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Tekst: Sigmund Sandåker 

 

Se, vi går opp til Jerusalem 

i hellige fastetider 

og se hvordan Jesus, 

Guds egen Sønn, 

i stedet for syndere lider.  

 

Se, vi går opp til Jerusalem 

til Frelserens kors og pine, 

til Lammet som ofres 

for verdens skyld, 

for syndene dine og mine.  
 

Se, vi går opp til Jerusalem. Det var Jesus som 

sa dette til disiplene like før de begynte på 

vandringen fra Jeriko til Jerusalem den siste 

påsken, påsken da Jesus ble naglet til et kors. 

Jeriko ligger ca. 400 m under havflaten, et av 

verdens laveste punkt. En steinete, øde vei går 

gjennom et tørt ørkenlandskap opp mot Jerusa-

lem.  Jesus visste hva han gikk til. Menneske-

sønnen skulle hånes, spyttes på og slås i hjel. 

Men han var helt avgjort og bestemt. Nå var 

hans time kommet. Han kunne ikke stoppes. 

Han måtte ikke svikte. Det var over 1000 m 

opp til  Jerusalem og til Golgata. Men de siste 

tre meterne, - opp på korsets tre, var de 

tyngste. Det var selve lidelsen. Ingen kunne gå 

med ham. Alene måtte han tåle smerten. Alene 

måtte han bære syndebyrden, byrden av synde-

ne dine - og mine. Alene måtte han stå overfor 

den hellige Gud Fader og tåle straffen for ver-

dens synd. Jesus ga alt. Han kjempet i angst i 

Getsemane. Svetten falt som blodsdråper til 

jorden. Han fornedret seg selv så han ble lydig 

inntil døden, ja, korsets død. Alene måtte han 

henge på korset. Forlatt av Gud: ”Min Gud, 

min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” ropte 

han ut. Og: ”Det er fullbrakt!” 

 

Men det endte ikke slik. Hør hva det står i en 

annen sang, en sang som har kommet til oss fra 

Tanzania: 

 

Han er oppstanden. Halleluja! 

Lov ham og pris ham! Halleluja! 

Jesus, vår Frelser, lenkene brøt. 

Han har beseiret mørke og død. 

Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn, 

Han som gir syndere livet igjen! 

Halleluja! Vi skyldfrie er. 

Halleluja! Vår Jesus er her! 

 

Alt sammen gjorde Jesus for oss. Nåden og 

tilgivelsen er gratis for deg og meg, men det 

kostet Jesus livet. Nåden er gratis, men den er 

ikke billig. Det viktigste for oss må være å gi 

vårt liv til Jesus. La han ta bort byrden og sette 

oss i frihet. Da gir hans oss retning for livet og 

mål for evigheten. 

 

Det siste verset i ”Se vi går opp til Jerusalem, 

handler om det evige, himmelske Jerusalem: 
 

Se, vi går opp til Jerusalem 

til byen med glans og ære, 

for Frelseren sa oss 

at der han er 

skal vi ved hans nåde få være. 

Se, vi går opp til Jerusalem 



3 

Pastorens 

Seksuelle overgrep i kristne sammenhenger 
Stein Arve Graarud 

Det har den siste tiden vært noen saker i media som berører seksuelle overgrep i kristne sammenhenger. Mye 

har kommet i kjølvannet av boka «Det som ikke skulle skje», skrevet av Gunnar Ringheim. Han har i samar-

beid med Kirkelig ressurssenter samlet 12 sterke historier om personer som har blitt utsatt for seksuelle over-

grep av kristne ledere. Boka gjør sterkt inntrykk, og man spør seg hvordan dette kan skje. Kirke... Ledere... 

Kristne... 

 

Dette er absolutt ting vi skal være oppmerksomme på i vår menighet. Fribus visjon er «Glade og trygge barn 

og unge". Det skal være trygt å være ung hos oss. Foreldre skal være trygge på at vi gjør alt vi kan for å fore-

bygge overgrep hos oss.  

 

Barn og unge har i dag et stort behov for trygge voksne rundt seg. Det er derfor ønskelig med mange voksne 

i barne- og ungdomsarbeidet vårt. Jeg ser for eksempel en spesiell link mellom våre ungdommer og bestefor-

eldregenerasjonen. I idrettsmiljøene er det påkrevd med politiattest for å ha verv i klubbene. Slik er det også 

hos oss.  

 

Politiattester gir oss en viss trygghet, men det er også viktig å sette fokus på forebygging og bevisstgjøring. 

Jeg har selv vært på kurs med denne tematikken i regi av Agder bispedømme. FriBU har nettopp utarbeidet 

en veiledning for ledere i barne- og ungdomsarbeid. Denne blir å finne på nettet i løpet av februar. FriBU sitt 

ledernettverk på Sørlandet vil også bruke to dager på dette temaet i februar og mars.  

 

Forebygge. Det viktigste vi gjør er å forebygge at overgrep og grenseoverskridende adferd skal skje. Vi som 

er mye på turer og leirer, har retningslinjer å forholde oss til. Reglene våre gir barn, unge og foreldre trygg-

het til å være med på våre arrangementer. De reduserer også sjansen for at det spres rykter og spekulasjo-

ner. Vi går igjennom retningslinjene med våre frivilllige minst en gang i året.  

 

Samtaler/sjelesorg. Her er hovedregelen at damer snakker med jenter - og menn snakker med gutter. Samta-

lene kan med fordel skje i åpne rom eller i rom med mulighet for innsyn. Man kan også være to sjelesørge-

re. I sjelesorgsituasjoner på vårt kontor i byen har vi eksempelvis en avtale om at en annen på kontoret kom-

mer innom for å «tilby kaffe» i løpet av timen. De nye grupperommene i kjelleren har glassvegger. Det er 

gjort med hensikt.  

 

Det er viktig at begge kjønn er godt representert i lederstaben. Da Line og jeg var nygifte jobbet vi sammen i 

ungdomsarbeidet i en menighet, og på en leir fikk jeg i ettertid vite at noen hadde satt opp en «felle» for meg. 

Ei jente lot som om hun var syk i sengen og sendte bud på meg. Da jeg ba dem hente Line isteden, hadde jeg 

bestått testen (uten å vite om det!). Jeg var ikke klar over planene deres, og jeg er glad for at vi hadde ret-

ningslinjer å forholde oss til.  

 

Fysisk nærhet. I utgangspunktet er jeg ytterst restrikitv i forhold til å klemme ungdommer. Dette er særlig 

viktig for voksne. Dette kan være vanskelig dersom ungdommer vil gi klem. Noen ungdommer er mer fysis-

ke av seg og klemmer derfor mange. Jeg har selv måttet ta noen til side og forklart at jeg av prinsipp ikke 

klemmer.  

 

Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til gle-

de og alt som fortjener ros, legg vinn på det!  (Fil. 4,8) 
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Min Jesus 
Jesus er frihet 

Religion er egentlig ikke min greie. Den gir meg mange regler jeg må forholde meg til og for-

venter at jeg lærer meg massevis av tekster utenat. Dessuten får jeg dårlig samvittighet om jeg 

ikke får til alt, og på toppen av det hele dømmes jeg til helvete om jeg feiler. Jeg skjønner godt 

at mange med meg ikke orker å forholde seg til religion. Likevel er jeg kristen og tilhører reli-

gionen kristendommen. KristenDOM. Litt uheldig ord egentlig. Når mange tenker på ordet kris-

tendom, blir ofte kristen-delen av ordet glemt, mens dommen kommer i fokus. Derfor forventer 

mange at kristne er dømmende, og at Jesus er enda verre. De ser ikke forskjellen på religion og 

Jesus. For meg er Jesus og religion to helt forskjellige ting. Et av versene jeg bruker ofte er Jo-

hannes 8.32. Der står det: ”Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.” En 

annen tolkning av verset er ”Religion sets rules, Jesus sets free. 

 

Jesus er kjærlighet 

For meg er Jesus ikke en gud som sitter langt opp i skyene og titter ned en gang innimellom. 

Han er en venn som er med meg hvor enn jeg går. Når livet er bra, går han ved siden av meg, 

og når livet føles som en tung oppoverbakke støtter han ryggen min.  

