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Ett år som ettåring
Dette har vært et fantastisk lærerikt år! Jeg har lært utrolig
mye dette året. Ikke bare om meg selv, men også hvordan
menigheten drives fra kontoret på dagtid og frivilligheten i
menigheten. Det har gått opp for meg hvordan Gud velsigner menigheten på ulike måter. Smil, gode ord, tjenester og
vennskap bygger menighet. Jeg ble så rørt en torsdag formiddag i høst når jeg kom til kirka. Da var det flere eldre
fra menigheten som vasket og gjorde dugnad en torsdag
formiddag i kirka. Det var så sterkt å se hvor mange som er
med på å drive denne menigheten rent praktisk i form av
dugnad eller annet frivillig arbeid. Jeg blir så inspirert av å
snakke med mennesker som har blikket festet på Jesus i
deres tjeneste.
Jeg har blitt godt kjent med barna gjennom dette året. Det
har vært gøy å se hvordan tilstrømmingen av barn og barnefamilier har vokst. Jeg er så heldig at jeg har fått være med
på blant annet Skattkammeret, familiegudstjenester, Pannekaketirsdag, Superlight og Voxlight. Jeg tror disse arbeidene gir barna tilhørighet til menigheten. Det blir spennende å
se utviklingen til barnearbeidet de neste årene.
Da vi startet opp med Skattkammer i fjor høst var jeg over
gjennomsnittet klar for søndagsskolestart og jeg hadde
forberedt meg godt. Det var nok få som hadde fått med seg
den tidlige oppstarten på søndagsskolen. Det kom 2 barn
denne søndagen og jeg kjente på fortvilelsen over størrelsen
på gruppen barn. Opplegget gikk fint og barna koste seg,
men jeg tenkte over antall barn på søndagsskolen denne
dagen da jeg skulle gå hjem. I det jeg gikk ut døra kom den
ene jenta på 3 år bort til meg, strakk ut armene og sa: «kan
jeg få en klem før du går?». Det var ingenting annet jeg
heller ønsket akkurat på det tidspunktet. Jeg ble utrolig glad
og rørt over at denne lille jenta viste sin takknemlighet
gjennom en klem. Etter denne opplevelsen har jeg hatt
fokuset rettet på å se hvert enkelt barn fremfor å fokusere
på antall barn som møter opp. Det handler ikke om antall
barn som er med på aktivitene i kirka, men heller at hvert
enkelt barn som kommer skal ha en god opplevelse av å
være i kirka og høre om Jesus.
I tillegg til å følge barna har jeg blitt enda bedre kjent med
ungdommene gjennom konfirmantarbeid, TØFF og VOX.
Ungdommene får god undervisning, trygt felleskap med
mye lek og moro, tilhørighet til kirka og de som vil blir
trent opp til å bli nye ledere. Lederne får oppfølging og det
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har vært spennende å følge enkelt ungdommer som prøver nye oppgaver. Gud virker blant ungdommene og jeg
tror menighetens ungdomsarbeid utruster ungdommene
til å ta et tydelig valg om å følge Jesus i hverdagen og
resten av livet.
Jeg tar med meg mange gode erfaringer fra året mitt som
ettåring. Jeg har blitt utfordret til nye arbeidsoppgaver,
lært mer om hva som ligger bak gudstjenestene og et
hvert arbeid i denne menigheten. Jeg har også fått et
større bilde av hvem Jesus er, både i menighetslivet og
personlig. Det har blitt enda tydeligere for meg hvilken
kraft det er i bønn og hvordan Jesus leder oss på veien vi
går. Kirka har alltid vært viktig for meg i min personlige
tro og det har blitt forsterket dette året. Jeg har også gått
kurset «40 dager» i år, det har vært fint å ha en dag i
uken med fokus på læring og personlig tid med Jesus.
Til høsten skal jeg være student i Kristiansand og fortsette min satsning i roing til tross for et skadeopphold. Det
blir spennende å ta med mine erfaringer fra ettåringstjenesten videre ut i rokarrieren min og studentlivet. Jeg
forsetter å gå i menigheten selv om jeg er ferdig som
ettåring.
Takk for et fantastisk innholdsrikt år som ettåring i Kristiansand Frikirke!
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Pastorens
1 av 4 ungdommer tror ikke de
vil få et lykkelig liv…

