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Lang variant 
Fra 27. juni til 1. juli arrangerer Agder bispedøm-
me en pilegrimstur fra Hovden til Røldal, og vi 
har fått lov til å ”henge oss på.” Dette er en nyde-
lig tur der du i tillegg til naturopplevelsen får 
fellesskap med andre og en smak av pilegrimstra-
disjonen. All nødvendig informasjon finner du 
ved å søke på Pilegrimsvandring 2016 Agder og 
Telemark bispedømme. Ta evt kontakt med fri-
kirkens kontor ved behov for informasjon eller 
hjelp til påmelding. 
 
Kort variant 
For de som ønsker en enklere variant, legger vi 
til rette for en dagsmarsj - siste etappe fra Kalde-
vatn til Røldal - fredag 1. juli. Hver enkelt kom-
mer da til Hovden senest 30. juni og ordner over-
natting selv. Torsdag kveld blir det en enkel sam-
ling på Hovden Fjellstoge i regi av menigheten 
for de som skal være med. Fredag morgen går det 
egne busser fra Hovden Fjellstoge kl. 07.30, med 
retur til Hovden sent om kvelden. Det er også 
mulighet for å overnatte i Røldal på hotell eller 
campingplass.  
 
Fredag kveld blir det konsert i Røldal stavkirke 
med Bodil og Runar Nørsett. 
Lørdag kveld er det et variert kulturprogram i 

Pilegrimstur til Røldal - velg mellom 5 dager eller 1 dag 

løpet av dagen, og det avsluttes med pilegrimsmes-
se med Frikirkens kammerkor og Jon Kleveland i 
Røldal Stavkirke om kvelden.  
 
Pris for dagsturen er 650 kr pr person. Dette inklu-
derer transport Hovden – Kaldevatn og retur Røldal 
– Hovden, samt lunsj og middag. 
 
Påmelding til Kristiansand Frikirkes kontor innen 
tirsdag 12. juni.
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Pastorens 

Jesus Kristus og ham korsfestet. 
Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med 
fremragende talekunst eller visdom jeg forkyn-
te Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at 
jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn 
Jesus Kristus og ham korsfestet. 1. Kor.2.2 
 
Denne sommeren er tiden kommet for å tre 
tilbake fra fulltids tjeneste i Frikirken. Det var 
med stor spenning, frykt og beven at Siri og 
jeg kjørte over fjellet fra Oslo til Bergen i au-
gust 1972. Vi hadde vært gift i et snaut år, og 
alt vi eide, hadde vi bak oss i varebilen, en lånt 
Ford Transit. Jeg skulle begynne som 
distriktsevangelist (bydelspastor) i tilknytning 
til Bergen Frikirke. Tre år på Luthersk Bibel- 
og Menighetsseminar var fullført. Kallsbrevet 
fra Frikirkens Landsmisjon hadde blitt besvart 
positivt. Jeg var klar for å gå inn i en tjeneste 
som skulle komme til å vare helt frem til i dag. 
De siste årene har jeg fått tjene som pastor og 
deretter hovedpastor i Kristiansand menighet. 
Mellom Bergen og Kristiansand har vi vært 
pastorpar i Meløy Nordre, Toten, Grimstad og 
Greåker menigheter.  
 
Det har vært en fantastisk reise i Herrens tje-
neste. Vi er ufattelig glade og takknemlige for 
alle de flotte menneskene vi har blitt kjent 
med og stått sammen med i tjenesten, mennes-
ker som har vist en sterk hengivenhet for Kris-
tus med basis i et livsforvandlende møte med 
ham som frelser. Jeg kan se for meg en rekke 
troshelter i de forskjellige menighetene, men-
nesker som har vært og er forbilder for meg.  
Jeg har flere ganger tenkt på om jeg stadig kan 

ha noe å bringe, noe å si når jeg skal forkynne. 
Det blir mange andakter og prekener gjennom 
44 år. Jeg har tenkt på om jeg kan holde ut i en 
så vidt krevende tjeneste. Det er ikke vanskelig å 
sette opp en ganske lang tabbeliste. Valg og be-
slutninger har blitt feil, i taler og andakter har 
iblant noe blitt feil, i møte med mennesker har 
jeg ikke alltid evnet å forstå og hjelpe slik jeg 
gjerne ønsket. Det har ikke alltid vært lett å møte 
forventninger som kan stilles til en pastor. Jeg 
har ikke strukket til på ethvert område. Men jeg 
har likevel erfart det som står i 1. Tess 5.24: Tro-
fast er han som kaller dere til dette. Han skal 
også fullføre det. Uten at Herren var med, ville 
alt ha vært forgjeves. 
 