 

Her kommer det sykeste av det syke; Jesus tilgir meg alltid om jeg gjør noe galt. Ingen fordøm-

melse, bare ubetinget kjærlighet. Jesus er selve definisjonen på kjærlighet. Han elsker meg uan-

sett hva jeg finner på. Alt jeg trenger å gjøre er å be om tilgivelse, så tar han synden min på seg 

selv. For en utrolig gave. Jeg bruker ordet gave, fordi at jeg ikke på noen måte har gjort meg 

fortjent til den. Han gir den uten betingelser. 

 

Jesus er banebrytende 

Mange tror at Jesus var, og er, som på de gamle maleriene. Poserende i en høytidelig stilling 

med et salig og rolig blikk. Det er ikke sånn jeg tror at han er. Jesus var en radikal mann som 

stilte kritiske spørsmål om lange tradisjoner. Han utfordret både tradisjoner og mennesker. Om 

du følger en slik mann tror jeg ikke at du får et kjedelig liv som på de gamle maleriene, men et 

spennende liv fylt med fart og eventyr.  

 

Jesus er på ordentlig 

Jeg tror at man kan komme så nær til Gud som man vil. Når jeg ber, leser i Bibelen eller synger 

lovsanger så kjenner jeg at Han er sammen med meg. Jo mer jeg er sammen med Ham, jo mer 

merker jeg Hans nærvær. Det er som i andre nære relasjoner. Når jeg sitter oppe og noen kom-

mer inn inngangsdøra, så kan jeg høre hvem det er på måten de går opp trappa på. Jeg kjenner 

dem igjen fordi jeg har hørt akkurat de stegene så mange ganger før. Slik er det med Gud også. 

Jeg kjenner Ham igjen.  

 

Opp igjennom har jeg fått spørsmål fra andre på skolen om ”hvordan jeg kan tro på noe sånn 

tøys” og ”at jeg tar det med Jesus for seriøst”. Da har jeg svart dem: ”Jeg vet ikke jeg, men Han 

tok meg rimelig seriøst når han døde for meg på korset”. Jeg tror bestemt at Jesus døde for meg. 

Jeg erfarer at han er her i 2015 og at han lever.  

Signaturen: 
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Tekst og bilde: Harald Flå 
 
Onsdag 18. februar var det nesten ikke ledige sitte-
plasser i Frikafe. Mer enn 100 personer var møtt 
frem for å høre biskopen tale over temaet ”Å stå i 
stormen”. 
At spørsmålet om ekteskapsforståelsen ble tatt opp 
var ingen overraskelse. For her har Reinertsen måt-
tet stå oppreist i mange sammenhenger, ikke minst 
når media har jaktet på ham. Det er ikke til å legge 
skjul på at aviser jakter på konflikter og slår det stort 
opp. Dette gjør at biskopen i noen grad vegrer seg 
mot mediaoppslag.   Da kan man få inntrykk av at 
konflikten om ekteskapsforståelsen har en mer sen-
tral plass enn den fortjener, mens den virkelig store 
stormen i dag har sammenheng med kristendommen 
som er raskt på retur i samfunnet. 
 
Når det gjelder stormen om ekteskapet og hvordan 
det skal forstås, fikk vi forståelsen av at ulikhetene i 
standpunktene stikker dypt. Også blant biskopene.  
Her gav Reinertsen en god redegjørelse for de teolo-
giske standpunktene og hvilke tanker som ligger til 
grunn. En måte å tilnærme seg standpunktene på er å 
lytte til erfaringen, til samtiden.  Men han gav gode 
eksempler på at det ikke alltid er forsvarlig.  En an-
nen, og etter biskopens oppfatning, bedre tilnærming 
er å lytte til Skriften, til åpenbaringen. Kjærligheten 
som overordnet prinsipp, med forrang for andre 
prinsipper i Bibelen, er et kjent argument i striden 
om ekteskapsforståelsen og homofilispørsmålet. 
Men biskopen minnet oss om at kjærlighetens vesen 
forutsetter respekt for grenser. ”Den som elsker 

Biskop Stein Reinertsen i seniorforum 

 

meg, holder mine bud” er Jesu utsagn. Kjærligheten 
er altså å holde Hans bud.  Vi ble også minnet om at 
ekteskapsforståelsen må sees på bakgrunn av skapel-
sesberetningen: ” til mann og kvinne skapte Han 
dem”. 
 
Reinertsen tok selv opp spørsmålet om hvordan han 
ville forholde seg dersom kirken ville godta en an-
nen ekteskapsforståelse enn den kirken har hatt i 
mange hundre år og den som de store kirkesamfunn i 
verdenssammenheng har.  Da ville han fortsette i sin 
gjerning som biskop under forutsetning av at han 
fortsatt kunne fronte sine oppfatninger og at han ikke 
pålegges å gjøre noe han ikke kan godta. 
 
Det andre hovedpunktet i  biskopens  foredrag var 
om den virkelig store stormen, nemlig at kristen-
dommens stilling i samfunnet er kraftig på retur.  
Økt sekularisering og kirkens fotfeste i vesten er i 
ferd med å forsvinne. Og så går det så fort. Han 
nevnte dåpstallene i den norske kirke som i 2013 var 
nede i 62 % og fortsatt på vei nedover. Det er ille-
varslende. Hvordan møte dette hører til de store ut-
fordringene. Summarisk kan nevnes noe av det han 
pekte på: Først og fremst må vi gå til kilden, Bibe-
len. Lese Bibelen og skaffe oss kunnskap om hva 
den sier er svært viktig i en tid når bibellesningen er 
på retur.  Videre er bønnen av uvurderlig betydning. 
Han nevnte også det viktige i å skaffe seg og benytte 
nye møteplasser i en tid når gamle møteplasser fors-
vinner.  Han pekte også på det kristne fellesskapet.  
Han minnet oss også om mammons farer og hvordan 
vi forvalter vår rikdom.   
 
Han var mot slutten av sin tale inne på innholdet i 
forkynnelse av det kristne budskapet. Det er viktig å 
forkynne slik at man har noe man kan leve og dø på! 
 

En stor forsamling har kaffepause før biskopen slipper til Biskopen trollbandt forsamlingen  
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Via Vitae er et samlingsbasert 
kor som har medlemmer fra hele 
landet. Fem ganger i året kom-
mer medlemmene sammen for å 
øve og holde konserter. 13-15 
mars står Kristiansand for tur.  
Korets navn er latin og betyr 
livets vei. Koret ble stiftet i 2004 
som et initiativ blant venner som 
hadde møttes på Ung Kirkesangs 
korsommerskoler i nettopp Kris-
tiansand. En av disse initiativta-
kerne var Lars Kristian Dede-
kam Håkestad. Han ble korets 
musikalske leder og er det fort-
satt i dag. Medlemmene er i al-
dersgruppen 18-31, og enten 
musikkstudenter eller gode ama-
tører. Alle drives av sin entusias-
me for kormusikk. Koret har 
som formål å bevare, fornye og 
formidle kirkesangen. Dette gjø-
res gjennom et svært variert re-
pertoar. Foruten den spesielle 
samlingsstrukturen og den geo-
grafiske spredningen, kjenneteg-
nes koret nettopp av sin formid-
lingsglede – uansett om reper-
toaret er renessansemusikk, fol-
ketoner eller rytmiske arrange-
ment av kjente sanger. Gleden 
over sangen er også med på å 
skape et unikt sosialt fellesskap. 
Koret har gjestet Kristiansands-
området flere ganger, blant annet 
i anledning 10-årsjubileet som-
meren 2014, og gleder seg til å 
komme tilbake! Spesielt ser de 
fram til å holde konsert sammen 
Frikirkens kammerkor, lørdag 
14. mars kl 19. På konserten vil 
du få høre mye norsk folkemu-
sikk, av blant annet Geirr Tvedt, 
Halfdan Kjerulf og Knut Ny-
stedt.  

Norgeskoret Via Vitae og Frikirkens Kammerkor!  