Stein Arve Graarud

I løpet av juni kommer resultatet av en landsomfattende ungdomsundersøkelse som kalles ungdata. Alle landets ungdoms- og videregåendeelever svarer hvert tredje år utfyllende på ulike
spørsmål knyttet til atferdsproblemer, familie, fremtid, mediebruk, lokalmiljø, fremtid, rus,
skole, venner, helse og trivsel.
Jeg har den siste tiden lest undersøkelsen, som kom ut i 2016. Der ser det ut til at ungdommer i VestAgder har det bedre enn landsgjennomsnittet. Det er gledelig å se at ungdommer flest er fornøyde
med foreldrene sine og at tallet er stigende. Unge sørlendinger har et rikt fritidstilbud, og mange er
aktive i idrett, musikk og kirkeliv. Tendensen er også at det er færre som opplever trusler om vold.
Andelen ungdommer som ruser seg på alkohol går ned. Snusbruken er nesten halvert. Det er antall
røykere også.

Det er likevel noen tall som bekymrer meg.
Mobbing: Det er færre sørlendinger som blir mobbet enn ellers i landet, men tendensen er at det er
flere som opplever å bli mobbet.
Psykisk helse: Det er en forholdsvis stor økning i ungdommer som opplever hverdagen vanskelig.
42% av landets videregåendeelever har opplevd at alt er et slit. 31% har hatt søvnproblemer pga.
bekymringer og angst, og like mange har følt håpløshet med tanke på fremtiden. 47% opplever at de
bekymrer seg for mye. Det er flere som opplever psykiske helseplager på videregående enn på ungdomsskolen.
Arbeidsledighet: 14% tror de vil bli arbeidsledige. 49% vet ikke helt.
Lykkelig fremtid: Sørlendinger ser lysere på fremtiden enn gjennomsnittet, men tallet er synkende.
Hele 25% tror de ikke kommer til å få et lykkelig og godt liv. Det er markant flere enn i den forrige
undersøkelsen. (Les undersøkelsen selv på www.ungdata.no)
Hvordan responderer vi på dette?
Kirken har gode nyheter for ungdomsgenerasjonen. Håpet er sterkt! Grunnvollen urokkelig! Det er
mange av byens menigheter som opplever en stor tilstrømming av tenåringer. 16. mai fylte 1100 ungdommer lokalene i Q42. Budskapet var fra Jeremia 29,11-14: ”Jeg vil gi dere fremtid og håp!”.
Så steg han i båten, og disiplene fulgte ham. Da ble det et voldsomt uvær på sjøen, så båten nesten ble
borte i bølgene. Men Jesus sov. De gikk bort og vekket ham og ropte: Vi går under!”…
Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikk stille. (Matt. 8,23-26)
Vi vil alle møte ”et voldsomt uvær” i livet, og vi vil møte det alene. I de stundene kan vi vekke Gud.
Han våknet ikke av stormen. Han våknet av nødbønnen: ”Herre, frels! Vi går under!” Stormen kan
herje selv om Gud har våknet. Forskjellen er likevel enorm, for nå er det håp. Vi kan få fred midt i
stormen.
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Besøkene til Kaliningrad gir resultater
Av Kåre Melhus
Igjen er det klart for tur til Kaliningrad. Det
er 19. gang en gjeng med ungdommer fra
Søndre presbyterium reiser til den russiske
enklaven som er kilt inn på kysten av Østersjøen mellom Polen og Litauen. Tidligere år
har turene vært i samarbeid med Lillesand
Frikirke og Lund menighet. I år er det 58 deltagere fra Frikirkene i Birkeland, Randesund,
Hånes, Tveit og Kristiansand som reiser. De
er alle med på Frikirkens TØFF-kurs.
(Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter)
Reiseleder Stein Arve Graarud forteller at det
var organisasjonen Levende Vann med Käthe
Annbjørg og Øystein Kristoffersen som først
fikk kontakt med et barnehjem i Kaliningrad.
Problemet der var at foreldreløse barn som
hadde vokst opp på barnehjemmet måtte flytte
ut da de ble 15-16 år gamle. De fikk et rom
for seg selv i slummen, og veien ut til kriminalitet og rus var kort.
Et ektepar fra en luthersk kirke som selv hadde tre døtre, adopterte seks ungdommer fra
barnehjemmet og reddet dem fra slummen og
en mulig kriminell løpebane. De tre døtrene
har nå giftet seg, to av dem med gutter fra
barnehjemmet. De tar nå til seg barn fra sosialtjenesten.
Organisasjonen Levende Vann har finansiert
bygging av et hus med fire boenheter, der
ungdommer fra barnehjemmet nå bor. På
tomta er det planlagt flere hus etterhvert som
økonomien tillater det. TØFF samlet inn
200.000 kroner i 2012 da de vant en vervekampanje for avisen Vårt Land. Premien var
en ny bil. Denne ble solgt og pengene gikk til
å ferdigstille to boenheter.
Inn i denne sammenhengen reiser altså 57
ungdommer fra frikirkene i Kristiansandsområdet. I Kaliningrad skal de handle inn mat
som fordeles i poser og deles ut under husbe-
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Samling på tomta der nye hus er planlagt. I bakgrunnen huset Levende Vann og TØFF har bygget.