Det viktigste temaet i det jeg har ønsket å for-
midle gjennom forkynnelsen, er det som står i 
verset over, å forkynne Jesus Kristus og ham 
korsfestet. Til syvende og sist er det dette det 
dreier seg om. Jesus ble overgitt til døden for 
våre synder for at vi skulle bli rettferdige, Rom 
4.25. Takk og lov! Og det er et budskap som 
aldri går ut på dato. 
 
Det blir ikke avskjed med Kristiansand Frikirke 
nå. Vi blir her fortsatt og ser frem til fortsatt tje-
neste. Jeg vil gjerne takke for hvordan menighe-
ten har tatt imot meg og har vist omsorg for 
meg. Jeg er helt overrasket over alle oppmunt-
ringer og gode ord. Det gir styrke. En menighet 
som har lært seg å takke, å vise godhet, å opp-
muntre, er et godt sted å være. La alle mennes-
ker få merke at dere er vennlige. Herren er nær, 
Fil 4.5. 

 

Sigmund Sandåker 
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Pinsefestival 
Av Endre Sagedal 

 
Siden 1998 har det vært arrangert Pinsefesti-
val på Dvergsnestangen, med unntak av to år 
hvor det var kollisjon med 17. mai i pinsa. I 
år ble det 610 påmeldte, en god gjeng. De 
fleste kommer fra Vest-Agder, men det kom 
folk fra Elverum i øst til Bryne i vest.  
 
Vi sier at Pinsefestivalen er en festival for 
barn og unge, men vi har også et opplegg for 
de voksne. I løpet av helga er det fellessam-
linger for alle – det skjer i et innleid telt. Og 
vår ungdomspastor Stein Arve Graarud er en 
viktig person på disse samlingene, sammen 
med mange andre. Så er det mange gruppetil-

bud, både aldersbaserte og aktivitetsgrupper. Den største, og på mange 
måter kanskje den viktigste gruppen, er samlingen for 4. til 7. klasse på 
kvelden. 130 stk samla, og godt fellesskap, inspirerende undervisning og 
mange ledere som ser den enkelte – i sum blir det tre kvelder som har stor 
betydning. Denne gruppa ble også i år ledet av Birgit og Jostein Se-
numstad.  
I år var det også lederbytte i Pinsefestivalen. Inger og Jørgen Lauvland, 
som har ledet festivalen siden starten, gikk over i nye roller i voksensam-
lingene. Karianne og Lasse Harv er nye hovedledere.  
Det er jo også gledelig å komme til Dvergsnestangen, som blir bedre og 
bedre hvor hvert år. I år kunne vi også ta i bruk den nye idrettshallen som 
er kommet, et kjærkomment tilskudd til arrangementet.  

Søndagsskoletur á la 
1966 til Dvergsnestangen 

Søndag 12.juni kl. 11 
 

Denne dagen erstatter vi gudstjenesten med søn-
dagsskole for hele menigheten 
Møt til søndagsskoletime i den nye gymsalen på  
Dvergsnestangen. 
Søndagsskoletog med faner og korps  
Kirkekaffe på speidervis i hagekora 
Still gjerne med klesstil og utstyr fra 60-tallet 
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Ny hovedpastor – hva skjer? 
 
Arbeidsutvalget (AU) bestående av Janne Roland, Ellen Myrvold, 
Per Svein Høyer-Jonassen og Stein Arve Graarud og eldsterådet 
(ER) har over lengere tid hatt stort fokus på ansettelse av ny hoved-
pastor. Menigheten er blitt holdt løpende orientert  om fremdriften, 
senest på menighetsmøtet 28. april. Det er både et spennende, men 
også et krevende oppdrag å jobbe med kall og ansettelse av ny ho-
vedpastor. Mange brikker skal falle på plass både for menigheten og 
for de kandidater som blir utfordret.  
 