Lørdag 14 mars kl 19.00 

Via Vitae 

Frikirkens Kammerkor 

Konsert 
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Av Anne Grete og Svein Gunnar Gundersen 
 
Vi har hatt den fineste Etiopia-turen i manns minne. 
Og det sier ikke så lite, Svein Gunnar har jo besøkt 
landet bortimot 30 ganger i løpet av like mange år.  
 
Vi fikk se igjen de historiske stedene i Nord-Etiopia. 
Dronningen av Sabas slott og kirken i Aksum hvor 
etiopierne mener de har Paktens Ark og de to sten-
tavlene med budene. Vi feiret ortodoks jul 7. januar i 
klippekirkene i Lalibela sammen med tusenvis av 
pilgrimer.  
 
Så gikk turen til Wollega  (vest-Etiopia) hvor Frikir-
ken hadde misjonærer på 80- og 90 tallet, og hvor 
menigheten vår har hatt Nekemte som vennskapsme-
nighet fra tusen-årsskiftet.  
 
Vi hadde mange oppdrag. Offisielt skulle Svein 
Gunnar og partner ved Addis Ababa universitetet, 
Dr. Nega Berhe, starte samarbeide med de to nye 
universitetene i Nekemte og Assosa. Vi ble veldig 
godt mottatt, også Anne Grete, som denne gangen 
hadde avansert fra reisesekretær til foreleser. Hun 
foreleste om foreldreveiledningsprogrammet Inter-
national Child Development Program (ICDP), som 
brukes i Norge og over hele verden. Hennes timer 
både på universitetene og i menigheten i Nekemte 
var de som fikk mest oppmerksomhet.  
 
Underveis tilbake fra Assosa lengst i vest, tok vi en 
avstikker ned i Blånil-dalen til Kamashi og senteret 
for den nyetablerte Abbay Valley Synod. Det ble et 

Etiopia kaller! 

 

hjertelig gjensyn med påtroppende synodepresident 
Kes Aberra Negeri, en god Gumuz-venn fra tidlig 
på 80-tallet, da Svein Gunnar vandret rundt og had-
de tilsyn med helsearbeidet i dalen.  
 
Kes Abera og prosjektleder Ato Obsa Ragaa ble 
med oss den 4-5 timers bilturen til Didessa-dalen, 
hvor Frikirken arbeidet på 90-tallet. Det var her 
Anne Grete i 1997 startet opp helseprosjektet som 
Birgit og Jostein Senumstad jobbet med i 3-4 år. 
Der var det også hjertelige gjensyn med tidligere 
medarbeidere og menighetsfolk i Sogge og Balo 
Didessa. Lederne kunne fortelle at det hadde vært 
en stor menighetsvekst som resultat av Frikirkens 
arbeide. De fleste av de 10 menighetene ønsket nå 
å bli med i den nye Abbay synoden. De hadde følte 
seg glemt etter at Frikirken trakk ut sine misjonæ-
rer for vel 10 siden og kontakten med Mekane Ye-
sus Kirken hadde vært minimal. 
 
Kes Aberra og Ato Obsa viste oss et forslag til en 
søknad til Frikirken i Norge om støtte til infrastruk-
tur og kompetansebygging (stipendier osv) for den 
nye synoden med fokus på Didessa. Dette har vi 

sterkt anbefalt overfor Frikirken 
sentralt. Det vil være en god måte å 
hjelpe fram en ny synode og kirke-
dannelse blant de unådde nilotiske 
folkeslagene i Blånil- og Didessada-
len, som Frikirken arbeidet blant.  
 
Vårt siste stopp var Nekemte, igjen 
et gledelig gjensyn. De visste jo at 
Frikirken hadde besluttet på siste 
synodemøte å avslutte misjonsvirk-
somheten i Etiopia. Kanskje nettopp 
derfor ble det stor jubel i gudstjenes-
ten da vi fortalte at vi hadde formid-
let brev mellom menighetene i Ne-
kemte og Kristiansand, og at begge 
parter nå ønsket å gjenoppta kontak-
ten. ”Misjons- kvinnene i Kristian-
sand ber for dere, de har ikke glemt 
dere”, sa vi. 
 

Teppet fra Mimmi Jernes 

Balo i Didessa i 1997 
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Det ble besluttet å utveksle konkrete 
bønne-emner med Kristiansand regel-
messig via mail. Dessuten var de veldig 
mottagelige for besøk, gjerne team i alle 
aldre.  
 
”Kirken her vokser raskest i hele verden, 
la dem komme her og lære av det som 
skjer”, sier Kes Alemu Nega, vår gamle 
prosjektleder og venn, og skrev ned 13 
aktivitets-punkter mens vi snakket: Pre-
ke for menighet på 2000, undervise på 
søndagsskolen for 500 barn, delta på 
ungdoms- og kvinnemøter, besøke ut-
viklingsprosjekter osv osv. ”Men vi 
trenger også folk som kan være veilede-
re i menigheten over noen måneder, 
f.eks en seniorpastor, en ungdomspastor 
osv.”  
 
I løpet av oppholdet vårt i Nekemte klar-
te vi også å oppspore et veggteppe med 
påskemotivet korset, hjertet og kjærlig-
hetens stråler ut til hele verden. Dette 
var en vennegave sydd av Mimmi Jær-
nes og gitt til menigheten i Nekemte, 
hvor det har ligget vel forvaret på et la-
ger i 15 år. Men nå er det kommet på 
veggen i kirken og forteller sitt budskap.  
 
Vi unner mange flere å oppleve gjestfri-
heten hos dette fantastiske folket. Etio-
pia er så veldig mye mer enn sultkata-
strofer og nød. Det er en enorm utvikling 
i landet, og optimismen er stor. ”Hva 
skjer med oss midt i moderniteten, hvor-
dan har dere overlevd velstanden som 
kristne? Det kan dere lære oss noe om”, 
sier de. Ja, kan vi det? Her er utfordring-
en: De ønsker oss velkommen med et 
team en gang i løpet av kommende sko-
leår. Juleferie, vinterferie eller påskefe-
rie, alt er mulig for dem. Er menigheten 
klar for dette? 

Balo i Didessa 2015 

Kes Aberra Negeri og Ato Obsa i Abbay Valley synodekontor 

Gumuz-ungdom i Kameshi 



 10 

 

Av Kåre Melhus 

 

Integrering av innvandrere er et av de mest sent-

rale samfunnsspørsmål i Norge og i Europa.  

Dette sier påtroppende generalsekretær i Kris-

tent Interkulturelt arbeid, Erik Lølandsmo som 

begrunnelse for at han har takke ja til å lede 

organisasjonen fra 1. april.  Det som spesielt 

inspirerer ham er at KIA er en plattform hvor 

forskjellige kirkesamfunn engasjerer seg sam-

men for å løse problemene. 

 

Han minner om terrorangrepet i Paris tidligere i år, 

og om Pegida-bevegelsen som kjemper mot islami-

seringen av Europa, både i sentral-Europa og i Nor-

ge. «KIA vil være med å demme opp for dette,» sier 

Lølandsmo. 

 Språkkunnskaper er viktig for å få til en vel-

lykket integrering av innvandrere.  Derfor legger 

KIA mye vekt på dette i sin virksomhet.  De har 

norsktrening i kafesettinger, de bistår barn og unge 

med leksehjelp og de tilrettelegger forskjellige mø-

teplasser for nordmenn og innvandrere.  Dette har 

organisasjonen holdt på med i 40 år. Lølandsmo 

sier at KIA har god gjennomstrømning av innvand-

rere som etter hvert finner sine plasser i den norske 

storsamfunnet.   

 KIAs virksomhet er organisert i seks regio-

ner: Sør, Øst, Rogaland, Bergen, Møre og Trønde-

lag. Arbeidet har vokst mye, spesielt de siste 10-12 

årene.   Det som blir den nye generalsekretærens 

viktigste oppgave nå er å konsolidere og videreut-

vikle virksomheten.  Et viktig satsingsområde blir 

Oslo, der KIA jobber med voksenopplæring for 

Oslo kommune.  Spesielt gjelder dette kvinner med 

små barn.  Her er løsningen å drive barnehage og 

voksenopplæring parallelt. 