søk hos fattige familier. Dette skjer i regi av
sosialkontoret i Kaliningrad. De skal også
arrangere grillfest på tomta der huset står, og
kommunisere med barn og ungdom fra Kaliningrad som best de kan. Siden området var
tysk før andre verdenskrig og russisk etter krigen, er det først og fremst det russiske språket
om dominerer. Noen kan litt tysk, men nesten
ingen snakker engelsk. All kommunikasjon
foregår derfor ved hjelp av tolk. Det hjelper
med aktivitet og at ungdommene på begge
sider legger godviljen til.
Stein Arve sier at de norske ungdommene gjør
en viktig innsats når de er i Kaliningrad, men
at mye av verdien i turen ligger i det fellesskapet som oppstår innad i gruppen. Det skapes
et sterkt felleskap på bussturen som tar to døgn
i hver retning. Opplevelsene er sterke og det
bygges videre på det fundamentet som ble lagt
i løpet av konfirmanttiden siste år.

Nytt fra Kristiansand folkehøyskole
Av Harald Flå
FrikirkeAktuelts utsendte medarbeider besøkte
en av lærerne på skolen, Espen Sødal, for å
høre om nytt. Han har ansvaret for utviklingen
av ledertreningslinjen og hadde mye å fortelle.
Noe av det nye er at Frikirken sentralt har gitt
prosjektmidler i 3 år til folkehøyskolen for
oppstart av en ny “tjeneste linje”. Da med tanke på rekruttering til arbeidere i kirka. Han sier
de prøvde å få elever til det våren 2018, men
ikke en søkte på linja da. Rektor, prorektor og
Espen måtte derfor tenke nytt rundt linja. Ideen
ble å prøve ut ledermodellen Jesus brukte for å
endre samfunnet til det bedre. I år har skolen
hatt 27 søkere til lederlinja. De ser at Han trener de nærmeste 12 elevene i tjenende lederskap mot hele befolkningen, og er inspirert av
Ham og «servant leadership» filosofien. Veldig
mye av Mesterens opplæring av de 12 kan oppfattes som en ledertrening og hvordan de erfarer at Gudsriket vokser fram på alle mulige
samfunnsarenaer. Dette skjer på fisketurer hvor
båtene deres fylles med fisk. De tas med på
toppturer hvor helt nye sider av Ham kommer
fram, og Han sender dem ut helt uten utstyr i
landsbyer for å gjøre godt mot syke og fattige
mennesker. De er på båtturer i storm. I ledertreningen oppsøker elevene derfor lignende
situasjoner. Når de kommer til Hans forberedelse i ødemarka, tar de traineene med på et
døgn uten mat og med overnatting alene i et
naturreservat i indre Agder. Når de hadde om å
elske sine fiender, så seilte de med katamaranene sine til kanonmuseet på Møvig som tyskerne
bygde under krigen, for å reflektere litt bedre
over temaet.
Espen fortalte med entusiasme hvordan det nå
snart avsluttede skoleåret hadde artet seg. Jesu
egen undervisning overfor disiplene ser ut til å
være et fint grunnlag i ledertreningen. Opplegget er en del av faget «Framtid og håp». Dette
er fellesfag for alle elevene, men Espen viderefører dette i undervisningen for ei ledertreningslinje. I tillegg til den praktiske delen i
undervisningen kommer vi ikke utenom å nevne det teoretiske undervisningsmateriellet. Det
er utarbeidet fem lærehefter der hovedtemaene
er elske, lære, tjene og dele. Hefte en og to

