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Konfirmantene samlet inn over 20.000 kroner! 

 
Tirsdag 4. april var konfirmantene våre med 
Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Konfir-
manter over hele landet går fra dør til dør 
med bøsser og samler inn penger. Vi har – 
sammen med Domkirken – ansvar for kvad-
raturen og Egsområdet. Konfirmantene 
gjorde en formidabel innsats. Flere av dem 
gikk sågar to runder. Resultatet ble kr. 
23.564,- 
 

 

 

 
 

Kristian Holvik, Chris Reiersen og Simon Beckmann Kristiansen går ut på en ekstra runde. I 
bakgrunnen sitter konfirmantlederne Oda Møretrø og Henriette Robstad Bø og registrerer bøs-
sebærerne.  
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Pastorens 

Pastoren er bedre! 
En menighet hadde i lengre tid bedt for pastoren sin, som hadde vært syk. Da pastoren om-
sider kviknet til, sto det et stykke i menighetsbladet med overskriften: ”Gud er god! Pasto-
ren vår er bedre!” 
 
Ingen er bedre enn Gud! Samtidig er det godt at folk blir friske og kommer til kreftene igjen. Det 
første er sant om Gud. Det andre er sant om meg. Det er godt å kjenne at reservene fylles opp 
igjen, selv om det fortsatt er en stund til at mitt beger renner over.   
 
Høsten er – som alltid – hektisk, men denne høsten var ekstra krevende. I starten av oktober sa 
kroppen stopp. Jeg ble sykemeldt samme dag som jeg skulle undervise på TØFF-kurset. Ironisk 
nok var kveldens tema Stressless!  
 
Jeg gikk med en stor klump i magen og slet med å få sove. En god gammeldags angst. Alle men-
nesker har kjent på angst. Det ligner litt på eksamensnerver eller følelsen man får når man skal 
hoppe i sjøen fra en høyde som er langt over komforthøyden. Litt som første skoledag eller som 
spenningen før man skal holde et viktig foredrag.   
 
I mitt tilfelle var det ingen ting jeg grudde meg til. Likevel var angsten der hele tiden. Konstant. 
Noen ganger var det vanskelig å puste. Angst er ikke farlig. Det er bare veldig ubehagelig. Jeg 
kjente også at det var vanskelig å konsentrere meg, og jeg strevde med å oppfatte hva folk snak-
ket om. Kirkekaffen var derfor utelukket i lang tid. Det ble rett og slett altfor krevende.  
 
I denne perioden var det befriende å høre på musikk og se filmer. Særlig naturprogram… Takk 
Gud for Netflix ;) Det har vært legedom for sjelen.  
 
Frikirken ga meg en uke på Sjelesorginstituttet på Modum Bad,  så jeg tok med meg noen bøker 
og planla å bruke mye tid alene med Gud. Dette viste seg også å være for krevende. Det å ikke 
klare å be var en ny opplevelse. Det er ikke noe stas å være en pastor som ikke klarer å be, men 
det føltes liksom helt i orden. Det er Jesus som bærer meg – ikke omvendt. Bønnen kommer tilba-
ke litt etter litt. Det gjør kreftene også. Når jeg legger meg for å sove, slumrer jeg meg inn i salme 
84. Jeg har gjort det hver dag siden oktober, så nå kan jeg den utenat. Det er gode ord. 
 
Onsdag etter påske var jeg på stille dag i Metodistkirka sammen med noen andre prester og pasto-
rer. Jeg ble værende i Lukas 12. ”Frykt ikke, du lille hjord.”  
 
I år er det 500 år siden Reformasjonen.  
Nåden alene, Skriften alene, Troen alene, Kristus alene 
Det er gode ord å hvile tanken på.  