 Lølandsmo er godt 

kvalifisert til lederoppgaven: 

Han har en cand.mag grad i 

samfunnsfag, med hovedvekt 

på utviklingsstudier og kom-

munikasjon fra BI. I tillegg 

har  han en Mastergrad i le-

delse fra University of East 

Anglia i Storbrittannia. 

 Han har arbeidet i 

Ny generalsekretær i KIA 

Røde Kors i 13 år, de siste ni som daglig leder i 

Vest Agder Røde Kors.  I 1999-2000 var han ett-

åring, utsendt av Frikirken til Nekemte i Vest Etio-

pia. Han bodde da i nærheten av Birgit og Jostein 

Senumstad, som var Frikirkemisjonærer. 

 Lølandsmo har vokst opp i Kristiansand 

Frikirke og bor i Kristiansand. Han regner med å 

pendle til Stavanger hvor KIAs hovedkontor lig-

ger. Det blir også en god del reising til de andre 

regionene, og innimellom vil han ha hjemmekon-

tor her i Kristiansand. 

Erik Lølandsmo, foto: Jan Sofie Sensbø  



 

  

 
 

 

    

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass   

  Ledig annonseplass 
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TIL: ALLE MEDLEMMER AV KRISTIANSAND FRIKIRKE 

 

Innkalling til menighetens årsmøte i Kristiansand Frikirke 

 

Menighetsmøte avholdes onsdag 18. mars 2015 i friCafé fra kl 17.30. 

 

Tidsplan: 

 

17.30 Årsmøtet begynner med felles middag      

18.15 Vi feirer gleder i 2014. 

 Behandling av faste årsmøtesaker. Årsmelding sendes ut på forhånd via menighets-

bladet, hjemmeside, og utlagt i kirken. Årsmeldingen vil ikke bli lest opp i årsmøtet.  

 Gjennomgang av årsmelding og regnskap. 

 Tid til fellesskap, kaffe og bønn  

20.00 Andre saker.  

 Her tar vi opp saker som angår menighetens fremtid.  

21.00    Beregnet avslutning  

 

Saksliste: 

 

1. Konstituering 

a. Valg av møteleder og referent 

b. Valg av to personer til å underskrive protokollen 

c. Valg av to personer til å organisere valg under møtet. 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Årsberetning for 2014 

4. Regnskap 2014: Innstilling til menighetsmøtet: 

 Regnskapet som foreligger i revidert stand (se vedlegg), godkjennes 

5. Valg 

 Menighetens revisorer: Tellef Myrvold og Helge Frustøl.  

Pause: 

6. Veien videre – løfte opp visjonen og mål for året som kommer.  

7. Orientering om eldsterådets arbeid med gudstjenestene. 

8. Eventuelt 

 

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt og oppfordrer alle til å være med å be om et godt og 

tjenlig årsmøte. 

 

 

 Vennlig hilsen Eldsterådet  



at «evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden 

til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden 

komme» Matt. 24.14. I den sammenheng har vi feiret 

en menighetsplanting i 2014. Østsida Frikirke ble 

etablert 21. september med Rune Tobiassen som 

pastor. To menigheter når lengre enn én, og det er 

fremgang og vekst i den nye menigheten. Vi har nok 

savnet de som dro, men det var sterkt å få velsigne 

hverandre på utsendelsesgudstjenesten siste søndag i 

august. Og vi er mange igjen i modermenigheten. 

Totalt samles en god del flere til gudstjeneste nå enn 

før plantingen. Guds rike går frem. 

 

I forbindelse med at den nye menigheten skulle etab-

leres, ble det avskjed med to kjære ansatte under  

gudstjenesten og kirkekaffen 31. august:  

Rune Tobiassen hadde vært pastor i menigheten i 

sju år, de siste fire som hovedpastor. 

Renate Rott Orre hadde vært musikalsk leder i sju 

år.  

Begge ble takket varmt for helhjertet tjeneste i me-

nigheten gjennom disse årene. I eldsterådet var vi 

enige om å gi det beste vi hadde til den nye menighe-

ten, noe som kom til uttrykk ved at vi sendte begge 

disse to videre til ny tjeneste i Østsida menighet. 

Mary Voreland sluttet i februar -14 etter 6 år som 

miljøarbeider i friCafè. Det har vært godt å ha Mary i 

kaféen, og hun fortjener stor takk for innsatsen hun 

har gjort. Hun fortsetter videre som frivillig medar-

beider med ungdomsarbeid og sjelesorg som sine 

felt.  

 

I fjor lagde vi kortversjon av årsmeldingen til Frikir-

keaktuelt, det så ut til å fungere godt, så vi har også 

gjort det i år. Fullversjon finner du på hjemmesiden, 

eller i papirutgave i kirka. Du kan også få den til-

sendt på mail ved å henvende deg til kontoret.  

 

Innledning 

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  

 

Jesu liv på jorden har tre tydelige kjennetegn: god-

het, Ordet 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. 

Jesus kaller oss til å gå til våre omgivelser med 

Guds godhet i hverdagen. Å få være med å gi Guds 

godhet videre, gjør at vi kan senke skuldrene og se 

at her er det tjenester og oppgaver både for praktike-

re, bønnefolk, de med omsorgsgaver og evangelis-

ter. 

 

Ef. 2.10 minner oss om at vi skal få gå i ferdiglagte 

gjerninger. Det utelukker ikke at vi også skal plan-

legge godhet. Gjennom eldsterådet er menigheten 

knyttet til et nettverk som heter Agenda1. IMI-

kirken i Stavanger er initiativtaker. Gjennom sam-

linger og veiledning blir vi oppfordret til å tenke 

hvordan vi kan komme videre med oppdraget, tenke 

misjonerende, eller misjonalt som det nå heter. Det-

te med gode gjerninger som vi er skapt til i Kristus 

Jesus, blir sentralt. Det ble sagt om de kristne i ur-

kirken: «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 menighet 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 menighetens 

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. Vi 

skal ikke bare la det bli med «Se, hvor de elsker 

hverandre,» men også «Se, hvor de elsker andre!» 

Gi Guds godhet videre. Herren har bruk for hver og 

en av oss. Han vil gi kraft ved Den Hellige nd. 

 

Det handler om å komme videre med oppdraget om 

Sammendrag av årsmeldingen for 2014 
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Menighetens kasserer gjennom mange år, Kjersti 

Heggem slutter ved årsmøtet.  Hun har utført en 

frivillig tjeneste som ikke mange legger merke til, 

men som innebærer et stort antall timer i løpet av et 

år. Denne tjenesten har hun utført med nøyaktighet 

og samvittighetsfullt. Hjertelig takk, Kjersti. 

 

Det er godt å få stå sammen i tjenesten for Herren 

Jesus. Hjertelig takk til hver enkelt som har støttet 

menighetens arbeid gjennom året som har gått. Takk 

til alle som trofast møter frem, alle som gir av sin tid 

og sine midler til menigheten. 

 

Takk til stab og eldsteråd for oppofrende og trofast 

innsats.  

Takk til administrasjonsrådet for vel utført tjeneste.  

Kirkevertene takkes for måten de tar imot oss på 

med hjertelige håndtrykk og vennlige smil. 

Videre takkes alle ledere i virkegrenene, redaksjo-

nen for FrikirkeAktuelt, alle som hjelper til med 

økonomitjenester, de som spiller til gudstjenester og 

møter, takk til korledere og sangere, andaktsholdere, 

alle som er med på å vaske i kirken, lyd- og bilde-

teknikere, og alle som har jobbet med praktiske opp-

gaver og dugnad. Takk til de som er engasjert i mi-

sjonsarbeidet, bønnearbeidet, ulike komitéer, diako-

nale oppgaver, besøkstjeneste, andakter på aldersin-

stitusjonene og de som drifter radioarbeidet. Takk til 

de som har stelt i stand til kirkekaffe.  

Og ikke minst takk til alle som bærer arbeidet frem 

for Gud i bønn.  

Takk for godt samarbeid og fellesskap i 2014. 

 

Sigmund Sandåker, hovedpastor.  