Så langt i prosessen har vi vurdert mange gode navn. Blant disse har 
vi gjort konkrete henvendelser og ført samtaler, men så langt har vi 
ingen navn å fremme for menigheten. 
I den senere tid har vi imidlertid hatt kontakt med en kandidat som 
har gitt  positive signaler om at en tjeneste i vår menighet kan være 
aktuell. AU har gjort avtale om en oppfølgende samtale for å få en nærmere avklaring som grunn-
lag for ER´s videre behandling. 
 
Uansett utfall av denne samtalen., vil ny hovedpastor ikke være klar fra høsten av. Det er viktig å 
minne hverandre om at menigheten på ingen måte er i noen kritisk situasjon. Staben er innstilt på 
å bidra til gode løsninger, og under forutsetninger av menighetens godkjennelse ser vi for oss føl-
gende: 
Endre Sagedal går tilbake i full stilling og har inntil videre sagt ja til å påta seg en del av de opp-
gaver og det ansvar som påhviler hovedpastor. 
Sigmund Sandåker har sagt ja til å fortsette i en 30% stilling med ansvar for nærmere definerte 
oppgaver. 
Det vil bli utarbeidet stillingsinstruks for begge. 
I tillegg vil det være aktuelt å bruke eksterne talere til konkrete oppdrag. 
Saken er drøftet med presbyteriets tilsynsmann Arnfinn Østerberg som har gitt positive tilsagn til 
de foreslåtte løsninger. 
ER ønsker også i denne sammenheng å gi staben og Sigmund Sandåker honnør for den ekstra inn-
sats som må ytes fra høsten av og frem til ny hovedpastor  er på plass.   

Eldsterådsleder Per 
Svein Høyer-Jonassen  

 
Giverkonto 
FrikirkeAktuelt 
3000.20.64908 

Ansvarlig redaktør: 
Sigmund Sandåker 
 
E-post til  
redaksjonen: 
Sigmund.sandaker@ 
kristiansandfrikirke.no 
 

Redaksjonen: 
Kåre Melhus 
Harald Flå 
Sigmund Sandåker 
 

Ekspedisjon: 
Oddvar Haugland 
Hans Kristian Sødal 
Ole Jens Fjelde 
Kasserer: 
Leif Sture Sørensen 
Tlf 95989690 

Layout: 
Tormod Fidje 
Randulf Roaldsnes 
Ole Jens Fjelde 
 
Offsettrykk: 
GEVIR AS 
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Oppussingen: Sånn er det blitt! 

 
 
Av Kåre Melhus 
Foto: Liv Marit Gumpen 
 
Mye av våren har gått med til renovering 
av kirkebygget vårt, men nå ser vi resulta-
tene!  Vi har mye å glede oss over.   Fri-
café har fått et løft. Det samme har vesti-
bylen og inngangspartiet, men ikke minst 
har den nye trappa fra Fricafé og ned i 
kjelleren skapt en romvirkning mellom 
disse lokalene som vi kommer til å få mye 
glede av.   
 
Takk til alle som har jobbet.  Mye av reg-
ningen er allerede betalt, men en del gjen-
står.  Mer om det til høsten. 

Fricafé er blitt veldig fin. 

 

Ny nedgang fra Fricafé til kjelleren gir kir-
ka en ny dimensjon. Vinduene gir en følelse 
av store og sammenhengende rom 
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 Dvergsnestangen sommercamp 2016 PROGRAM:

DATO KL TALE SANG/ANNET
Fre 1. juli Kl 19.00 Konsert Restart Mass Choir v/ Tom K
Lør 2. juli Kl 19.00 Ungdoms/ lovsang konsert
Søn 3. juli Kl 11.00 Stein Vegard Antonsen Stor Gudstjeneste, Restart Mass Choir

Kl 19.00
Mikael Järlestrand Sigmund
Sandåker Kveldsmøte med Mikael og Restart Mass Choir

Tirs 5. juli Kl 10.00 Oddvar Søvik Bibel me
Kl 19.00 Konsert i Hagekroa, Blå kors kveld, Tom & Anita

Ons 6. juli Kl 10.00 Oddvar Søvik Bibel me
Tors 7. juli Kl 10.00 Oddvar Søvik Bibel me
Fre 8. juli Kl 19.00 Konsert med Exodus
Lør 9. juli Kl 19.00 Kjell Markseth Ungdom /lovsang konsert
Søn 10. juli Kl 11.00 Sverre Jølstad Hilde Grøthe Stor Gudstjeneste, Exodus