 

 
Stein Arve Graarud 
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Pastorteam 

Vi har fra høsten 2015 søkt etter ny 
hovedpastor til Kristiansand Frikirke, 
og har vært gjennom to runder med 
stillingsutlysninger høsten 2015 og høs-
ten 2016. Vi har vært aktive på sosiale 
medier, avisannonser og på Frikir-
ken.no siden og vår egen hjemmeside.  
 
Vi har i tillegg kontaktet flere personer 
etter interne og eksterne tips. Noen få 
søknader har kommet inn, men den rette 
kandidaten har ikke dukket opp. Sigmund 
Sandåker gikk av for aldersgrensen som-
meren 2016, men har heldigvis vært villig 
til å fortsette i en 30% stilling det siste 
året.  
 
Så hva gjør vi da? En pastors oppgave er 
jo å forkynne Guds ord, forvalte sakra-
mentene og utøve omsorg for menighe-
tens medlemmer. Han eller hun er også 
ansvarlig for administrasjon av menighe-
ten.  
 
Ut fra de ressurser vi har i staben, sup-
plert med nytilsatte Harald Eikeland, så 

er løsningen nå at vi danner et pastorteam 
som samlet utøver denne funksjonen. Det å 
ha ansvaret for en oppgave, betyr nødvendig-
vis ikke at man skal utføre alt selv, men det 
må være en hovedansvarlig.  
 
Hilde Grøthe har 40% stilling i menigheten 
kombinert med 40% på Kristiansand Folke-
høgskole. Hun vil fra nå av ha hovedansvaret 
for forkynnelsen 
 
Stein Arve Graarud er 100% FRIBU pastor 
med ansvar for barn og unge.  
 
Endre Sagedal er 100% administrativ leder 
med et ansvar for daglig drift, økonomi, 
bygg og personal. 
 
Harald Eikeland er ansatt i 100% stilling 

med fokus på diakoni og utadrettet virksom-
het. Harald kommer fra en stilling som pro-
gramleder på Hald Internasjonale senter, 

hvor han har vært siden 2005. Han har tidli-
gere vært 10 år som misjonær i Nepal, sam-
men med sin kone Helen. 
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Vi er der det skjer! 
 
Menighetens medlemmer engasjerer seg på mange steder og på mange områder. Alt ifra Nord-
Korea via Sibir og Paris til Hviterussland og Kenya i tillegg til de landene der vi er engasjert via 
Ytremisjonen. Jeg vet at vi har fått være til mye velsignelse her vi har vært, og jeg tror samtidig at 
disse engasjementene bringer velsignelse tilbake til vår egen menighet. 
Jeg skriver disse linjene i Kampala en lørdag ettermiddag sent i april.  Jeg har nettopp hatt møte 
med fem Mastergradsstudenter ved Uganda Christian University.  De studerer journalistikk og ar-
beider nå med reportasjer i tilknytning til tørkekatastrofen som rammer deler av Øst-Afrika denne 
våren. 
 
En av studentene rapporter fra Juba, Sør Sudan, og er derfor ikke med på møtet.  Vi snakker om at 
situasjonen ikke er så prekær i land som Uganda og Kenya.  Verst er det i Somalia og Sør Sudan.  
Og vi slår fast at grunnen til dette er at disse landene er fullstendig ødelagt av borgerkrig.  Etniske 
grupper sloss mot hverandre og gjør deres felles land ubeboelig.  Når regntiden slår feil, som i år, 
vil det være mulig å få fram bistand til de rammede områdene, hvis landet har en funksjonell myn-
dighet.   
 
Demokratiet er skjørt i alle landene i Øst Afrika. Hovedgrunnen til dette er at mange av de politis-
ke lederne først og fremst bruker sine posisjoner til å berike seg selv, i stedet for å sørge for velferd 
for sine velgere og innbyggere.   
 
