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Etteåringene (S  5) 

Speidere på Danmarkstur  (s16) 

Bibelsamlingen (s 6-7) 







Tolken vår, Olaf Orlowski, jobber til vanlig som sykehusklovn. Det var 
veldig populært blant barna i flyktningebarnehagen 





Fra Bibelsamlingen: 

Av Leif Jensen i samtale med 
Kåre Melhus 

Fra Daniels bok om synet av de fire dyrene i kapittel 7 

Fra profeten Jesaia 



 
Tempelet i Jerusalem 



JJesaja 43 
 
Sommeren 2018 er på hell, en fantastisk solsommer som har gledet mange solhungrige nordmenn, 
men samtidig gitt oss brunsvidde åkrer og gressplener. Og det er vel sjelden vi har gledet oss så 
mye over de første regndråpene som kom utpå seinsommeren. Regn er helt essensielt for å skape 
liv, ja helt  livsviktig.  
 
Hvordan er det vi vil at Frikirken i Kristiansand skal være med på dette? 
 
Hvilke regndråper trenger folk for å kjenne Guds nåde og kjærlighet inn i livene sine? 
 
Hvordan kan vi som menighet og kirke være med på dette?  
 
Et av sommerens åndelige høydepunkt fikk jeg faktisk på konsert med rap artisten EMINEM i 
Oslo nå i sommer. Eminem er kjent for betingelsesløs ærlighet og et raseri mot etablissementet, 
foreldre og myndigheter. Mange ungdommer kjenner seg igjen i tekstene hans og de lytter til det 
han har å si. Men det var også tydelig at ikke engang Eminem hadde svaret, selv om hans ærlighet 
og troverdighet gir ham et lydhørt publikum, han får  folk til å lytte. Selv om han sang sine mons-
ter hit sanger , gikk folk hjem og følte seg bare underholdt og ikke besvart, ikke forløst. Hvem kan 
skape forløsning til mennesker? Hvem kan sette fri? Hvem kan elske? 
 
Jesus tilbyr sin nåde og kjærlighet, og det skal vi som kirke og menighet være med å dele ut. Og 
det skal vi få lov å fortsette med også inn i høsten og vinteren. Da vil vi se at det skjer noe nytt i 
mennesker, og at det blir veier i ørkenen og elver i ødemarken. 
 
 La regnet komme !! 
 
Velkommen tilbake til menigheten, velkommen hjem! 

 
MENIGHETENS KONTOR—Tollbodgaten 64  
 
Kontoret er betjent mandag 10.00 til 13.00, tirsdag, onsdag og torsdag kl.10.00-15.00.  
Telefon: 38121030 Epost: kristiansand@frikirken.no 

Harald Eikeland 

 
Se, jeg gjør noe nytt. 
Nå spirer det fram. 

Merker dere det ikke? 
Ja, jeg legger vei i 

ørkenen, 
 elver i ødemarken. 



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør. Søndag 

Kontoret 10.00-13-00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 

Formiddag Bønnemøte 
Formiddags-
treff /Senior-
forum /
Bronselaget 

40 dager Gudstjeneste  
Skattkammeret/ HITS 

Ettermiddag Knøttis 
Jubilo 
Ungdomskoret 

Speider / 
TØFF-kurs 

FriMat SuperLight 
VoxLight 

Kveld Kammerkoret Misjonsforening-
en, Damene i 
kirka (Kor) 
StrikkeCafé 

Vestergabet, 
Menighetsmø-
ter, 

Konfirmanter VOX Frikvelder, konserter. 

Ukens aktiviteter 
Her er en ”timeplan” for menighetens aktiviteter. I teksten som følger finner du flere opplysninger om hver enkelt aktivitet. 
Detaljert program henges opp i kirken. Det ligger også på menighetens hjemmeside. 