Kl 19.00 Oddvar Søvik Arvid Solheim Møte med pastor og Exodus
Tirs 12. juli Kl 10.00 Årstein Justnes Bibel me

Kl 19.00 Konsert i Hagekroa, Pål Rake
Ons 13. juli Kl 10.00 Årstein Justnes Bibel me

Kl 18.00 Mathias m/ familie, konsert
Tors 14. juli Kl 10.00 Årstein Justnes Bibel me

Fre 15. juli Kl 19.00
Konsert Arvid Pe ersen med band, Andrae
Chrouch Tribute

Lør 16. juli Kl 19.00 Ungdom / lovsang konsert

Søn 17. juli Kl 11.00 Rune Tobiassen
Stor Gudstjeneste, pastor, lovsangsteam og Arvid
Pe ersen

Kl 19.00 Tom Jarle Istad Kris ansen Møte med Tom K med team
Tirs 19. juli Kl 10.00 Harald Avtjern Bibel me

Kl 19.00 Konsert i Hagekroa, Blå Rom (Ronnie Jacobsen)
Ons 20. juli Kl 10.00 Harald Avtjern Bibel me
Tors 21. juli Kl 10.00 Harald Avtjern Bibel me

Fre 22. juli Kl 19.00
Konsert Ann Kris n Eikeland med band. Inns. Ar
ken

Lør 23. juli Kl 19.00 Ungdom / lovsang konsert
Søn 24. juli Kl 11.00 Lloyd Tryland Stor Gudstjeneste, pastor, lovsangsteam og …

Kl 19.00 Lloyd Tryland Tom K med team
Tirs 26. juli Kl 10.00 Bibel me

Kl 19.00 Konsert i Hagekroa, Stein Roger Sordal
Ons 27. juli Kl 10.00 Bibel me
Tors 28. juli Kl 10.00 Bibel me
Fre 29. juli Kl 19.00 Konsert med Norwegian Gospel Singers
Lør 30. juli Kl 19.00 Ungdom / lovsang konsert

Søn 31. juli Kl 11.00 Sverre Jølstad Terje Korsvik
Stor gudstjeneste, pastor, lovsangsteam og Nor
wegian G Singers

Kl 19.00 Jo Inge Johannessen Møte med Norwegian Gospel Singers



Nytt fra Misjonstea
3. - 7. mai dro 25 medlemmer fra Østsida Frikirke, samm

nabobyen til Gdansk, for å støtte et polsk menighetsp

Samtidig  fi kk vi bygd team inn mot ungdomsarbeid i Ø

er  noen bilder fra turen.

Dugnads-
arbeid

Flott velkomst fra no
menighetsplantingste
i Gdansk

Tekst og bilder: Rune Tobiassen
layout: Kirsti Torvik

Gruppemøte med 
samtale og bønn.

En del av kjerneteamet i den nyplantede 
menigheten. Pastor Arek helt til høyre.

Flott velkomst fra noen i det polske 

En del av kjerneteamet i den nyplantede 

Felles kveldsmøte 
med våre polske 
venner.

Utdeling av 
ballongdyr til 
barna.

Malwina fra kjerne-
teamet i menighets-
plantingen, Merete fra 
Østsida og Tormod 
Bakkevold fra Euro-
mission som var med 
oss på teamturen.



Drama på stranda.

“Our Father” med hele teamet. 
To av våre nye venner, som var 
bundet av alkoholen, fulgte oss 
trofast og ble med på dansen 
etter hvert.

Flaskene ble påklistret invi-
tasjon til første åpne møtet 
i menigheten.

am til Polen
ammen med Tormod Bakkevold fra Euromission, til Gdynia, 

etsplantingsteam. Vi fi kk venner, og vi fi kk heiet på dem. 

d i Østsida Frikirke. En fantastisk tur som skal gjentas. Her 

st fra noen i det polske 
lantingsteamet på flyplassen 

Pastor Arek, ungdomsarbeider 
Birger og pastor Rune poserer 
på stranda. 

“Our Father” med hele teamet. 

Birger og pastor Rune poserer 
på stranda. 