Uganda Christian University, som NLA Mediehøgskolen Gimlekollen samarbeider med, er etter 
mitt skjønn en av de mest strategiske institusjonene i Øst Afrika.  Her får 11.000 studenter sin ut-
dannelse i en atmosfære av kristen moral, integritet og nestekjærlighet.  Mange av morgendagens 
ledere sitter nå på lesesalene her og unge liv blir formet til oppgavene som venter.  The speaker i 
Ugandas parlament er en tidligere student som allerede har stor innflytelse.  Og UCU vil levere 
flere.  Vi på Gimlekollen får være med å forme noen i den neste generasjon av journalister og re-
daktører.  Deres oppgave blir å kikke myndighetene i kortene og gi ros og ris der det er nødvendig.  
Og Frikirken er medeier i NLA Høgskolen og står dermed midt i livet og i utfordringene.  Det er 
der menigheten skal være. 
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18 stk til Japan i påska 

Tekst: Endre Sagedal 

 
 Torsdag 20. april 
treffer jeg Janne og Paul 
Roland i friCafè. De er 
nettopp kommet hjem fra 
påsketur til Japan. Barn og 
barnebarn, 18 mennesker 
til sammen. Det er blitt 28 
år siden de kom hjem som 
misjonærfamilie fra Japan, 
hvor alle deres 4 barn er 
født. Er jo naturlig å spørre 
hvordan de har hatt det på 
turen, og her er noen glimt: 
 
 Et døgn sammen 
med Frikirkens misjonærer 
i Nagoya var til stor inspi-
rasjon. Det var et team som 
var på offensiven, og som 
opplever å se mennesker 
bli vunnet for Jesus. Og 
disse nye kristne er igjen 
med på å vinne andre, gode 
ringvirkninger av arbeidet. 
Og små grupper i hjemme-
ne fungerer som fellesskap 
for dem.  
 

Besøk i en ungdoms 
menighet i Tokyo. En menighet som sam-
ler til fire gudstjenester hver søndag, og 
den gudstjenesten de var på, samla 500 
ungdommer.  

 
Å reise sammen som storfamilie fung-

erte flott. Travle togstasjoner med 18 men-
nesker og 17 kofferter kan jo høres stress-
ende ut, men det hadde gått smertefritt.  

 
Kirsebærtreblomstringen er en stor be-

givenhet i Japan. Og de var spente på om 
de rakk den i år. Men en kald vår gjorde at 

blomstringen startet i det de kom ned.  
 
Også Reidun og Arne Jørgensen har til-

brakt påska i Japan, og er på vei hjem i skriv-
ende stund.  
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Sommer på Dvergsnestangen 
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Frimat et vinn-vinn prosjekt 
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Tekst og foto Harald Flå 

Det begynte i det små for om-
trent fem år siden. Pastor i 
Frikirken, Rune Tobiassen, så 
at en av de lokale matbutikke-
ne, Joker på Justvik, kastet 
mye mat som så ut til å være 
fullt brukbar. Han tenkte at 
her er mange mennesker med 
lite penger som kunne trenge 
billig eller gratis mat. Og dette 

ble ikke bare med tanken. Han 
tok kontakt med butikken og 
fikk noe av det de hadde tenkt 
å kaste. Han fikk avtale med 
en av våre nye landsmenn, 
Thankalinggam Vasantharu-
pan, som tok imot maten og 
delte med sine venner som 
sårt trengte den. Til å begynne 
med gikk det tregt, men Ru-
pan, som er det navnet han 
bruker i dag, gav ikke opp. 

tonn mat, som ellers ville blitt 
kastet. Dette mottas av men-
nesker som kommer til et av 
utdelingsstedene hver uke. 
Her blir de møtt av frivillige 
hjelpere, som viser dem med-
menneskelighet og nestekjær-
lighet. 
 
Gjennom prosjektet er det et-
ter hvert utviklet et samarbeid 

med kommunen og krisesen-
teret for kvinner. Det er også 
tett samarbeid med Filadelfia, 
Frelsesarmeen, Blå Kors og 
Kirkens bymisjon og asylmot-
taket. I Kristiansand har fri-
matprosjektet skriftlig avtale 
med 13 butikker om henting 
av mat. 
 