GUDSTJENESTER: 
Hver søndag kl.11.00 samles folk i alle aldre til 
gudstjeneste. Bønnemøte kl 10.30. Kontakt Hilde 
Grøthe, Hildegrothe@frikirken.no, mobil 
47914292 

Aktiviteter samtidig med gudstjeneste kl 11.00: 

SKATTKAMMERET 
Opplegg for barn fra 4-10 år. Kreativ undervisning, samlings-
stunder, aktiviteter og lek etter «Sprell Levende»-konseptet.  
Kontaktperson: Mathilde Sødal mob 41378518,  
e-post: mathildesdal@gmail.com

HITS 
Søndagsskolegruppe for 5.-8.klassinger. Undervisning, aktivi-
teter, lek og moro. Følger Skattkammerets semesterplan. Mø-
testedet for HITS er i Fricafé kl. 11.00. Kontaktperson: Kris-
tian Andersen, mob 48024060, e-post:  
kristian.andersen@uia.no 

S  
På søndagskvelder har vi ulike typer arrangementer som te-
makvelder og konserter. Annonseres i avisen og på nettside-
ne. 

B    
KNØTTIS (samlingsstund og aktiviteter) 
For barn mellom 3-7 år. Møtes annenhver tirsdag 1630-1730 
og er et tilbud for barn under Jubilokorets alder. Kontaktper-
son: Liv Marit N Gumpen, mob 90760340, e-post: 
liv_gumpen@hotmail.com 

SUPERLIGHT 
Barneklubb for de i 1.-4.klasse EN fredag i måneden fra 1630
-1800. Fredagsmiddag, andaktsstund og aktiviteter! Se mer
informasjon på Frikirkens hjemmesider eller på facebooksi-

den «Superlight, Kristiansand Frikirke». Kontaktperso-
ner: Mathilde Sødal mob 41378518,  
e-post: mathildesdal@gmail.com og Sveinung Løvåsen,
mob 47954539, e-post sloevaas@frisurf.no

VoxLight 
Barneklubb for de i 5.-8.klasse én fredag i måneden fra 
1830-2030. Fredagsmiddag, andaktsstund og aktiviteter. 
Se mer informasjon på Frikirkens hjemmesider eller på 
facebooksiden «VOXlight, Kristiansand Frikirke». Kon-
taktpersoner: Mathilde Sødal mob 41378518,  
e-post: mathildesdal@gmail.com og Sveinung Løvåsen,
mob 47954539, e-post sloevaas@frisurf.no

VOX 
Kl. 19.30-23.00. Ungdomssamling fra 8. klasse og 
oppover. Annenhver lørdag. I tillegg er det jente– og 
guttegrupper for ungdom annenhver uke. Kontakt: 
FriBUpastor Stein Arve Graarud, tlf: 38121030 eller 
epost: steinarve@mac.com 

SPEIDERARBEIDET 
Kontakt: Ole Andreas Augland, mobil. 90537686, epost: 
o.augland@gmail.no for nærmere opplysninger om tids-
punkter for de enkelte enheter.



KONFIRMANTER 
Vi ønsker å tilby konfirmantene våre det aller 
beste og har stort fokus på den enkelte. Gruppe-
samlinger er derfor et viktig element i tillegg til 
undervisningen. Høydepunktet er sommerleiren i 
august. Her er vi sammen med frikirkekonfirman-
ter fra hele landsdelen.  

Første samling er torsdag 30. august kl. 1730-
1900. Konfirmasjonsdatoen er lørdag 24. august 
2019. Du finner mer informasjon på hjemmesiden 
vår. Du kan også ta kontakt med FriBUpastor, 
Stein Arve Graarud tlf. 38121030 eller epost: 
steinarve@mac.com.  

TØFF: Trening og Øvelse For Fjor-
årskonfirmanter 
Et år med lederkurs. Avsluttes med hjelpesending-
stur til Kaliningrad. Kontakt Stein Arve Graarud 
Epost steinarve@mac.com tlf: 38121030. 

JUBILO—SOUL CHILDREN 
Kor for gutter og jenter fra 2.-7.klasse. Øvelse hver tirsdag kl 
16.30-17.30 i kirkesalen. Kontakt: Ellen Frøysaa,  e-post:  
ellen.froysaa@gmail.com, mobil: 92440202 

UNGDOMSKORET 
Kor for gutter og jenter fra 8. klasse. Øver hver tirsdag fra 
17.30 -18.30. Kontaktinfo: Ellen Frøysaa e-post:  
ellen.froysaa@gmail.com. mobil: 92440202 

KRISTIANSAND FRIKIRKES KAMMERKOR 
Øvelse hver mandag 19.30 til 21.30. Kontakt dirigent Bodil 
Kvernenes Nørsett på mob, 99797152,  
epost: bodilknrz@me.com 