Hilsen fra den nye 
menigheten ved avreise.
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Øivind Benestad i seniorforum  
Av Harald Flå 

 
Onsdag 20. april fikk senior-
forum besøk av Øivind Bene-
stad som nettopp var kommet 
hjem fra kirkemøtet i Trond-
heim. Som mange vil vite har 
han engasjert seg sterkt i de-
batten om vigsling av like-
kjønnede i den norske kirke, 
og han har stått for den kon-
servative teologiske linje i 
denne saken.  Det er han som 
tok initiativet til organisasjo-
nen Levende Folkekirke som 
arbeidet hardt for å bevare 
den tradisjonelle ekteskaps-
forståelsen og vielseslitur-
gien. Han har stått på i kam-
pen, og han innledet med et 
sitat som er tillagt Luther: 
«Det er der hvor kampen står 
at soldatens troskap blir 
prøvd.» 
Benestad gav en god informa-
sjon av hva saken dreier seg 
om. Innledningsvis gav han 
en henvisning til et av de vik-
tigste skriftsteder i bibelen 
som støtter den tradisjonelle 
linje når det gjelder ektes-
kapsforståelse Matteus 19, 4-
6: «Han svarte: Har dere ikke 
lest at Skaperen fra begynnel-
sen skapte dem som mann og 
kvinne og sa: Derfor skal 
mannen forlate far og mor og 
holde fast ved sin kvinne, og 
de to skal være en kropp». 
Nå gikk ikke, som de fleste 
nok har fått med seg, vedtaket 
på kirkemøtet Levende Fol-
kekirkes vei. Det har medført 
at flere med en konservativ 

forståelse av 
Bibelen har 
overveid å trek-
ke seg ut fra Den 
norske kirke. 
Benestad ville 
ikke gi noen råd 
i denne saken, 
men nevnte en 
del forhold som 
i så henseende 
må tas i betrakt-
ning: den enkel-
tes overbevis-
ning, samvittig-
het, lokale for-
hold og tjeneste 
i menigheten for 
å nevne noe. 
Han oppfordret 
til å ha respekt for den enkel-
tes avgjørelse i denne saken. 
Benestad la vekt på at saken 
om vigsling av likekjønnede 
par bryter på dypt vann teolo-
gisk. Dette dreier seg dypest 
sett om Bibelsynet og forstå-
elsen av Bibelens autoritet.  
Benestad gav en god redegjø-
relse for kirkemøtets endelige 
vedtak, men redegjorde også 
for mindretallets forslag til 
utsettelse og den begrunnel-
sen som ble gitt. Mindretallet 
ble nedstemt på tross av at det 
ble vist til dårlig saksforbere-
delse og at temaet mor-far-
barn ikke var nevnt. 
Nå ble som kjent avgjørelsen 
at ny liturgi for likekjønnede 
skal bli tatt i bruk i den nors-
ke kirke. Men den gamle li-
turgien blir beholdt parallelt 
med den nye. 
Det endelige vedtaket om ny 

liturgi blir sannsynligvis ved-
tatt på neste kirkemøte i ja-
nuar 2017. 
Benestad har gjort seg noen 
tanker om hvordan utvikling-
en sannsynlig kommer til å 
bli. Åpen folkekirkes agenda 
er svært radikal og med den 
makta de nå har i styrende 
organer, kan de påvirke ut-
viklingen i deres ønskede 
retning. Og det er en liturgi 
som er felles for alle slik at 
den eksisterende liturgi skal 
ut. Men vi som står for en 
annen oppfatning må ikke gi 
opp, var en klar oppfordring 
fra Benestad. 
At denne saken opptar mange 
var antall fremmøtte et bevis 
på. Mer enn hundre seniorer 
og andre var møtt frem for å 
høre en engasjert Øivind Be-
nestad.  
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PASTOREN SER TILBAKE 
Oddvar Søvik 