FrikirkeAktuelts medarbeider 
har besøkt Frikirken en tors-
dag ettermiddag for å få et 

Det gjorde heller ikke Rune.  
 
I dag er Frimat blitt et stort 
prosjekt. Det som startet gjen-
nom Frikirken i Kristiansand, 
har nå spredd seg til flere av 
frikirkene rundt om i distrik-
tet. Også andre menigheter og 
organisasjoner har satt i gang. 
I fra Vågsbygd bedehus er det 
matutdeling hver uke. Alle 

som er engasjert i prosjektet 
gjør dette på frivillig basis. Og 
det er ikke få personer som 
stiller opp. Omkring 60 frivil-
lige henter, pakker og deler ut 
til ca 500 personer. Men fort-
satt trenges flere! 
 
Noen tall kan illustrere om-
fanget.  
 
Det deles  i dag ut ca 500 po-
ser som utgjør omkring tre 

Matposene klar til avhenting 
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inntrykk av arbeidet. Jeg blir 
tatt godt imot av Rupan som 
er i full aktivitet. Allerede tid-
lig på morgenen var han i 
gang med å klargjøre matpak-
kene. Da jeg ankom var hele 
rommet fullt av matpakker i to 
typer poser. Han forklarte at 
det var viktig å holde fra hver-
andre matpakker med og uten 
svinekjøtt. Muslimene som 
hentet matpakker var nøye på 
det. Han mente at omtrent 
80% av de som henter mat-
pakker har innvandrerbak-
grunn. Det er videre ikke få 
alenemødre som har fått noe 
sårt tiltrengt gjennom matut-
delingen. Det er som regel 80-
100 personer innom og henter 
mat hver torsdag ettermiddag. 
Som i Frikirken i Kristiansand 
må matpakkene de fleste ste-

ning til å vise kristen med-
menneskelighet samtidig som 
det har ført til at fullt brukbar 
mat ikke er blitt kastet.  Altså 
en vinn-vinn situasjon. 
 
Frimatprosjektet har som en 
tilleggseffekt resultert i penge-
gaver til dette arbeidet.  Det 
har gitt mulighet til matutde-
ling i Kenya. To-tre ganger i 
året blir det sendt penger til en 
vennskapsmenighet her. Om-
trent 70 personer får da mel, 
ris, sukker m.m som varer en 
helt måned.  
 
Dette er kristen nestekjærlig-
het i praksis. 
 

der hentes av de som trenger 
dem, men i menigheten på 
Hånes blir matpakkene levert 
til de trengende på døra. 
 
Det er Rupan som står for den 
praktiske tilretteleggingen, 
mens Steinar Voreland, er 
koordinatoren for prosjektet. 
Jeg fikk et bestemt inntrykk 
av at utdelingen var godt or-
ganisert, her rådet ikke tilfel-
dighetene. Om du sto først 
eller sist i køen spilte ingen 
rolle. 
 
Frimatprosjektet har vakt opp-
sikt. Det har flere ganger vært 
oppslag i media om dette, og 
aviser har hatt positiv omtale 
av tiltaket flere ganger. Det 
har virkelig blitt lagt merke 
til. Her har kirka fått anled-

Steinar Voreland og Rupan like før innrykket for avhenting av mat  
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Pinsefestivalen 
 
I 1998 starta Pinsefestivalen opp på Dvergsnestangen, og hvert år har det vært 5-800 delt-
akere i pinsehelga. Det er et tverrkirkelig arrangement, med mange fra Kristiansand Fri-
kirke som er med og bidrar.  
 
