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Rapport fra vår kontaktmisjonær, 
Ane Hegén, Ungom i Oppdrag 
 
Paris har vært i medias søkelys mye denne høs-
ten. Terrorangrepene som skjedde 13. novem-
ber, rystet en hel verden, og igjen fikk vi kjen-
ne på hvor stor plass Paris har i hjertene til så 
mange, og vi fikk se underet at #PrayforParis 
ble det som spredte seg på sosiale medier. Vi 
kjente enda en 
gang (som etter 
angrepet 7. ja-
nuar) de utallige 
bønnene og støt-
ten som kom fra 
hele verden, men 
også forvent-
ningene, på godt 
og vondt. Vi ble 
ikke direkte på-
virket, men det 
rystet oss selvsagt 
likevel. Personlig 
kjente jeg en 
uforklarlig dyp 
tristhet i hjertet i 
flere dager. Det 
kan være utford-
rende å være i en 
situasjon der man 
er kristen, og i 
tillegg misjonær, 
men kjenner på frykt og motløshet. Da er det 
ikke så lett å fylle forventingene til seg selv og 
andre om å være en som proklamerer håp, gle-
de og fred. Heldigvis er vår Gud også en Gud 
som sørger, og han har selv sagt at de som sør-
ger skal trøstes. Og i tårene kan man finne hå-
pet og livet. Vi fikk vært til stede på de ulike 
stedene som ble angrepet flere ganger i løpet 
av de tre ukene som fulgte, med bønn, og vi 
lagde sju bannere med ord fra Gud som vi 
hang opp, ett på hvert sørgested.  
Klimakonferansen var også en stor begivenhet, 
men fikk litt mindre oppmerksomhet fra vår 
side. Vi var likevel med på blant annet å gi sko 

Paris i fokus. 

til den avlyste klimamarsjen, som ble erstattet 
med flere tusen par sko på Place de la Républi-
que.  
For å forklare litt hva vi har gjort på UiO-basen 
denne høsten, så begynte vi i oktober med to 
uker som vi kalte for Vision Weeks. Vi hadde 
satt av denne tiden spesielt til å søke Gud etter en 
klarere visjon for basen vår. Vi hadde ingen an-
nen agenda enn å høre og gjøre det Gud sa. Det 
viste seg at Gud ikke hadde hastverk. Istedenfor 

å sende oss vi-
dere, satte han 
oss til å grave, 
og det har vært 
dyptpløyende 
arbeid. Fokuset 
har vært på å 
identifisere 
hindringer som 
frykt og synd i 
våre egne liv og 
åpne opp for en 
dypere renhet 
og hellighet. 
Gud er snill og 
tålmodig, og 
gjennom kjær-
lighet fører Han 
oss nærmere 
seg selv, både 
personlig og 
som et team, og 
vi har også 

kommet nærmere hverandre. Før jeg dro hjem i 
desember, fikk vi skrevet ned et utkast.  
Jeg tror at Gud ventet med å la oss gå videre før 
vi hadde gått gjennom visse ting, én av dem var 
terrorangrepene. I lys av disse merket vi enda 
tydeligere viktigheten av felleskap og det å stå 
sammen. Flere kirker samlet seg for å lovprise 
Gud sammen og be for byen, og vi var, og vil 
være en del dette. Det er et stort privilegium å få 
tjene i en by som Paris, i en tid som dette. Jeg er 
sikker på at vi kommer til å få oppleve ting vi 
ikke engang kan forestille oss.  
Takk for at dere er med på å bygge Guds Rike 
her!  
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Pastorens 

Jubileumsår - Jubelår Stein Arve Graarud 

 
Vi feirer i år at Kirkebygget vårt er 50 år. 
Dette vil bli behørlig markert gjennom 
året. Vi har mye godt å se fram til. Vi har 
mye godt å feire.  
 