Oddvar har tydeligvis hatt mange fine opplevelser 
i sin tid i Frikirken, og vi spør om han kan nevne 
noen høydepunkter.  Da trekker han spesielt frem 
en tur i 1990 med Juniorkoret til Tyskland. I Mül-
sen St.Jakob, en liten by i Øst-Tyskland, holdt 
juniorkoret konsert i en kirke som ikke hadde 
vært i bruk på mange år. Men denne gangen var 
den store kirka med to gallerier fylt til trengsel. 
Koret måtte synge gjennom repertoaret to ganger, 
og enda ville folk ha mer. Oddvar husker godt at 
han her måtte holde en tale på tysk, visstnok en 
engangsopplevelse. 
Her kan vi legge til at Oddvar har stor humoris-
tisk sans og det kommer ikke minst til uttrykk i 
bøker han har skrevet. Dessuten er han en habil 
maler, noe veggpryden i hjemmet tyder på. 
Vi spør Oddvar om det er spesielle bibelvers som 
har betydd mye for ham. Etter en kort tenkepause 
nevner han Fil. 4, 6-7: «Vær ikke bekymret for 
noe! Men legg alt dere har på hjertet fram for 
Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, 
som overgår all forstand, skal bevare deres tanker 
i Kristus Jesus». Videre nevner han 1. Joh. 3, 1-
2:» Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får 
kalles Guds barn, ja, vi er det. Verden kjenner oss 
ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære! Nå 
er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva 
vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, 
skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er» 
Oddvar Søvik virket som pastor i Kristiansand til 
1997 og flyttet så til Bryne og virket i Frikirken 
der i ni år.  Selv om Oddvar er passert 71 er han 
fortsatt aktiv, ikke minst gjennom Alphakurs og 
bibelhelger. I Guds rike er det ikke pensjonsalder. 
 

Harald Flå 
 
Oddvar Søvik kom til Kristiansand i 1984 og ble 
innsatt som pastor i frikirken 2. september. Han 
virket i noen år sammen med Sverre Jølstad. Han 
kom fra stillingen som evangeliseringssekretær i 
Indremisjonen og hadde i tillegg bakgrunn fra 
skolelagsbevegelsen. 
 
FrikirkeAktuelts utsendte medarbeider besøker 
Oddvar en fin maidag, og det første spørsmålet er 
hvorfor han valgte å komme nettopp til Frikirken. 
Da forteller han at han fikk en telefon fra Sverre 
Jølstad som ønsket å komme på et besøk. Han 
hadde ikke anelse om Sverres anliggende, men 
spørsmålet var om han kunne tenke seg å bli pas-
tor sammen med Sverre i Frikirken i Kristiansand. 
Han trengte ikke lang tid på å svare. Dette oppfat-
tet han som et konkret kall og at det var Guds 
vilje.  
Han kom til Kristiansand og følte at han i Frikir-
ken var kommet hjem, åndelig talt. Han kom til 
en menighet, som han selv sier, med et godt ånde-
lig lederskap. På spørsmålet om hva som har vært 
hans viktigste oppgaver i menigheten, er han ikke 
sen til å svare. 
I første rekke har han nådegave som lærer, og en 
viktig oppgave har vært å undervise i Guds ord. 
Han var med å starte Alphakursene og har vært 
lærer der i mange år. Han mener å se at det er en 
åndelig lengsel blant folk i dag. Å virke utad, ikke 
minst gjennom evangelisering, har han sett på 
som svært viktig. Dette har han ikke minst fått 
vært med på gjennom evangeliseringskurs og ra-
dioarbeid. Å gi konfirmantene en solid bibelkunn-
skap har også vært viktig for ham.  
Oddvar holder frem det åndelige felleskap i me-
nigheten som svært godt, der han også fant sine 
idealer for menighetsarbeid. Ikke minst nevner 
han eldsterådet hvor samarbeidet fungerte utmer-
ket. Selv om det av og til kunne være uenighet i 
sak, gikk det aldri ut over samhold og vennskap. 
Han nevner spesielt det gode og tette samarbeid 
han hadde med Sverre Jølstad. Han fremholder 
også det viktige gudstjenestefellesskapet og bøn-
nelivet. Da hans kone, Maria, fikk MS, fikk de 
virkelig erfare hva det vil si å bli båret av bønn. 
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SMUL-konkurranse 
I april ble det arrangert SMUL-konkurranse i Sørlandet krets. Det konkurre-
res i speiderferdigheter som knuter, knivbruk, bål, Speiderloven, pakke sek-
ken og lignende. Det deltok rundt 150 speidere fra hele Vest-Agder. Flokken 
til Kristiansand FSK deltok med 27 speidere, fordelt på tre patruljer. Til vår 
store glede kom en av våre patruljer på 1. plass! Det var gruppa ”Bøllene” 
som stakk av med seieren.   Vinnerlaget: 

De to andre patruljene våre gjorde 
også en strålende innsats



 
  