 

Eldsterådet 

 

Eldsterådets sammensetning: 

Per Svein Høyer-Jonassen (leder i eldsterådet 2. 

halvår), Knut Are Jølstad, Ellen Myrvold, Arild Sæ-

bø, pastor Sigmund Sandåker (leder i eldsterådet 1. 

halvår), Janne Roland *, Heidi Frigstad (permisjon 

fra mai mnd.), Bjørn Einar Strandberg (frem til 21. 

sept.), pastor Rune Tobiassen (frem til 21. sept.), og 

FriBU-pastor Stein Arve Graarud (møter kun når det 

er saker som gjelder ungdomsarbeidet). *Janne Ro-

land er fristilt i forhold til eldsterådsmøtene for å 

ivareta tjeneste i sjelesorg og forbønn. 

 

Eldsterådet har møte hver fjortende dag og behand-

ler et stort antall saker, 176 i 2014. Hvert eldsteråds-

møte begynner med andakt og en god bønnestund. 

Bønnestunden er viktig og noe som  skal og må 

prioriteres. Samarbeidet i eldsterådet er godt. Me-

nigheten takkes for omsorg, oppmuntring og for-

bønn som blir eldsterådet til del. 

 

Det er ikke rekruttert nye eldste i året. På grunn av 

menighetsplantingen har to gått ut av eldsterådet, 

Bjørn Einar Strandberg og Rune Tobiassen. Disse 

takkes hjertelig for tjenesten de har utført i rådssam-

menheng. 

 

Det er en god hjelp for pastorer og eldste at Birger 

Aulin og Sverre Jølstad besøker menighetens eldre 

med nattverd. Sverre Jølstad har også forrettet i 

flere begravelser. Gunnar Ringøen gjør også en stor 

tjeneste med besøk til eldre. Stor takk rettes til disse 

tre. 

 

Eldsterådet vil løfte frem følgende takkeemner: 

ny menighet på Østsida 

ungdomsarbeidet/konfirmantarbeidet 

ny barne- og familiearbeider, Silje Borøy Hasse-

leid 

ny musikkleder, Jon Kleveland 

eldsterådet har hatt gode samtaler med ledere for 

forskjellige arbeidslag 

bibelskolen «40 dager» som hvert år rekrutterer 

ca. 30 elever 

misjonsprosjekter/-team med utgangspunkt i vår 

menighet 

planer om opprustning av kirkebygg 

 

Eldsterådet vil også peke på noen utfordringer:  

innvandrerarbeidet har mistet mange av de faste 

deltakerne 

det skulle være flere på menighetsmøtene 

de som blir borte fra menighetsfellesskapet 

vi trenger flere nye, unge familier 

 

La dette være punkter å ta frem i bønn, både som 
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takk og som en nød. 

 

En viktig sak i eldsterådet har vært aksjonen «Flere i 

tjeneste». Medlemmene i eldstrådet har påtatt seg å 

kontakte medlemmer som kanskje kan ha mulighet 

for å gå inn i en tjeneste. Aksjonen er godt i gang, 

men fortsetter i 2015. Mange gode og dype samtaler 

har det blitt, og for det meste har det vært positivt 

mottatt når en eldste har meldt seg på telefonen. I 

noen tilfeller har samtalene bidratt til å få nye inn i 

en tjeneste som de kan ha lyst til å være med i. 

 

Som årsmeldingen viser, er aktiviteten stor, og elds-

terådet føler både takknemlighet og ydmykhet ved å 

være lederskap i en sammenheng der så mange har 

sitt åndelige hjem og et stort antall gjør en frivillig 

innsats. Alle små oppgaver og tjenester er viktige og 

avgjørende for at menigheten skal tjene til ære for 

Ham.  
 

Menighetens virksomhet/drift 
 

Gudstjenestene  

Gudstjenestene søndag formiddag er menighetens 

hovedsamling. Da samles hele menigheten for å fei-

re Jesu oppstandelse og ha fellesskapet med ham og 

hverandre. Gudstjenestene skal være et sted hvor vi 

ærer Gud og hvor Gud kan møte oss der hvor vi er i 

livet, et sted hvor vi blir utfordret til å ta et skritt 

videre med Jesus. Gudstjenestene skal gi åndelig 

påfyll og bidra til vekst i tro.  

 

Fremmøtet har gått noe ned i forbindelse med etab-

lering av ny menighet. Gjennomsnittlig gudstjenes-

tebesøk (inklusiv kveldsgudstjenester/når vi kommer 

sammen) i 2014 var 257, mot 278 i 2013. Når vi så 

vet at det samles i gjennomsnitt over 100 i Østsida 

menighet, har vi altså totalt sett en vekst. 

 

I høsthalvåret ble det også startet opp med månedli-

ge kveldsgudstjenester. Disse gudstjenestene har en 

fast liturgisk ramme og det er alltid nattverd. Varig-

het begrenses til en time. Omkring 60 personer har i 

gjennomsnitt deltatt.  

 

Når vi kommer sammen 

En søndagskveld i måneden, egne forkynnere, mye 

tid til lovsang. En kveld med lave skuldre og høye 

forventninger  

Bibelundervisning/temakvelder 

En onsdagskveld i måneden. Tema for vårhalvåret 

var: Derfor tror jeg. For høsthalvåret var temaet: Å 

følge i Jesu fotspor.  

Enkeltarrangementer i menigheten 

Fredag 07.- søndag 09. februar: Inspirasjonshelg 

med Jens Petter Jørgensen 

Fredag 14.03: stor konsert i forbindelse med Jon 

Klevelands 50 års dag.  

Søndag 26.01 : familiemøte med Viggo Klausen 

Søndag 11.05 : familiemøte med Jarle Waldemar 

Lørdag 11.10 : temadag med organisasjonen Men-

neskeverd 

Søndag 12.10 : stor familiekonsert med Watoto fra 

Uganda 

Tirsdag 28.10 : konsert med Solveig Leithaug 

Helgen 07.-09.11 : bibelhelg med Leif Gunnar Sand-

vand.  

Fredag 21.11 : stor konsert i forbindelse med Sverre 

Jølstads 75 års dag 

Søndag 07.12 : julekonsert med Garness 

Menighetsmøter i 2014  

I tillegg til Årsmøtet har det vært 6 menighetsmøter 

med et gjennomsnittlig frammøte på ca 55  personer. 

45 saker har vært behandlet.  

Menighetsrådet 

Menighetsrådet har i 2013 hatt fem møter og be-

handlet 15 saker.   

Viktige saker har vært: Kirkebygg/renovering, per-

sonal/bemanning, oppstart av Østsida menighet, 

synodemøte/synodesaker, budsjett for 2015, oppda-

tering av medlemsregister – særlig for medlemmer 

med stemmerett.  

 

Administrasjonsrådet (AR) 

Praktisk/økonomisk ansvar for driften. Prosjekt 

byggrenovering i gang. 90 nye i vasketjeneste. Un-Misjonsmessa er høstens høydepunkt 
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derskudd på regnskapet i 2014, budsjett med over-

skudd i 2015.   

Her er de ulike undergruppene:  

Kirkevertene.  

Tilfredsstillende ordning med ca. 4 vakter i halvåret 

– videreføres. Administrasjonen organiserer.  

Lyd- og bildegruppa 

Lyd- og bildegruppa har i hovedsak ansvar for guds-

tjenestene i kirka. Åge Grønningseter leder gruppa, i 

samarbeid med musikalsk leder.  

Innsamlingsutvalget (IU) 

Givertjenesteansvarlig Torleiv Sævig og Kjell Rag-

nar Løvåsen håndterer  menighetens givertjeneste, 

sammen med adm.leder Endre Sagedal. Det merkes 

at tidligere leder er gått til Østsida, så et par friske 

og kreative sjeler er velkomne 

Økonomiutvalget (ØU)  

Lars Coward leder utvalget, han utbetaler også lønn 

til menighetens ansatte. Menighetens kasserer Kjer-

sti Aulin Heggem og adm.leder Endre Sagedal mø-

ter fast. Utvalget har også støtte av Roar Larsen og 

Steinar Ilebekk som har kontroll på fakturabetaling, 

kollekter m.m.  

Fricafé  

Styret har nå ansvaret for organisering av kirkekaffe. 