For meg, som har forholdsvis kort fartstid 
i kirkesamfunnet, er det både inspirerende 
og utfordrende å høre historiene om mye 
av det som har skjedd i menigheten opp 
gjennom årene. Jeg pleier å si at vi har et 
stort barne- og ungdomsarbeid. Vi har 
store konfirmantkull hvert år, VOX samler 
over 100 ungdommer i kirka på lørdagene 
og på fredagene samler vår barne- og fa-
miliearbeider, Sandra Borøy, 70 barn på 
henholdsvis VOX light og Superlight.  
Vi blir likevel ydmyke når vi eksempelvis 
hører at Frikirkens søndagsskole samlet 
1000 - ett tusen - barn på begynnelsen av 
1900-tallet. Vår seniorgenerasjon er rike 
på historier om Åndens gjerninger.  
 
«Kirken den er et gammelt hus.»  
På gudstjenesten 10. januar hadde Jon 
Kleveland arrangert et preludium for orgel 
og to elgitarer. Salmen «Kirken den er et 
gammelt hus» ble presentert i ny drakt. 
Symbolikken er underfull. Våre røtter er 
dype. Vår historie er lang. Men vi ser 
framover. Langt fram.  

 
Kirkebygget vårt det er et gammelt hus, men 
det er godt bygd - i dobbel forstand. Det var 
likevel behov for å pusse det opp for å gjøre 
det klart for det som vil skje de neste 50 år. 
Arbeidet ferdigstilles i år. I Jubileumsåret. 
Innsamlingsaksjonen vår har fått navnet «Gi 
det videre!» Det som har blitt gitt oss, skal 
vi få gi videre.  
 
I Salme 102,19 står det:  
«Dette skal skrives ned for den kommende 
slekt, et nyskapt folk skal prise Herren.»  
 
Menighetens besteforeldre har visdom. Våre 
unge har lidenskap. De trenger hverandre. 
Det gamle testamentet avsluttes ikke med en 
oppsummering. Profeten ser i stedet fram-
over. Langt framover. Mot de siste tider da 
Gud skal vende fedrenes hjerter til barna og 
barnas hjerter til fedrene.  
 
Jubelår 
I gammeltestamentlig tid var det sabbatsår 
hvert syvende år. Etter syv sabbatsår feiret 
de jubelår, som da var hvert 50. år. Jubelåret 
var et hellig år. Et frigivelsesår. Et år hvor 
all gjeld skulle slettes. Det var også et år 
hvor man skulle være ekstra vennlig mot 
innflytterne i landet. Det kan ikke bli mer 
aktuelt for oss i dag.  
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Janne Roland har gått av som eldste 
budskap fra Herren. Hun forteller at denne nå-
degaven ble gitt henne etter at hun på slutten av 
90-tallet ble gående sykemeldt i et halvt år på 
grunn av utbrenthet.   Det var flere belastninger 
over en lang periode som gjorde at hun møtte 
veggen.  Hun ble grepet av angst, hun turte ikke 
ta telefonen og isolerte seg i et halvt år.  Men 

hun søkte Gud.  Han svar-
te med å utfordre henne til 
å ta kontakt med en navng-
itt narkoman person i Kris-
tiansand.  Janne turte ikke 
gjøre dette, og mente det 
kunne være farlig.  I alle 
fall utsatte hun dette opp-
draget i tre uker. Til slutt 
gikk hun til det området 
hun trodde de narkomane 
oppholdt seg.  Hun fikk 
øye på mannen på hjørnet 
av Markensgaten og Gyl-
denløvsgaten.  Han sto der 
sammen med en annen, 
men gikk til slutt og satte 
seg på en benk i Børspar-
ken.  Janne tok mot til seg, 

gikk bort til ham og sa at Jesus var glad i ham, 
mens hun la armen om skuldrene hans.  Han 
begynte å gråte og fortalte Janne at han hadde 
ropt til Gud i tre uker om at noen måtte komme 
til ham.  Han fortalte at han hadde ligget med 
en bibel på brystet i disse tre ukene.   Janne 
skaffet ham plass på Evangeliesenteret, og i dag 
er han en kristen og rusfri, forteller hun. 
Det å avslutte eldstetjenesten betyr for Janne 
bare å gå over i en ny fase.  Gud har minnet 
henne om å sette i gang noe hun kaller et dame-
døgn, fra fredag ettermiddag til lørdag ettermid-
dag. Hilde Grøthe skal tale og emnet for dame-
døgnet er «Stillhet i stormen» og skal handle 
om at Jesus møter oss i hverdagsstormene våre. 
Hun håper på deltagelse av kvinner i all aldre 
og fra alle menighetene i distriktet.  Kvinnedøg-
net skal arrangeres siste fredag 29. og lørdag 
30. april .  I tillegg til dette blir hun med i vekst-
gruppen for kristne fra Midtøsten, som Per 
Kristian Rønning har tatt initiativet til. 