Brosjyren ligger på www.pinsefestivalen.no, og i brosjyrehylla i kirka. Tegninga på forsi-
da er i år lagd av ei 14 år gammel jente  

http://www.pinsefestivalen.no


 
  

 

    

 

 

 

 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 
Adm. leder Endre Sagedal 
 38 12 10 33   
 94 01 03 09 (mob) 
Pastor  Sigmund Sandåker  
 48 05 91 75 (mob) 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 (mob) 
FriBU-arbeider  Maren Aas Hansen 
 
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 
Bankkonto 8220 02 86266 

Døde 
 
Ellen Fredriksen 

Palmesøndag bar Maren Sofie 
Holte og Lasse Norbakk Ste-
ensohn Filippa til dåp. 

Årsmøtet 
 
Onsdag 15.mars var det me-
nighetens årsmøte i friCafè, 
og 93 personer tilstede. 
Første timen ble brukt til å 
fortelle om mye godt som 
har skjedd i 2016. Jubi-
leumsåret, speideren, nytt 
damekor, barne – og ung-
domsarbeid, bønn og faste-
aksjon, damedøgn, 40 dager 
fredagsbibelskole og Kris-
tiansand Folkehøgskole. 
Det formelle årsmøtet god-
kjente regnskapet for 2016, 
som viste et godt overskudd. 
En del av dette settes av til 
reparasjon av heis, orgel, 
lydutstyr. Og 150 000 til et 
diakonifond.  
Harald Eikeland ble presen-
tert som nyansatt arbeider i 
menigheten, egen sak om 
dette i bladet her.  
Ønsker du mer info? Du kan 
få tilsendt referat fra menig-
hetsmøter ved å sende en 
mailforespørsel til kristian-
sand@frikirken.no 

 

Våken TV -bruk 
  

På årsmøtet i menigheten 
kom Lise Haugland med et 
hjertesukk i forhold til dårlig 
språk og banning i flere TV- 
programmer. Hun har obser-
vert at dette har tiltatt, og 
ønsket at vi som menighet 
kan være med å tilbakemelde 
dette, for å reversere en uhel-
dig utvikling.  
Jeg tok en telefon til Familie 
og Medier for å rådføre meg 
om best fremgangsmåte for å 
tilbakemelde. De sier at mail/
brev fra enkeltpersoner blir 
både lest og tatt til følge. Så 
har du noe du ønsker å melde 
til dem, både ris og ros, så 

kan du sende en mail til: 
info@nrk.no eller in-
fo@tv2.no . Skriv saklig, 
konkret hvilket program det 
gjelder, så vil de videresen-
de til redaksjonen.  
  
Endre Sagedal 

Dåp 

mailto:kristiansand@frikirken.no
http://www.krsandfrikirke.no/
mailto:kristiansand@frikirken.no
mailto:kristiansand@frikirken.no
mailto:info@nrk.no
mailto:info@tv2.no
mailto:info@tv2.no


Program 

Tirsdag 9. mai 

10:30  Bønnemøte 
17:00  Musikkskolekonsert 
 

Onsdag 10. mai 

12:00  Bronselaget 
19:30  Støperiet 
For deg mellom 20 og 35 
 

Torsdag 11. mai 

19:30  Menighetsmøte 
 

Søndag 14. mai 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Allsanggudstjeneste 
Hilde Grøthe  
Studiokoret 
Skattkammer og Hits 
13:30  Halvtogudstjeneste 
Oddvar Søvik 
Tema: Ledet av Ånden 
 

Tirsdag 16. mai 

10:30  Bønnemøte 
18:00  Misjonsforeningen 
Gerd og Bjarne Hovland 
«Våren i ord og toner» 
 

Fredag 19. mai 

16.30  Superlight 
18:30  Voxlight 
 

Lørdag 20. mai 

19:30  Vox 
 

Søndag 21. mai 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Pilegrimsmesse 
Nattverd 
Marianne Braseth 