MANNSKORET VESTERGABET 
Øvelse onsdager kl 20.00-22.00 i kirka. Kontakt: David Hol-
me, epost: daholme@me.com, mobil 95131353 
DAMENE I KIRKA 
Kor for damer 40+.  Koret øver tirsdager 19.00. Kontakt: Ellen 
Frøysaa, e-post: ellen.froysaa@gmail.com. mobil: 92440202 

BRONSELAGET 
Bronselaget er et kor for deg som har mulighet til å øve på 
dagtid. Koret ledes av Harald Sødal, mens Jon Kleveland sitter 
ved pianoet. Øver onsdager kl. 12.00 Kontakt: Øystein Jensen, 
mob 91382933, e-post: oey-je@online.no 

MUSIKKSKOLEN 
Sang– og instrumentalundervisning. Løpende opptak av elever 
ved hvert semester ved ledig plass. Kontakt: Kjell Tore Myre. 
Epost: musikkskolen.frikirken@gmail.com Mer info finner du 
på menighetens hjemmesider.   

M  
Annenhver tirsdag kl 19.00 i Peisestua. Kontakt: 
Solveig Jølstad, mob. 99045460 

BØNNEMØTE 
Onsdag kl 10.30-11.30. Kontakt: Torleif Haug-
land. mob 47844371 e-post: thaugla@yahoo.no 

40 DAGER 
Kurs for utrustning til liv og tjeneste. Hver fredag fra kl. 
09.00 til 15.00 fra oppstart medio august. Egen påmelding. Se 
www.40dager.no  Åpne dager: Følg med i avisen om åpne 
dager. Kontakt Lars Erik Harv, mobil 40400008, epost: 40da-
ger@gmail.com 

BØNN- OG VEILEDNINGSTJENESTEN 
Tilbyr forbønn og samtale. Kontakt: Paul Roland,  mob. 
99756000. Epost: paul-roland@hotmail.com 

I  : 
Møter for persisktalende og bibelstudier for innvandrere. 
Arbeidet er under utvikling. Ta kontakt for mer informasjon 
eller ved ønske om å bidra. Kontakt: Per Kristian, mobil 
91824107. Epost: per.kristian@frikirken.no 

Misjon og forkynnelse 

Sang og musikk 



Harald Eikeland er ansatt som ansvarlig for menig-
hetens diakonale arbeid og får i første rekke ansva-
ret for å koordinere menighetens diakonale arbeid 
og inspirere til diakoni. 
  
Kontakt:  
harald.eikeland@frikirken.no, mobil 92427640  
 
 
BESØKSTJENESTEN 
Menighetens besøkstjeneste.  
Kontakt: Anthony Culley, mob 97425210  
E-post: anthonyculley@icloud.com 

FRIMAT 
Frikirkens matutdeling. Kontakt: Steinar Voreland. Mob. 
90032856. e-post: smvoreland@hotmail.com 
 
SYKEKOMITÉEN 
Andakt på ulike sykehjem og sykehus i byen søndags formid-
dager. Kontakt: Harald Eikeland, e-post ha-
rald.eikeland@frikirken.no, mobil 92427640.  

LYST TIL Å ENGASJERE DEG ? 
Har du lyst til å engasjere deg i menighetsarbeidet, så ta 
kontakt med kontoret eller en av de mange lederne/
kontaktpersonene som er nevnt i  denne informasjonsfol-
deren. Du finner mer informasjon på menighetens hjem-
meside. 
 
Bli medlem ? 
Vi oppfordrer alle dere som går i kirken til å bli medlem-
mer. Ta en samtale med en av våre pastorer: Stein Arve 
Graarud, mobil. 41324263, Harald Eikeland, mobil. 
92427640.  eller Hilde Grøthe, mobil. 47914292 

GRUPPER 
I en stor menighet er det fint og viktig å tilhøre et 
mindre fellesskap. Noen opplever et kor, en kvinne-
forening eller et annet arbeidslag som sin "gruppe", 
men vi har også et mangfold av bibel, samtale- og 
vekstgrupper i menigheten. Menighetens ledelse 
ønsker å oppmuntre alle til å finne et lite fellesskap 
i det store - et sted å bli sett, kunne dele fra livet og 
ha fellesskap om Guds Ord og bønn. Harald Eike-
land har ansvar for koordinering av menighetens 
grupper, og dersom du ønsker å være med i et slikt 
fellesskap er du hjertelig velkommen til å ta kontakt  
harald.eikeland@frikirken.no, mobil 92427640.  
 