Av Kåre Melhus 
Ved årsskiftet takket Janne av etter 9 år som 
Eldste i vår menighet.  I 2006, da Torleif Haug-
land oppfordret henne til å påta seg oppgaven, 
ville hun ikke svare før hun hadde fått en be-
kreftelse fra Jesus på det ytre kallet.  Derfor ba 
hun to ektepar i menigheten om å be over dette 
spørsmålet, og be om 
klarhet.   Som svar på 
disse bønnene kom en 
dato: 19. november. 
Janne forteller at hun, 
på en menighetstur i 
september det året, ble 
inspirert av en tale som 
Stein Arve Graarud 
holdt mens han sto ute i 
en elv. Den handlet om 
å gå på vannet, slik Pe-
ter ble oppfordret til.  
Janne følte at det å si ja 
til eldstetjenesten nesten 
var som å gå på vannet, 
men hun sa til Eldsterå-
det at hun var villig til å 
gå inn i tjenesten. De på 
sin side så på kalenderen og kom til at første 
mulige innsettelsesdato var 19. november.  Jan-
ne tok dette som en bekreftelse fra Gud på at 
dette var en oppgave for henne i de neste årene. 
Til FrikirkeAktuelt sier hun at administrasjon 
og de mer praktiske sidene av eldstetjenesten er 
noe hun ikke har anlegg for.  «Jeg har ikke de 
gavene,» sier hun. Derimot har hun som Eldste 
vært opptatt av misjon, samtale og forbønn, og 
vært en støtte og forbeder i ungdomsarbeidet. 
Hun har også vært Eldsterådets representant i 
styret for 40- dager. 
Janne var den første kvinnelige Eldste i Kris-
tiansand Frikirke og en av de første i Frikirken 
som helhet, men hun er ikke opptatt av dette.  
«Jeg har aldri vært noen kvinneforkjemper,» 
sier hun. «Det viktigste er at den personen Jesus 
har tenkt til en tjeneste, er villig og svarer ja til 
kallet,» legger hun til. 
I mange gudstjenester har Janne kommet med 
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Av Kåre Melhus 
Harald Flå, som har vært 
medlem av Kristiansand Fri-
kirke siden 1980 fikk i no-
vember i fjor Kongens For-
tjenstmedalje overrakt av da-
værende ordfører Arvid 
Grundekjøn.  Harald pleier å 
delta på møter på Rådhuset 
ca en gang i måneden, så han 
været ikke noe ekstraordinært 
da han fikk innkalling til mø-
tet 19. august kl 17.00. Da 
han møtte opp, så han venner 
og kjente og fikk mistanke 
om at noe uvanlig var på 
gang. Ikke var han kledd for 
noen høytidelige anledning 
heller. Han hadde syklet til 
Rådhuset iført en skjorte med 
turistforeningens emblem. 
Det passet jo ellers fint, i og 
med at Harald fikk medaljen for lang og tro 
tjeneste i det som den gang het Kristiansand 
og Oppland Turistforening (nå Den norske 
Turistforening/Sør)   Harald forteller at stil-
lingen som leder av turistforeningen i Kris-
tiansand gikk i ett med innsats på fritiden, som 
besto av turledelse, skriving av artikler og fo-
tografering.  Han var ellers i en 10 års periode 
formann i Vågsbygd Vel, og formann i Odder-
øyas Venner like lenge. Han rakk også å enga-
sjere seg i bedriftsidrett (Terrengkarusellen) 
foruten å være speiderleder for Blå Kors-
speiderne i en 30 års periode. Han er fremde-
les med i det som heter Speidergilde, en ver-
densomspennende organisasjon av senior spei-
derledere som stiller opp som støttespillere for 
dagens unge. Harald har i mange år vært med 
å arrangere sportsandakter på Kjerrane og i vår 
menighet er han engasjert i Senior Forum. 
For dette og en rekke andre aktiviteter fikk 
han altså Kongens Fortjenestemedalje.  
17. november var han på Slottet, ledsaget av 
Anne-Berit Try, for å takke Kongen for me-
daljen. Denne gangen var han antrukket for 