 

    

 

 

 

 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 Silje Hasseleid 
   99 78 71 80 (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 

Døde: 
Aslaug Wiedsvang 
Rakel Kårikstad 

KIRKESKYSS TIL DVERGSNESTANGEN I SOMMER. 
Som vanlig blir sommerens gudstjenester lagt til Dvergsnestang-
en også i år. Hver søndag i juli blir det innendørs gudstjenester i 
tempererte trekkfrie lokaler. Teltgudstjenestene er en saga blott. 
Dette tror vi vil øke interessen for arrangementene. Alle dere 
som trenger skyss til søndagsgudstjenestene, kan med frimodig-
het ringe Culley eller Culley som har ei liste med villige og er-
farne sjåfører som mer enn gjerne tilbyr deg/dere skyss. Bare 
ring, så organiserer vi resten. 
Hilsen  
Gudny Culley  
Tlf. 99 15 95 05 
Anthony Culley   
Tlf. 97 42 52 10  

Ekteskap 

Tone Iren Lund og Joon An-
dreas Lyseng som ble viet 19. 
mars 

Rapport fra Endre Sagedal 

Denne vinteren/våren har jeg 
hatt 50% permisjon fra Kristian-
sand Frikirke og vært prosjekt-
medarbeider i DAWN Norge 
sammen med Øivind Augland. 
Målet har vært å gjennomføre en 
ny DAWN undersøkelse. Var 
med på den forrige i 2009, hvor 
vi kartla best mulig hva som 
finnes av kristne menigheter i 
Norge. Undersøkelsen kan du 
finne på dawnnorge.no. Det som 
nok var mest interessant i forrige 
undersøkelse, var hvor mange 

immigrantmenigheter det fin-
nes i Norge, særlig i Oslo om-
rådet.  I samarbeid med KIA, 
så fant vi at ca. 6000 mennes-
ker hørte til en etnisk menighet 
i Oslo-området. Og det betyr 
også at en vanlig søndag i Oslo 
så går det like mange til guds-
tjeneste i en etnisk menighet 
(ca. 6000) som det gjør til fri-
kirkene, og til den norske kir-
ke. Største kirkesøkningen var 
til katolske kirke, som samler 
8000 hver søndag. Dette er 
2009 tall. I år har vi valgt en 
annen vri på undersøkelsen. 
Etter å ha fått frem data på 
mange nyetablerte menigheter 
(fra år 2000), så vil vi sende ut 
et spørreskjema til disse, og til 
flere av de eldre, etablerte me-
nighetene. Og da prøve å kart-
legge hva som er med og frem-
mer vekst og nyskapning i me-
nigheter og organisasjoner.   

Så langt kan vi se at det er flere 
nyetableringer enn nedleggel-
ser av menigheter. Samtidig ser 
vi også at utfordringen med å 
være relevant for nye genera-
sjoner er til stede for alle. Vi 
har ikke noen data på snittalder 
i norske menigheter. I England 
er det gjennomført en stor un-
dersøkelse, og der viser tallene 
at for 6 voksne i menigheten er 
det en barn/ungdom. Slik kan 
det ikke fortsette.  
Til slutt må jeg få takke en god 
stab, og frivillige, som har gjort 
at det har fungert for meg å 
være borte fra jobb 50 %.  
 



Program 

 

Lørdag  4. juni 

19:30  Vox 

Søndag  5. juni 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Pilegrimsmesse 
Kammerkoret 
Kristina Jølstad Moi 
Hilde Grøthe 
Nattverd 
Skattkammer, Hits 

Tirsdag  7. juni 

10:30  Bønnemøte 

10. – 12. juni. 

Voxtur til Dvergsnestangen 

19:30  Søndag 12. juni 

11:00  Søndagsskoletur  
á la 1966 til Dvergsnestangen 
14:00  Persisk møte i FriCafé 

Tirsdag 14. juni 

10.30  Bønnemøte 

Søndag 19. juni 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Jan Ivar Nilsen 
Nattverd 
Radiooverf. FM 101,2 
 
Menighetsmøte etter gudstje-
nesten 
 

Søndag 26. juni 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Sigmund Sandåker 
Dåp 

 