Hans Jakob Nilsen, Ånund Lunde og Grete Nilsen, 

Grete følger også opp driften jevnlig.  

FrikirkeAktuelt.  

Opplaget er ca. 1400 eksemplarer, kom ut 10 ganger 

i 2014 – blir redusert til 8 ganger i 2015.  
 

Felleskristent arbeid 
 

Fellesmøtene  

Det var fellesmøter i Kristiansand Domkirke 7. – 12. 

januar med Rachel Hickson som taler.  

Kristent Interkulturelt Arbeid 

Vår menighet støtter KIA med et årlig beløp. 

Kirkens Nødhjelp  

Frikirken er med som eierorganisasjon, og vi støtter 

på ulike måter.  

Kirkens Ungdomsprosjekt – KUP  

Hver mandag er det mødretreff i Fricafe.  

Sammen For Byen (SFB) 

Et ledernettverk for byens menigheter.  

Forum for tro og livssyn 

Nettverk for ulike trosretninger i Kristiansand. Arne 

Jørgensen er med i styret 

Blå Kors 

Gjennom vårt kirkesamfunn er vi tilknyttet Blå Kors 

som gjør en stor innsats her i Kristiansand.  

 

 

Menighetens virkegrener og  

annen virksomhet. 
 

Supertirsdag/Tirsdagsmiddag 

Hver 2. tirsdag er det god og rimelig middag i fri-

Cafè.  

Suppe for 7 

Et møtested i hjemmene rundt et enkelt måltid. 32 

samlinger i 2014 – organiseres av Supperådet.  

40 DAGER  

40 fredager med bibelskole, 11. året de er i gang. 32 

deltakere.  

Den nye veien/innvandrerarbeidet 

Menighetens arbeid blant våre nye landsmenn, hver 

2. torsdag 

Radioarbeidet  

Overfører gudstjenesten hver 3. søndag til FM 

101,2 

Formiddagstreff   

Månedlige formiddagstreff med evangeliske møter, 

35-40 deltakere.  

Seniorforum 

Månedlige formiddagstreff med foredrag og tema. 

Opptil 60-80 deltakere.  

Menighetens bønnetjeneste  

Det er flere ulike samlinger til ulike tider og steder. 

Samt at alle medlemmene bes for gjennom en bøn-

negruppeorganisering.  

Sommerteam til Lativa 

For tredje året på rad var det 35 stk som dro til 

Dougavpils, Lativa i en uke 

Misjon2020 

Koordinerer det lokale misjonsengasjementet. 

Misjonsmessa 

Mye arbeid ender opp i en messedag, samler inn 

275.000,- netto til misjonen. 

Ytremisjonens kvinneforening 

Møtes hver 2. tirsdag, 30-45 personer.  
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Musikk fra vugge til grav 
 

Musikkarbeidet i Kristiansand Frikirke er rikt og 

variert. I vår menighet er det mulig å synge i kor 

fra vugge til grav. I løpet av 2014 så hele fire nye 

kor dagens lys. I dag har kan menigheten skilte 

med hele ni kor. Det betyr at ca 200 mennesker 

synger i kor i Kristiansand Frikirke! Her er litt om 

korene: 

Knøttekoret – 20-25 barn mellom 3 og 7 år. Øver 

hver 2. tirsdag 

Jubilo – 25 barn fra 2. -7. klasse. Øver hver 2. tirs-

dag 

Frikirkens ungdomskor – 20-30 ungdommer fra 

8. klasse. Øver hver torsdag.  

Gospelkoret – nystartet på slutten av 2014, friskt 

tilskudd. Øver tirsdager 

Frikirkens menighetskor – Et nytt voksenkor som 

øver hver 2. tirsdag 

Frikirkens kammerkor – Et voksenkor som øver 

hver mandag, 20 stk.  

Kristiansand Studiokor – Et prosjektkor for spe-

sielle anledninger, maks 30 stk.  

Bronselaget – for de godt voksne som kan øve 

hver 2. onsdag på dagtid.  

Vestergabet – et mannskor som øver hver 2. ons-

dag.  

Musikkskolen  
I 2014 var det 36 elever på våren og 37 på høsten. 

En halvtime ukentlig med elevundervisning av 

kvalifiserte lærere, og semesteret avsluttes med 

konserter ulike steder.  

Påskespillet 

For sjette år på rad ble Påskespillet «Lys, lys leven-

de» framført med to forestillinger søndag 6. april 

2014. Begge oppsetningene var svært godt besøkt. 

Til sammen var ca 100 barn, unge og voksne med å 

skape musikk, dans, drama og tekster til en fortel-

ling om påskens budskap. Blir ikke satt opp i 2015.  

 

Menighetens diakonale arbeid 
 

Frihjelp 

Målet for FRIHJELP er å tilby ulike former for 

praktisk hjelp, og dermed være et bindeledd mellom 

de som har ulike behov, og de som kan tilby ulike 

former for praktisk hjelp. 7 lørdager, 56 oppdrag fra 

ulike steder.  

FriMat  
FriMat får donert mat fra ulike dagligvarebutikker, 

som pakkes og deles ut i Frikirken. Rundt 150 poser 

hver uke deles ut. Tilsvarende arbeid er startet i 4 

andre menigheter i 2014.  

Sykekomiteen. 

Sykekomiteen har i 2014 hatt tre besøkssteder. Sy-

kehjemmet i Elvegata og Bispegra omsorgsenter har 

vi sammen med Misjonshuset. De besøkes annen-

hver søndag formiddag. Kløvertun besøkes mandag 

kveld en gang i måneden (som regel den første.) 

Besøkstjenesten  
Besøkstjenestens hovedmål er å besøke menighe-

tens medlemmer som pga. sykdom eller andre om-
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stendigheter blir tatt avsides for kortere eller lenge-

re perioder, samt besøk med blomsterhilsen til de 

som fyller runde år. 

Natteravn  
Arne Einstabland takker av som vår representant til 

kommunens natteravntjeneste. V. Rupan Than-

kalingam er ny kontakt. 

Samlivsgruppa. 
Har i løpet av 2014 gjennomført 2 kurs med kurs-

opplegget  ”7 kvelder om å være 2”, samling hver 3. 

mandag.  

Pensjonistturen  
Årets pensjonisttur fant sted 12. juni, og gikk til 

Arendal 

 

FriBU-rådet - for barn, ungdom og familier. 
friBU-rådets oppgave: 

Vi skal jobbe for at menighetens visjon og verdier 

er synlig i barne- og ungdoms- og familiearbeidet. 

Rådet har hatt 8 møter og behandlet 87 saker. Sam-

mensetning: 

Anette Gausdal (leder), Stein Arve Graarud, Liv 

Marit Gumpen, Steinar Voreland, og Ingvild Lø-

våsen.  

Konfirmantarbeidet 

I 2013-14 har det vært 48 konfirmanter, et historisk 

stort kull. 11 gode medarbeidere sammen med Fri-

BU pastor. Sommerleiren er en bærebjelke i arbei-

det, i samarbeid med andre Frikirkemenigheter i 

området. 2014-15 kullet er på 28 konfirmanter 

TØFF – Trening og Øvelse For Fjorårskon-

firmanter  
Et ekstra år etter konfirmasjonen, i samarbeid med 

områdets Frikirker. Hver 2. onsdag er det samling, 

samt misjonstur til Kaliningrad på sommeren. 

2013/14: 68 deltakere og 15 ledere.  

VoX 
VoX er menighetens hovedsamling for ungdommer, 

hver 2. lørdag. Samles 60-140 ungdommer, 19 sam-

linger i 2014. Eget VOX band, som også deltar på 

gudstjenester. 2 turer – en til Hovden og en på me-

nighetstur til Hove.  

Skattkammeret, mini-HITS og HITS 
Skattkammeret - fra 4 år til 4 kl. har hatt 19 søn-

dagssamlinger, med fra 12 -25 fremmøtte barn.  

Mini – HITS - 4.og 5.kl har hatt 19 søndagssam-

linger med 5-15 barn på samlingene.    