anledningen i staselig Vest Agder bunad, som 
høstet komplementer fra ansatte på Slottet.  
Harald og andre medaljemottagere ble vist 
rundt på Slottet og fikk høre litt om byggets 
historie. Blant annet fikk de se Speilsalen og 
høre om møblene som Dronning Maud hadde 
skaffet til veie i 1905, før de ble geleidet inn i 
den salen der Kongen og kronprinsesse Mette 
Marit var klar til å håndhilse på alle medalje-
mottagerne. 
Etterpå var det kanapéer ved småbord med 
bordkort. Kristiansanderen Harald Flå ble 
plassert sammen med Kristiansanderen HKH 
Mette Marit, og de hadde mye å snakke om. 
De fant blant annet ut at Mette Marit hadde 
vært Blå Kors speider samtidig med at Harald 
var leder av troppen.  Men Harald husker ikke 
henne fra den gangen. 
Etter bevertningen holdt Kongen tale og takket 
medaljørene for innsatsen, og så var det musi-
kalsk underholdning med en blåsekvintett fra 
Barratt Due Musikkinstitutt. 
«En uforglemmelig opplevelse,» sier Harald 
Flå, som fikk et godt inntrykk av Mette Marit. 

Harald Flå har fått Kongens Fortjenstmedalje 

Harald Flå takker Kongen for medaljen.  Haralds ledsager 
er  Anne-Berit Try. Foto:NTB  
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Et tilbakeblikk: 

Gammel og ny kirke  
 

Denne artikkelen er skrevet av 
Tor Tønnessen. Vi gjengir her et 
lite utdrag. Den fullstendige ver-
sjonen kan leses på menighetens 
hjemmeside. 
 
Jeg er så gammel (80) at jeg frem-
deles omtaler kirken vår som «den 
nye kirken», selv om den nå er 50 
år. Det er vel derfor jeg er blitt spurt av redaktøren om jeg kan komme med noen tanker om 
kirkebygningen og byggingen av kirken vår. Etter noe forsinkelse skulle k i rken  innvies 9. 
januar 1966, men på grunn av ytterligere forsinkelse ble den først innviet 30. januar. I Festskrift 
til kirkeinnvielsen- 1966» skriver daværende eldste, Olaf Nylund, om trangboddheten i den 
gamle kirken. Og så fortsetter han slik: 
 
Når dette er skrevet, tror vi at mange vil forstå hvorfor den gamle kirke måtte rives. 
Det var nødvendig for oss å få mere rom. Selve kirkesalen var vanligvis stor nok. Da ser vi 
bort fra sangmøtene hvor det ofte hendte at folk måtte gå igjen uten å få plass. Brannfa-
ren ble nok nevnt når kirken var 
fylt til trengsel, men det gikk all-
tid godt. Og brannfaren var 
tross alt meget mindre nå enn den 
gang man hadde kirken full av 
barn eller ungdom og et stort ju-
letre med levende lys midt i salen. 
Vårt store savn var imidlertid 
arbeidsrom for våre virkegrener. 
Ungdomsforeningens mange opp-
gaver var sterkt hemmet av denne 
grunn. Det samme kan sies om Ju-
niorforeningen og Søndagsskolens 
arbeid. Vi var heller ikke tjent 
med at et av korene måtte skaffes 
øvelsesrom ute i byen, og at den 
store kirkesalen måtte oppvar-
mes i vinterhalvåret for at de 
andre kor kunne ha sine øvelser 
der. Dertil kom savnet av møterom for våre stadig voksende kvinneforeninger som nå 
sprengte de største stuene i de private hjem… 
 