Kammerkoret 
Skattkammer og Hits 
16.00  Persisk møte 
 

Tirsdag 23. mai 

10:30  Bønnemøte 
 

Onsdag 24. mai 

12:00  Bronselaget 
 

Kristi Himmelfartsdag 

18:00  Gudstjeneste 
Hilde Grøthe 
 

Søndag 28. mai 

10.30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Sigmund Sandåker 
13:30  Halvtogudstjeneste 
Kristina J. Moi m/team 
 

Tirsdag 30. mai 

10:30  Bønnemøte 
12:00  Misjonsforeningen 
Tur til Dvergsnestangen 
Trine Syvertsen 
Tema: «Esther» 
 

Onsdag 31. mai 

Seniortur 
Fottur fra Høvåg kirke kl 10.00 
Se omtale i bladet 
Søndag 4. juni 
1. Pinsedag 
10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Kurt Hjemdal 
Nattverd 
 

Tirsdag 6. juni 

10.30  Bønnemøte 
 

Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i programmet. Følg med på ukens annonser og på 

 

Onsdag 7. juni 

09:00  Seniortur 
Busstur  til Lista 
Se omtale i bladet 
 

Søndag 11. juni 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste  
Tur til Dvergsnestangen 
Stein Arve Graarud 
Jubilo 
Ta med grillmat 
 

Tirsdag  13. juni 

10:30  Bønnemøte 
 

Onsdag 14. juni 

19:30  Støperiet 
For deg mellom 20 og 35 
 

Søndag  18. juni 

10:30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Oddvar Søvik 
Nattverd 
16:00  Persisk møte 
 

Tirsdag 20. juni 

10.30  Bønnemøte 
 

Søndag 25. juni 

10.30  Bønnemøte 
11:00  Gudstjeneste 
Paul Roland 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Storsalen og Kristiansand Frikirke 
på CD 

Sangteamene på G2 i Storsalen i 
Oslo og Kristiansand Frikirke 
gikk i 2004 sammen og gjorde en 
innspilling av sanger som ble 
brukt på gudstjenestene i de to 
forsamlingene. Nå 13 år senere 
lanseres endelig CDen på guds-
tjeneste i Kristiansand Frikirke 
14. mai. 
  
  
På slutten av 90-tallet startet Storsalen i 
Oslo opp en helt ny gudstjenesteform 
som ble kalt Gudstjeneste 2 – G2. Orga-
nist i Kristiansand Frikirke, Jon Kleve-
land, var med på oppstarten, og da han 
begynte sin tjeneste i Kristiansand Frikir-
ke ble prosjektet videreført her. 
 
En gudstjeneste med nye former i sang 
og musikk og et nytt liturgisk uttrykk. 
 
Jeg tror gudstjenesten betydde ganske 
mye for ganske mange mennesker, og 
rekrutterte nye mennesker til vår menig-
het, mener Jon. 
 

Flere team var engasjert i arbeidet med guds-
tjenestene, og i 2004 gikk musikkteamene i 
Storsalen og Kristiansand Frikirke sammen om 
å lage en CD. 
 
Av en eller annen merkelig grunn ble aldri CD-
en lansert. 
 
- Jeg tror det var fordi vi ba Lynor om å gi ut 
CDen akkurat i det tidspunktet da ”Hillsong-
vinden” blåste i kuling styrke, forteller sang- 
og musikklederen i Kristiansand Frikirke. 
 
Plutselig var ikke musikken moderne nok, og 
det var dumt. Men nå foreligger endelig CDen. 
 
Da jeg ryddet på kontoret mitt, dukket innspil-
lingen opp igjen under masse papirer. Jeg spil-
te den og ble svært begeistret for resultatet. 
Mye gode følelser, som vi nå har bestemt å gi 

ut på forlaget vårt Musikkentreprenørene.  

På gudstjenesten 14. Mai, lanseres CD med 
Kristiansand Studiokor og fullt orkester.  
- Jeg gleder meg! Uttrykker en forventningsfull 
Kleveland. 