27. juni - 1. juli 

Pilegrimstur til Røldal 
Se egen omtale i bladet 

Lørdag 2. juli 

23:00  Pilegrimsmesse i Røldal 
Kammerkoret 
Kristina Jølstad Moi 

Søndag 3. juli 

11:00  Gudstjeneste på Dvergs-
nestangen 
Stein Vegard Antonsen 

Søndag 10. juli 

11:00  Gudstjeneste på Dvergs-
nestangen 
Sverre Jølstad 

Søndag 17. juli 

11:00  Gudstjeneste på Dvergs-
nestangen 
Rune Tobiassen 

Søndag 24. juli 

11:00  Gudstjeneste på Dvergs-
nestangen 

Søndag 31. juli 

11:00  Gudstjeneste på Dvergs-
nestangen 
Sverre Jølstad  

Søndag 7. august 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Arne Jørgensen 
Nattverd 

Søndag 14. august 

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

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Endre Sagedal 
Tirsdag 16. august 
10:30  Bønnemøte 

Lørdag 20. august 

10:30  Konfirmasjonsgudstje-
neste 
Stein Arve Graarud 
Rune Tobiassen 
13:00  Konfirmasjonsgudstje-
neste 
Stein Arve Graarud 
Rune Tobiassen 

Søndag 21. august 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Knut Are Jølstad 
Skattkammer, Hits 
Grilling på speiderhytta i Fins-
land etter gudstjenesten 
 

Tirsdag 23. august 
10:30  Bønnemøte 
 

Lørdag 27. august 

19:30  Vox 
 

Søndag 28. august 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Avskjed for Sigmund Sand-
åker som hovedpastor 
19:30  Lovsangskveld 
 

Onsdag 31. august 

12:00  Bronselaget 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Kristiansand folkehøyskole 
Første skoleår er avsluttet 
Harald Flå  
For et år siden skrev vi om Kristiansand folke-
høyskole her i bladet, og da var det innspurten før 
oppstart. Nå har skolen gjennomlevd det aller 
første året, og vi er interessert i å vite hvordan det 
har gått.  Hva er vel da mer naturlig enn å ta kon-
takt med en av lærerne. Vi ringer Kjetil Stange-
nes, men han er travelt opptatt med skolen og 
først etter et par forsøk får vi ham endelig i tale. 
Kjetil underviser på den mest populære linjen, 
nemlig dyr og natur. Dette innebærer at elevene 
får noe av undervisningen i Kristiansand dyrepark 
og lærer mye om stell av dyr i parken. Dette er 
svært populært. Men utenom parken undervises 
det om jakt og fiske og stell av sau for å nevne 
noe. Mye av undervisningen skjer utendørs, og 
det passer friluftsmannen Kjetil svært godt. Vi har 
ikke snakket lenge sammen før vi får et inntrykk 
av at han trives svært godt som lærer på denne 
skolen. Ikke minst er det et svært godt miljø blant 
de ansatte, noe som inspirerer. Og så er det  me-
ningsfylt å kunne undervise på en kristen folke-
høyskole. 
Vi spør om hvordan han ser på elevenes utvikling 
i løpet av skoleåret. Han er ikke sen med å under-
streke at han ser en positiv utvikling både hos den 
enkelte og elevene som gruppe. Flere er blitt 
kristne i løpet av skoleåret, og mange elever mø-
ter opp på frivillige kristne samlinger som lov-
sang m.m. Han er glad for å kunne være med på 
et såmannsarbeid blant unge mennesker, elever 
fra 19-25 år.  
Kjetil underslår ikke at det var spennende og tøft 

å starte opp. Men dette har gått over all forvent-
ning. Mye kunne ha gått galt. Mye av årsaken til 
at det har gått så bra tillegger han Frikirkens me-
nighet. Ikke minst mener han det har betydd mye 
at mange legger frem skolen i bønn.  
På spørsmålet om han kommer til å fortsette som 
lærer her ute på skolen på Dvergsnestangen er 
svaret opplagt ja. Han er så sikker i sin sak at han 
har sagt opp stillingen sin som lærer på Grim 
ungdomsskole. Han nevner også en annen lærer 
som nå kommer til å ta en 100% stilling ved sko-
len, dyreparkens Rune Landås. Det sier ikke så 
lite når man er villig til å forlate dyreparken til 
fordel for Kristiansand folkehøyskole. 
 
 

Rune Landas og Kjetil S Tangenes på jobb for 
KFS i Kenya  