Om byggestart 
Så kunne byggingen begynne, og allerede 18. oktober 1966 ble grunnsteinen lagt ned av eldste 
Herman Haaverstad. «Grunnsteinen» var et stålskrin som de hadde laget på Skruefabrikken, og det 
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inneholdt en Bibel, et eksemplar av Fædrelandsvennen og Frikirkens 
forfatning. Skrinet ligger i søylefundamentet til den søylen i tilflukts-
rommet som er nærmest under talerstolen. Det ble montert en oriente-
ringsplakett på søylen, som skulle påvise grunnsteinen, men da søylen 
ble kledd inn under den siste ombyggingen i tilfluktsrommet, ble pla-
ketten fjernet. Men her har Sigfred Stien grepet inn. Han tok vare på 
den. Plaketten var buet, slik at den passet til den runde søylen. Stien 
fikk flatet den ut, og vil montere den i vestibylen, der den er mer synlig. 
Men da vil den altså ikke lenger påvise stedet der grunnsteinen er. 
 
Ikke alt gikk som planlagt.. 
Rundt kirkesaloppbygget er det også kraftige stålsøyler inne i hulrom-
met, som bærer takdragerne. Disse er kraftige laminerte trebjelker med 
et tverrsnitt på 20x80 cm. Det var lang leveringstid på disse, og for at 
ikke byggeprosessen skulle bli forsinket, ble de satt i ordre før hoveden-
treprenør var bestemt. Det ble for øvrig entreprenørfirmaet Kruse 
Smith. Min far, Leif Tønnessen, var formann i byggekomiteen, og en 
dag ble han hasteinnkalt til et akutt møte på byggeplassen. Der hang 
den første drageren i stroppene fra krana for å legges på plass på søyle-
ne. Men akk og ve, den var for kort. Den nådde bare mellom søylene, 
og ikke inn over dem. Nå var gode råd dyre. Løsningen ble at Skruefab-
rikken laget noen forlengelsesbeslag av stål, som ble boltet fast i begge 
ender av dragerne. Dragerne var så lange at de nådde inn over den indre 
murvangen. Dermed ble beslagene kamuflert når murverket var ferdig, 
så i dag er det ingen som kan se at dragerne egentlig er for korte. 

 
Les mer på vår hjemmeside.. 

www.krsandfrikirke.no 

 



Søndag 13. desember ble litt av en dag i Østsida frikir
korsang, dans og drama, og etterpå var det julegrøt 
var gøy for både små, mellomstore og store. 

Nytt fra  Gudstjeneste med

Dansegruppa Joy opp-

trådte med flere flotte 

dansenumre.

HITS fremførte 
et vakkert drama  
med tema “Him-
mel møter jord”. 
Her er det Nora 
Aabel som spiller 
Maria, mens Anne 
Randøy har rollen 
som Josef.

Andre skuespillere i dramaet 
var fra venstre: Tiril Repstad, 
Kaja Græsdal, Mats Kallevik 
og Jonas Salvesen.

Nikoline Høyer Jonassen, Leah 
Dyrhol, Charlotte Depui og 
Tomine Standberg liker seg på 
gudstjeneste i Østsida. 

190 små og store deltok på guds-
tjenesten denne søndagen.

Barnekoret miniSing var 

nydelig både å se og 

høre på.



frikirke. Først var det en feiende fl ott gudstjeneste med både 
grøt og juleverksted med mange forskjellige aktiviteter som 

layout: Kirsti Torvik
Bilder: Rune Tobiassen /kirsti Torvik

ed julegrøt og juleverksted

Juleverksted er gøy! 

Her er det Helene 
Kirkhus og Erza Malici 
som dekorerer kake-
menn og pepperkaker

Utrolig greit å få laget 

julegaver og pakket 

dem inn i samme slen-

gen synes Ina Holte, 

Julie Aabel og Eline 

Repstad.

Isak Orre maler et  
fint julehjerte.

gen synes Ina Holte, 

Julie Aabel og Eline 
Julie Aabel og Eline 

Repstad.

Isak Orre maler et  
fint julehjerte.