HITS - et tilbud til barn i 6. og 7 klasse på søndag 

formiddag. 22 samlinger med 15-20 stk 

Guttis    
For gutter i 5-6 års alder, hver 2. tirsdag. Etter ny 

menighet på Østsida har det vært ledermangel, og 

tilbudet blir ikke videreført i 2015.   

Speideren, Kristiansand FSK 

40 års jubileum i 2014, 78 registrerte medlemmer.  

Familiearbeidet 

Menighetsturen - en meget viktig del av familiear-

beidet og menigheten. 230 deltakere på. Tema i 

2014 var «LADESTASJON».  Alle aldre var repre-

sentert 

Familiearrangement i 2014. En helg med Viggo 

Clausen. Og en familiedag med Jarle Waldemar.  

Dåpsoppfølging/trosopplæring 
Tar i bruk trosopplæringsplan utarbeidet av FRIBU. 

Vi ønsker at hjem og menighet sammen kan gi det 

beste. Som en del av dåpsoppfølgingen har vi i år 

gjennomført fireårs-fest og en skolestartleir. 
 

Felleskristne samlinger i barne-  

og ungdomsarbeidet 
 

Vennefest 

2500 i Gimlehallen 31.10, et stort arrangement i 

samarbeid med andre menigheter. Er planlagt for 

2015 sammen med 15 menigheter i Kristiansand.  

USB – Ungdom Sammen for Byen 

USB er et ledernettverk for alle byens menigheter. 
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Litt statistikk 

Vi samles til lunsj og bønn en ettermiddag i måne-

den. Arrangerte lovsangsfest 16. mai, og ungdoms-

møte under Fellesmøtene.  

 

FRIBU- SØR 
Et nettverk for Frikirkenes ungdomspastorer og 

ungdomsarbeidere. Samles månedlig. Arrangert 

Creative festival og ungdomsgudstjenester 

.  

Statistikk 

Per 31.12.14 hadde menigheten to pastorer og seks 

eldste (En i permisjon). Totalt 1583 medlemmer. 

NB! Store endringer i kategorien «med stemmerett» 

pga oppdatert register. Det store avviket på under 

15 år skyldes nok et årskull for mye i 2013, hvor det 

var til og med 15 år. 

 

Stab og administrasjon 

Ved utgangen av året var det 6,25 årsverk i funk-

sjon. Stillingene er fordelt på følgende personer: 

 

Hovedpastor/forstander Sigmund Sandåker (100 %) 

FriBUpastor.  Stein Arve Graarud (100 %)  

Barne- og familiearbeider (80%) Silje Hasseleid fra 

01.09 

Menighetsarbeider Hilde Grøthe (70 %) 

Sang- og musikkleder Jon Kleveland (100 %)  

Vaktmester Sverre Kaddeberg Skaar (35%)  

Kontormedarbeider Torbjørg Nylund Nilsen (40 %)  

Administrativ leder Endre Sagedal (100 %)  

Kirkelige handlinger i 2014 Gudstjeneste- og nattverddeltagelse i 2014 

Døpte 5 (9) Gudstjenesteframmøte, gjennomsnitt 257 (278) 

Konfirmerte 48 (32) Antall nattverdsamlinger 24 (23) 

Vielse 4 (3) Nattverddeltagere totalt 3631 (4670) 

    Nattverddeltakere, gjennomsnitt 151 (203) 

  2013 2014 

Medlemskap totalt 1583 1472 

Med stemmerett 828 407 

Medlemmer under 15 år 259 167 

Øvrige medlemmer (tidligere 

begrenset medlemskap) 
496 898 



Hilsen fra Nekemte 21.januar 2015:  
 
Vi visste at den ubrutte lenken mellom Kristiansand og Nekemte 

menigheter er fra Gud. Og hvem kan da være imot den? Mennes-

ker, penger, ønsker, beslutninger, ondskap, fristelser, fjell, avstand, 

tomhet, feilslag, vonde erfaringer, rapporter eller lignende?  Ab-

solutt intet kan skille oss! 

 

Det at dere kom og var sammen med oss under gudstjenesten er 

akkurat den gnisten som skulle til for videre gjensidig oppby-

ggelse.  

 

Salme 91: “Den som sitter I skjul hos Den høyeste og finner nattely 

i skyggen av den veldige, han sier til Herren: Min tilflukt og min 

borg, min Gud som jeg setter min lit til.” 

 

Mvh Alemu Nega 

Prest/senior-rådgiver 
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GEVIR AS 

Glimt fra fellesmøtene i Kristiansand 2015 

Årets hovedtaler for fellesmøtene 6-11 januar 2015 var Erik Andreassen fra Oslo 

misjonskirke Betlehem. 

Foto: DAN BORGE 



Av: Finn Christian Svanholm 

 

Helga 6-8 februar var 14 par samlet til samlivswe-

ekend på Strand hotel, Fevik. Samlivsgruppa had-

de gitt Reidun og Harald Nyen fra Familiefokus det 

utfordrende tema «Det gode samliv». Strand hotel, 

Fevik var en flott ramme med åpent landskap ut 

mot havet, velværeavdeling og god mat. Alt lå til 

rette for ei fin og variert helg. Fredag kveld begyn-

te Nyen med en innledning om parenes forvent-

ning og en plattform for ei variert helg med fokus 

på temaet. 

 

Harald hadde hovedregien og snakket om rela-

sjonskompetanse. Lørdag fikk deltakerne litt inn-

blikk i forskning om hva som kan bygge opp under 

et godt samliv. Han tegnet et bilde av relasjonshu-

set og viktigheten av et godt felles fundament. Her 

viste han til et åndelig fundament, Jesus Kristus de 

fire grunnleggende pilarer: kjærlighet, respekt, tillit 

og forståelse som holder taket oppe.  Taket består 

av ulike viktige begreper som er viktig for å få et 

godt samliv til å fungere. Vedlikehold av huset er 

viktig i alle samlivets faser, både for unge og eldre. 

Han trakk inn flere sider ved det åndelige livet og 

en positiv innvirkning på samspillet mellom ekte-

fellene. Nyen var innom ulike sider ved samspillet 

mellom to mennesker, blant annet viktigheten av 

å jobbe for å bli en egen enhet, et «vi», ikke bare 

«jeg» og «deg».  

Harald og Reidun delte villig fra ulike utfordringer i 

kommunikasjon de selv som par har jobbet gjen-

nom. Det var inspirerende å høre på de erfarne 

foreleserne som selv har vært gift i snart 50 år.  

 

Senere ble parene utfordret på hvor godt vi kjen-

ner ektefellen.  I løpet av dagen ble det også satt 

fokus på Bibelen og ulike tekster som belyste 

samlivet og kjærlighetsbegreper, blant annet phi-

leo, eros og agape. Parene fikk og andre oppgaver 

som de fikk anledning til å bruke tid på under ale-

Samlivsweekend Strand Hotel, Fevik 

netiden, enten på tur, i boblebadet eller på romme-

ne. En av de var et «termometer» på dagens kom-

munikasjonsnivå. Senere på dagen, etter en god og 

lang «partid», ble tråden fra tidligere på dagen vide-

reført.  

 

Avslutningen søndag ble det videre fokus på ulike 

«kommunikasjonsutfordringer» og menns og kvin-

ners forskjellige måter å kommunisere på.  Harald 

trakk frem igjen forpliktelsen i samlivet og enheten. 

En av utfordringe-

ne hos et par som 

ble belyst ytterli-

gere var balansen 

i livet mellom 

«deg» og «meg», 

fokus på forplik-

telsen i samlivet 

og enheten. Nyen 

var også innom 

utfordringer med 

sinne, følelser og 

respons vi gir ut-

trykk for i kom-

munikasjon. 

Det var en inspire-

rende helg der en 

lydhør forsamling 

fikk mange inn-

spill for å bygge et bedre samliv. Flere av parene 

gav uttrykk for at både stedet, temaet og inspirasjo-

nen de hadde fått gjorde at de hadde lyst til å delta 

på ei slik helg senere.   