handler om å være elsket av Gud og om å elske
vår neste. Temaet for hefte nr. tre er om livets
gåter med tilrettelegging for læring, refleksjon
og bønn. I hefte nr. fire er det tjenestaspektet
som står i sentrum. Overskriften er hvordan
tjene medmennesker med våre talenter. I hefte
nr. fem er temaet å dele av det vi har. Det spesielt interessante med undervisningsstoffet er
at det for hvert kapitel er henvisning til speilbildet i et av kapitlene til Matteus evangeliet.
En fin kobling til Bibelen.
Læreheftene er utarbeidet i skolens regi og det
er ikke til å stikke under stol at det er Espen
som har vært drivkraften i å lage programmet.
Han sier selv at kurset «40 dager» som har
vært gjennomført i Frikirken i mange år, har
vært en viktig inspirasjonskilde.
I år er det håndplukket 11 elever som gjennomgår pilotprosjektet for lederemner, og dette har
Espen spesielt ansvar for.
Vi spør om målsettingen for opplegget, og da
kommer det nesten før vi har spurt: «Gi framtid og håp».
At Kristiansand folkehøyskole kan være med
på å gi mange framtid og håp er vi ikke i tvil
om.
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Runar med ny CD: From the ashes
En 25 år gammel drøm ble i vår til virkelighet.
Da Runar Nørsett gikk på musikklinjen på Bibelskolen i Staffeldtsgate i Oslo hadde han to
pianolærere som begge oppmuntret ham til å
skrive musikk. Flere av låtene han skrev den
gang fikk han bare sporadisk fremført og spilt
inn. Drømmen var et eget band, men tiden gikk
og andre musikkengasjementer gjorde at låtene
havnet i ringpermer. Han studerte medisin,
spilte i lovsangteam i Storsalen, og etterhvert
tok korsynging mer og mer over. Runar sang i
flere klassiske kor – Iver Kleive Kompani,
Ginnungagap og Det norske solistkor.
I 2001 flyttet Runar med sin kone, Bodil, til
Kristiansand, og Kristiansand Frikirke var det
mange kjente venner som gikk, og det ble naturlig for ekteparet å engasjere seg her. Her
møttes Runar Nørsett og Jon Kleveland for
første gang.
-Vi hadde dog aldri hilst på hverandre. Vi fant
tonen umiddelbart både sosialt og musikalsk,
og jeg ble raskt inkludert i det enorme nettverket Jon har i musikkmiljøet i Kristiansand. Jeg
fikk spille med mange veldig flinke musikere,
både i studio og på konserter, forteller jazzpianisten.

Og det var i denne sammenheng at Runar traff
Fredrik Sahlander, som spilte på Runars første
album «Solglør» som kom ut i 2004.
-Fredrik hadde spilt med alt som betyr noe i
Norge og Sverige, men han var så lite blasert
og så lite selvhøytidelig at jeg tenkte at nå be-
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Fullt hus den 17. november.

gynner det å likne noe. Jeg begynte å leke med
tanken på å sette sammen en trio med Fredrik og
meg, men jeg manglet en trommeslager. Jeg
kjente mange flinke trommiser, men jeg hadde
ikke motet eller frimodigheten til å spørre om
noen ville være med i «mitt» band, forklarer Nørsett. Dette førte til at Fredrik tok initiativet til å
skaffe trommeslager og få startet bandet.
Tidlig i 2017 var Fredrik sannsynligvis lei av
pratet mitt og det manglende initiativet, og han sa
at hadde spilte sammen med en ung trommeslager fra Harstad. Han gikk på konsen, var utrolig
flink, og han var garantert lysten på å være med i
en trio. Jeg spurte ham, eller var det Fredrik som
spurte for meg? Det var som barneskoleelever
som spør for hverandre om du vil være kjæreste
med den eller den... Uansett, Tobias Solbakk
ville gjerne være med, og Runar Nørsett Trio så
dagens lys.
Runar pusset støvet av gamle låter som lå i ringpermen og skrev også nye låter. Sommeren 2017
begynte arbeidet med det nye bandet. I 2018 var
de klar for studio, og platen ble lansert i mars
2019, den gis ut på forlaget Musikkentreprenørene som drives av Jon Kleveland.
Det nye albumet har tittelen «From the ashes».
Det ligger en dramatisk historie bak denne tittelen:
-I november 2010 opplevde vi at huset vårt brant
ned, og vi mistet det meste av det vi eide. Jeg var
hjemme sammen med de 3 jentene våre da bran-