Isak Orre maler et fint 
og rødt  julehjerte.

Også pappaer liker juleverksted...  Her 
er Geir Orre og Torfinn Løvaasen i full 
sving sammen med Markus Orre og 
Benedicte Wilson Iglebæk.
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Renovering av kirkebygget 
Endre Sagedal 
 
Da er vi starta med trinn 2 i renoveringen av byg-
get. Trinn 1 var nytt inngangsparti, ny ventilasjon, 
tekking av tak, nytt kjøkken i kjeller, elektro. 
I trinn 2  
så står følgende for tur:  
Trapp fra friCafè til kjeller. Dette vil være med på å 
gi en enklere adgang til kjeller fra friCafè og mot-
satt. En 4 meter bred trapp kommer det her. Det har 
vært mye jobb å prosjektere dette, med flere veg-
ger, bæring og forsterking av gulv i kjeller. Og mye 
jobb med skjæring og utmeisling, flytting av strøm 
og vann som var i veien. Det vil også bli glass-
spalter mellom vestibylen og ny trapp som vil være 
med på å øke samhørigheten mellom byggene.  
Renovering av kjeller.  
Her vil det bli nye skyvedører med større bredde. 
Nye overflater på gulv og vegger, belysning, tak og 
ventilasjon. Når dette er ferdig, vil kjelleren i stor 
grad være med samme romløsning som før, men 
med gode skyvedører som kan åpnes opp og skape 
et stort, fleksibelt lokale. Det vil også bli nytt lyd-
anlegg og en liten scene i spisesalen.  
Ventilasjon  
i friCafè skal også legges inn på nytt, dette har 
kommet til underveis. Det gamle anlegget er det 
tvingende nødvendig å gjøre noe med.  
Kan nevnes av andre ting  
som også skal gjøres, bedre belysning i kirkesal, 
elektro, interiør. Og etter som de store arbeidene er 
ferdig, vil det nok også være naturlig å pusse opp et 
par mindre områder, slik som radiorom. Dette er 
ting som kan tas på dugnad etter hvert.  
 
Vi har en byggkomite, under trygg ledelse av Stig 
Berg Thomassen og interiørkomite ledet av Liv 
Marit Gumpen.  
 
Økonomi.  
Vi har et budsjett på 10,5 millioner for renove-
ringen, i tillegg vil det tilkomme noe til interiør, lyd 
og ventilasjon i friCafè, som ikke er lagt inn i bud-
sjett.  
Innsamlingsaksjonen, «Gi det videre», har så langt 
innbrakt 6,2 millioner, samt en månedlig givertje-
neste på ca. 20 000,- øremerket til renoveringen. Så 
her er det fortsatt behov for flere som er med og 
bidrar.  
Kontonummer til aksjonen er: 8220 02 86835 

Pumping av sement til kjellergulv  

Ny åpning skåret ut mellom friCafè og kjeller 
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Frikirkens arbeidermøte  i Hånes Frikirke 

 
 
 
Bildet  er fra onsdagskvelden  på arbeider-
møte i Hånes frikirke. Studiokoret synger 
under ledelse av Jon Kleveland. Han ledet 
det musikalske på arbeidermøte og som 
vanlig på en fantastisk måte.   

Frikirkens herligste. 
 
I forkant av Frikirkens arbeidermøtesom fant sted i Hånes Fri-
kirke i begynnelsen av januar, ble følgende utfordring sendt ut 
til menighetene: 
Send inn forslag på  «Frikirkens herligste». «Frikirkens herligs-
te» skal være ansatt, lokalt eller nasjonalt. Vedkommende skal 
være kjent for å by på seg selv på en eller annen måte, være en 
humørspreder og dyrke en eller flere særinteresser.  Lykke til 
med nominasjonen! 
 