FriCafé 
Menighetens treffsted. Åpen etter gudstjenester, 
konserter og andre arrangementer.  Mulighet for 
utleie. Kontakt: Frikirkens kontor på tlf. 38121030 
Epost: kristiansand@frikirken.no 
 
FORMIDDAGSTREFF 
Samlinger én onsdag i måneden kl. 12.00 -13.30 i 
peisestua. Evangelisk møte med andakt, sang og 
musikk. Kontakt: Sigmund Sandåker, mobil 480 
59 175 E-post: sigmund.sandaaker@frikirken.no 
 
SENIORFORUM 
Samlinger én onsdag i måneden kl. 12.00 -13.30 i 
friCafé. Interessante tema med tilknytning til sam-
funn, kultur og tro. Spennende foredragsholdere. 
Kontakt: Harald Flå, mobil 415 13 269  
E-post: haraflaa@online.no 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRIKKECAFÉ  
Liker du å strikke, men også å være sammen 
med andre? Da er strikkekafé i Kristiansand 
Frikirke noe for deg! Vi møtes i peisestua 
klokken 19 tirsdager i oddetallsuker, og av-
slutter klokken 21. Kaffe og te serveres hver 
gang. Velkommen - med eller uten strikke-
tøy! 
 
Kontakt: Tone Strai. mob 98662435.  
e-post: tone.strai@getmail.no 
 
”FRIKIRKEAKTUELT” 
FrikirkeAktuelt er Kristiansand Frikirkes menighetsblad og 
kommer ut 8 ganger i året. Bladet er også tilgjengelig på 
menighetens hjemmesider. Ønsker du bladet tilsendt, så send 
en epost til kristiansand@frikirken.no 
 

Det evangeliserende og sosiale liv 

Diakonalt arbeid 







  

Nytt fra menigheten 

 

 

 

 



Program 

19.30 Vox 

09.00 Pilegrimstur 
Fra Oddernes til Tveit kirke 
Kr 100,- for lunsj 
Påmelding til Harald Eike-
land via E-post: 

 

10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
Gabriel Scott - ”Kilden” 
Nattverd 
Anne Øvensen, tale 
Siv Justnæs og Jon Kleve-
land, sang og musikk 
Skattkammer og Hits

18.00 Kvinnestevne i Rande-
sund Frikirke 

10.30. Bønnemøte 
12.00 Formiddagstreff 
Sverre Jølstad 
Kåre Timenes og Leif 
Drange, sang 

Menighetstur til Solstrand 
Påmelding på menighetens 
hjemmeside: kristiansandfri-
kirke.no 

10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
Sigmund Sandåker, tale 
Bronselaget 

10.30 Bønnemøte 
19.00 StrikkeCafé 
 

 
 

10.30. Bønnemøte 
12.00 Bronselaget 
19.00 StrikkeCafé 

16.30 Superlight 
18.30 Voxlight 

10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
Nattverd 
Hilde Grøthe, tale 
Kammerkoret 
Skattkammer og Hits 

19.00 Misjonsforeningen 
Kristina Kringlebotten Sødal  
Strømmestiftelsen 

10.30 Bønnemøte 
12.00 Seniorforum 
Leif Egil Reve 
Fra ateist til kristen tro 

19.30 Vox 

10.30 Bønnemøte 
11.00 Familiegudstjeneste 
Stein Arve Graarud, tale 
Jubilo Soul Children 

19.00  StrikkeCafé 

10.30. Bønnemøte 
12.00 Bronselage 

10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
Dåp 

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

Harald Eikeland, tale 
Opplegg for barna  

19.00 Misjonsforeningen 
Sverre Jølstad 

10.30. Bønnemøte 
12.00 Formiddagstreff 
Oddvar Hæstad 
Vidar Søyland og Svend Erik 
Udjus, sang  

19.30 Vox 

10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
Nattverd 
Opplegg for barna 

19.00 StrikkeCafé 

10.30 Bønnemøte 
12.00 Bronselaget 

16.30 Superlight 
18.30 Voxlight 

10.30 Bønnemøte 
11.00 Familiegudstjeneste 
Høsttakkefest 

19.00 Misjonsforeningen 
Trond Gundersen 
Blå KorsLørdag  
 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 