 

Dette var et av årets arrangement som samlivsgrup-

pa i menigheten har satset på. Gruppa består av tre 

par, to fra Østsida frikirke og et par fra Kristiansand 

frikirke. Gruppa jobber nå med neste arrangement 

som er en kveld med Torbjørn Nordvoll. Denne vil 

være i Frikafé 29.05. I tillegg tilbyr vi parsamtaler 

og samlivskurs. Her har vi to typer, det ene heter 

«Når to blir ett» og er beregnet på par som skal gifte 

Harald Nyen  

21 
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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) 

FriBU-pastor Stein Arve Graarud 

 41 32 42 63 (mob) 
FriBU-arbeider Silje B Hasseleid 

   99 78 71 80 (Mob) 

Adm. leder Endre Sagedal 
 38 12 10 33   

 94 01 03 09 (mob) 

Sang- og musikkleder  
 Jon Kleveland  

 94 88 04 07(mob) 

Menighetsarbeider 

 Hilde Grøthe 

 47 91 42 92 (mob) 

Formann eldsteråd 

  Per Svein Høyer  

  Jonassen  

  Mobil: 994 99   

Kontakt  Administrasjonsråd 
 Gudmund Jakobsen 
 mob 90784986  

Kontaktperson  Kirkeverter 

 Kontoret 
 Tlf. 38 12 10 30 

E-postadresse  

kristiansand@frikirken.no  

 

Hjemmeside 

www.kristiansandfrikirke.no 
 

Bankkonto 8220 02 86266 

Døde 

 

 Inger Kirsten Larsen 

 Anna Ingeborg Ring-

stad  

 Leif Gundersen 

Referat fra Menighetsmøter 
 

Vil du ha tilsendt referat fra Menighetsmøter? Da kan du sende en mail til: 

kristiansand@ frikirken.no (Kontoret) og be om det, så vil det sendes til deg i 

etterkant av møtene.  

Hilsen  Kontoret 

I SØNDAGSALLIANSE MED LO 
  

Ja, nå har Frikirken inngått "allianse" med LO. Den er relativt uforplik-

tende, og dreier seg bare om en eneste sak: Bevaring av søndagen som 

annerledesdag, felles fridag, helligdag. På initiativ fra LO ble vi invi-

tert med i denne "søndagsalliansen" sammen med andre menigheter, 

miljøbevegelsen, idretten, helsepersonell og andre som ser betydningen 

av å bevare hviledagen i vårt samfunn. Vi ønsker å være en positiv 

allianse som først og fremst viser hva søndagen kan brukes til, annet 

enn å shoppe.  

  

Søndag 19.april inviterer vi derfor til TUR PÅ ODDERØYA etter kir-

ketid.  Vi ønsker å stå sammen om å vise at søndag er en dag for felles-

skap, symbolisert ved den gode søndagsturen. Det blir avgang fra par-

keringen på Odderøya ca.kl.13. Dette er ikke et demonstrasjonstog, 

ikke en partipolitisk markering, og det blir ikke brukt bannere og fa-

ner. Derimot ønsker vi å engasjere speidere til å stille med bål og pin-

nebrød, gjerne noen til å lede allsang, noen til å ha med saft og vann, 

noen til å lage sporløyper og leker m.m. Alle som har lyst til å gjøre 

dette til et positivt arrangement, er hjertlig velkommen til å bidra. Ta i 

så fall gjerne kontakt med undertegnede. 

  

Vi oppfordrer hele menigheten til å bli med på tur i etterkant av fami-

liegudstjenesten 19.april. På denne måten kan vi tydelig vise at vi øns-

ker å verne om søndagen, og samtidig få en ypperlig anledning til å bli 

kjent med mennesker i byen fra andre miljøer som ønsker å stå sam-

men med oss om dette. 

  

God tur! Hilde Grøthe 

Menighetsmøter i vår-

halvåret: 

 Onsdag 18. mars kl. 

17.30 

 Årsmøte med middag  

 Onsdag 29. april kl. 

19.30 Menighetsmøte 

 Onsdag 3. juni kl. 

19.30  Menighetsmøte 

Tro mellom venner. 
 

Å bygge vennskap som formidler Kristus til muslimer. 

 

Tema som blir tatt opp: Nåde for muslimer. Fra konfronterende evang-

elist til forkynner av nåde og sannhet. Hvordan kan vi leve ut tro mel-

lom venner i dagens situasjon? Erfaringer, muligheter og utfordringer i 

flerkulturelle menighetsfellesskap.  

 

Lunch med presentasjon av kurspakken Tro mellom venner ved over-

setter Nina Janne Dalseth. 

 

Kurset er et samarbeid mellom Kristiansand Frikirke og Kristent Inter-

kulturelt Arbeid, Agder (KIA Agder) 

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


Program 

Søndag 1. mars 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste, Paul Ro-
land, Bronselaget 

Tirsdag 3. mars 

10:30  Bønnemøte 

19:00 Ytremisjonens kvinne-
forening, Sigmund Sand-
åker 

Onsdag 4. mars 

12:00  Formiddagstreff, Hilde 
Grøthe 

Lørdag 7. mars 

19:30  Vox 

Søndag 8. mars 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Hilde 
Grøthe, Knøttekoret, Me-
ga, kor fra Kragerø, Natt-
verd, Skattkammer, Hits 

Tirsdag 10. mars 

10:30  Bønnemøte 

16:30  Tirsdagsmiddag 

Onsdag 11. mars 

12:00  Bronselaget 

19:30  Bibelundervisning, Rune 
Tobiassen, Tema: Høre 
og gjøre. 

Lørdag 14. mars 

19:00  Konsert med Kammerko-
ret og Via Vitae 

Søndag 15. mars 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Familiegudstjeneste, Ju-
bilo og Ungdomskoret, 
Radiooverf. FM 101,2 

19:30  Kveldsgudstjeneste, Hilde 
Grøthe, Menighetskoret, 
Nattverd 

Tirsdag 17. mars 

10:30  Bønnemøte 

19:00  Ytremisjonens kvinne-
forening, Stein Arve Gra-
arud 

Onsdag 18. mars 

12:00  Seniorforum, Øivind Bene-
stad, «Der troen koster 
mest.  Informasjon og in-
spirasjon fra forfulgte krist-
ne» 

Menighetens årsmøte 

17:30  Middag 

18:15  Årsmøtet starter 

Lørdag 21. mars 

19:30  Vox 

Søndag 22. mars 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Sigmund 
Sandåker, Nattverd, Skatt-
kammer, Hits 

19:30  Når vi kommer sammen 

Tirsdag 24. mars 

10:30  Bønnemøte 

16:30  Tirsdagsmiddag 

Onsdag 25. mars 

12:00  Bronselaget 

Fredag 27. mars 

09:00-14:00 Åpen dag «40 da-
ger», Harald Avtjern, 
«Tjene med evighetsper-
spektiv», Pris kr 150,- inkl. 
lunsj 

Søndag 29. mars 

Palmesøndag 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Hilde 
Grøthe 

Skjærtorsdag 

18:00  Nattverdgudstjeneste, 
Sverre Jølstad, Kveldsmat, 
Vitnesbyrd 

Langfredag  

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Oddvar 
Søvik 

1.Påskedag 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Høytidsgudstjeneste, 
Sigmund Sandåker 

2. Påskedag 

11:00 Domkirken, Sveinall, 
Kammerkoret 

Tirsdag 7. april 

10:30  Bønnemøte 

16:30  Tirsdagsmiddag 

Onsdag 8. april  

12:00  Formiddagstreff, Arvid 
Hunemo 

Lørdag 11. april 

19:30  Vox 

Søndag 12. april 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Janne 
Roland og Mary Vore-
land, Ungdomskoret, 
Nattverd, Skattkammer, 
Hits 

Tirsdag 14. april 

10:30  Bønnemøte 

19:00  Ytremisjonens kvinne-
forening, Dorothea Ve-
støl, Tibetmisjonen 

Onsdag 15. april 

12:00  Bronselaget 

19:30  Bibelundervisning,Hilde 
Grøthe, «Å dele ordet 
rundt bordet» 

 

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



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Glimt fra familiegudstjenesten den 15. februar 

I gudstjenesten ble det gitt anledning til å tenne lys 

til ettertanke.  

Vox bandet og de eldste Jubilo jentene ledet i frisk allsang.. 

Bilder: Liv Marit N Gumpen 