Administrasjonsleder Endre Sagedal og pastor Sigmund Sand-
åker tok utfordringen og nominerte FriBU-pastor Stein Arve 
Graarud. Her er deler av begrunnelsen: 
 
Stein Arve er FriBU-pastor i Kristiansand Frikirke. I hans tid 
har tenåringsarbeidet blitt lagt om fra tradisjonelt juniorarbeid 
til ungdomsklubb med sterkt Jesus-fokus (VOX). På fem år har 
dette arbeidet vokst seg stort. Annenhver lørdag samles mellom 
75 og 200 tenåringer i kirken til lovsang, forkynnelse og felles-
skap. Stein Arve legger vekt på utrustende lederskap, og det merkes at de unge tar ansvar både praktisk og i 
forhold til å holde andakter, lede lovsang og legge opp kveldene. «Nå må jeg bare passe på å ikke stå i vei-
en,» sier Stein Arve.  
 
Konfirmantarbeidet har vokst og trukket til seg mange unge uten menighetstilknytning . I 2015 stod 48 unge 
til konfirmasjon her. Det er etter alt å dømme det største konfirmantkullet som har vært i noen av våre me-
nigheter gjennom alle tider. Stein Arve er sentral i konfirmantarbeidet og konfirmantleirene som samler de 
fleste av menigheten i Søndre presbyterium. 
 
Har han sære interesser?  
Ja. Han bor like ved Sparebanken Sør Arena der Start spiller sine hjemmekamper. Like fullt sympatiserer 
han så til de grader med Lillestrøm. Han går stadig rundt i LSK-skjorte, med LSK-skjerf og drikker kaffe av 
LSK-kopp. 

På arbeidermøtet var det nettopp Stein Arve som ble utnevnt til å bære denne tittelen. 
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SENIORFORUM  VÅREN  2016 
 
20. januar Torstein Gundersen,  
  Arendal 
  «Gudfeldighet – om oss, Gud 
  og helsevesenet» 
 
17. februar Halvard Myhren, Arendal 
  «Pensjonister ukjent» 
 
16. mars Kristina Storsletten Sødal, 
  Strømmestiftelsen 
 
20. april Øivind Benestad 
  «Etter kirkemøtet:  Hva nå?» 
 
25. mai Kari Klingsheim,  
  Frelsesarmeen 
 
 
Møtene holdes i Frikirken, friCafè kl. 1200 

Pc-er, bøker og barneklær/leker til 
Etiopia 
Torsdag 18. februar drar seks representanter fra menigheten på besøk til vår søstermenighet i Ne-
kemte og våre datter-menigheter i Didessa-dalen i den kommende Abbay Valley synode. De skal 
også besøke Alemu Nega Family Care Organisation i Nekemte og  "My sisters" arbeide blant ens-
lige mødre i Addis Ababa.  
 
Det er kommet ønsker om å ha med seg følgende:  
- Brukte, bærbare PC-er til ungdomsarbeidet i den nye synoden og til jenter under utdannelse hos             
Alemu Nega 

- Bøker på engelsk til biblioteket på ungdomssenteret i den nye synoden 
- Brukt småbarntøy og leker  til enslige mødre i Addis Ababa ("My sisters") 
 
Om du har liggende noe av dette som du vil gi bort, kan det leveres til Anne Grete / Svein Gunnar 
Gundersen i Teglverksveien 14 (bak mål på gamle stadion mot sjøen).  
Tlf. 90828335 eller 95121049. Mail: s.g.gundersen@gmail.com 



 
  

 

    

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass   

  Ledig annonseplass 
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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) 
Adm. leder Endre Sagedal 
 38 12 10 33   
 94 01 03 09 (mob) 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 (mob) 
FriBU-arbeider Sandra Borøy 
   95 81 02 17 (mob) 
Sang- og musikkleder  
 Jon Kleveland  
 46 88 71 22 (mob) 
Menighetsarbeider 
 Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Per Svein Høyer- 
  Jonassen  
  Mobil: 994 99778   
Kontakt  Administrasjonsråd 
 Gudmund Jakobsen 
 mob 90784986  
Kontaktperson  Kirkeverter 
 Kontoret 
 Tlf. 38 12 10 30 
E-postadresse  
kristiansand@frikirken.no  
 
Hjemmeside  
www.kristiansandfrikirke.no 

Nye medlemmer: 
Karin Aske Ween er 
overført fra Randesund 
Frikirke. 
Tone Iren Lund 
Joon Andreas Lyseng 
Silje Hasseleid  

Døde: 
 

Lars Jørgen Andersen 

Halv tid i halvt år 
Fra januar –juni 2016 har Endre Sagedal, adm.leder, en 50% permisjon 
fra sin stilling. Han skal bruke ledig tid på DAWN undersøkelsen, en 
kartlegging av norsk kirkevirkelighet. Dette skjer i samarbeid med 
Øivind Augland, og hensikten er å få et realistisk bilde av kirken i Nor-
ge. Vokser den, eller er det tilbakegang? Hva med nystartinger? Hva 
med alle kristne innvandrere som kommer til Norge, hvor samles de? 
Mye av dette ble kartlagt i forrige undersøkelse i 2009, og vil nå bli 
oppdatere på nytt.  

DÅP 
20. desember bar Silje og Martin Hasseleid datteren Vilma til dåp.  

TRENGER SJÅFØRER TIL FRIMAT 
Frimat utvider stadig med flere butikker og har derfor behov for flere 
sjåfører som kan hjelp med å hente matvarer fra butikker i Kristian-
sand en ettermiddag i  uken, mandag eller torsdag.  Hvis du har lyst til 
å hjelpe eller har spørsmål om dette arbeidet, kan du kontakte Steinar 
Voreland, smvoreland@hotmail.com, mobil 90032856 



Program 

 

Tirsdag 2. februar 
10:30  Bønnemøte 
16:30  Tirsdagsmiddag  
 

Onsdag  3. februar 
12:00  Formiddagstreff 
Tore Oustorp 
 

Fredag  5. februar 
16:30  Super light 
18:30  Vox light 
 

Lørdag 6. februar 
19:30  Vox 
 

Søndag 7. februar 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Familiegudstjeneste 
 

Tirsdag 9. februar 
10:30  Bønnemøte 
19:00  Ytremisjonens kvinne-
forening 
Årsmøte 
 

Onsdag 10. februar 
12:00  Bronselaget 
19:30  Fastegudstjeneste 
Sigmund Sandåker 
Nattverd 
 
 

Søndag 14. februar 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Lazarus Yeghnazar 
14:00  Persisk møte 
 
 
 
 

 

Tirsdag 16. februar 
10:30  Bønnemøte 
16:30  Tirsdagsmiddag 
 

Onsdag 17. februar 
12:00  Seniorforum 
Halvard Myhren 
«Pensjonister ukjent» 
 

Lørdag 20. februar 
19:30  Vox 
 

Søndag 21. februar 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Countrygudstjeneste 
Alf Petter Hammersmark, tale 
Gunhild Langemyr, sang 
Nattverd 
Radiooverf. FM 101,2 
 

Tirsdag 23. februar 
10.30  Bønnemøte 
19:00  Ytremisjonens kvinne-
forening 
Linda Askeland, Åpne dører 
 

Onsdag 24. februar 
12:00  Bronselaget 
 

Søndag 28. februar 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Sigmund Sandåker 
Bronselaget 
 

Tirsdag  1. mars 
10:30  Bønnemøte 
16:30  Tirsdagsmiddag 
 
 
 

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

 

Onsdag 2. mars 
12:00  Formiddagstreff 
Birger Aulin 
19:30  Fastegudstjeneste 
Espen Topland 
Vestergabet 
Nattverd 
 

Lørdag 5. mars 
19:30  Vox 
 

Søndag 6. mars 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Nattverd 
19:00  Temakveld 
Bodil K. Nørsett 
Hege B. Beckmann 
 

Tirsdag 8.mars 
10:30  Bønnemøte 
19:00  Ytremisjonens kvinne-
forening 
Jan Ivar Nilsen  forteller fra  
Taiwan 
 

Onsdag 9. mars 
12:00  Bronselaget 
 

 Fredag  11. mars 
16:30  Super light 
18:30  Vox light 
 

Søndag 13. mars 
11:00  Påskespillet  
Lys, lys levende 
18:00  Påskespillet 
 

Tirsdag 15. mars 
10:30  Bønnemøte 
16:30  Tirsdagsmiddag 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 