for ungdomskor, for mannskor, for solister eller til allnen startet, og etter svært mislykkede
sang. Musikken må aldri bli noe som bare skal fylle opp
forsøk på å slukke brannen måtte vi
programmet i et møte eller en gudstjeneste, den er altfor
bare komme oss ut. Det hele var draviktig til det!
matisk og til en viss grad traumatisk,
og som et ledd i bearbeidingen av det
Runars CD kan kjøpes i kirken og streames på nettet.
som hadde skjedd, satte jeg meg ned
ved pianoet hos familien Reisvaag Johannessen i Hilds vei. Vi er velsignet
med en stor og fantastisk venneflokk,
og Siri Merete og Tore åpnet huset sitt
for oss det siste halve året før vi flyttet
inn i nytt hus like før jul 2012. Vi bodde to familier sammen i ett hus, og
roen jeg fikk da gjorde at jeg kunne
begynne bearbeidingen av de vonde
opplevelsene. Resultatet ble komposisjonen «From the ashes». Ideen og
strukturen fikk jeg i Hilds vei, men det
gikk en stund før låten fikk den formen
den har i dag. Låten rommer mye av
det jeg sitter igjen med av følelser og
opplevelser etter husbrannen, men som
jeg ikke kan uttrykke på andre måter
I mai begynte Jubilo med innspilling av sin sjette
enn gjennom musikk.
CD. Det er vi stolte av!
Runar Nørsett har alltid spilt i kirkelige sammenhenger. Han spilte og sang i Barnekoret Jubilo er Kristiansand Frikirkes eldste kor. I
løpet av denne tiden har koret spilt inn hele fem CDer
kor på bedehuset og i kirka i Lyngdal
og vært med på flere andre innspillinger. Nå er koret
fra da han var en liten guttunge. I stuklar for å spille inn ny CD faktisk korets sjette innspildietiden var han aktiv i Storsalen i
Oslo, og etter at han flyttet til Kristian- ling. De første opptakene ble gjort nå i mai. Resten av
sangene spilles inn i løpet av høsten.
sand i 2001 har han vært svært aktiv i
Kristiansand Frikirkes mangfoldige
Det er Asle Bjorvatn som er leder for Kirkens SOS i
musikkliv.
Kristiansand som står for tekstene på det nye albumet,
- Musikken er den delen av mitt ånde- og Jon Kleveland som igjen skriver musikken.
lige liv jeg setter høyest. Musikk treng-Når jeg tenker med om, må jeg ha skrevet rundt 60
er ingen forklaring, den trenger ingen
sanger til Jubilo! Det er jeg stolt over, forteller frikirkeutlegging eller bakgrunnskunnskap,
den går rett til hjertet. Musikken over- organisten. Det er Ellen Frøysaa som har ledet koret under fire av de tidligere innspillingene. Nå er hun klar for
tar der ordene slutter, sa Goethe en
ny studiojobbing. Musikerne på Jubilos ny plate er: Torgang, og dette er noe jeg setter høyt
bjørn Alfsen på gitar, Jango Nilsen på trommer, Per Erik
når jeg spiller. Jeg ønsker å sette muOlsen på bass og Jon Kleveland på tangenter.
sikk til tanker og følelser som ordene
ikke klarer å formidle. Hva disse tanken og ordene er eller rommer er ikke Dersom flere barn vil være med i koret er det bare å møså viktig. Det som betyr noe for meg er te opp på øvelsene til høsten på tirsdager kl 16.30.
at de tonene jeg spiller ikke skal etterlate tilhøreren likegyldig. Det gjelder
like mye når jeg spiller for barnekor,

Jubilo med ny CD
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Vandretur med kjerka
Av Harald Flå
Siste dagen i april var en skikkelig fin vårdag.
Hele 28 hadde utflukt med vandring rundt
Sagevannet. Turen gikk på vei og god sti. Underveis ble det flere stopp, for her er mange
kulturminner som det er verdt å dvele litt
med. Allerede i starten kunne vi betrakte Storestemmen som i sin tid ble bygd for å regulere vannet til saga, derav navnet Sagevannet.
Neste stopp var ved levningene etter en tidligere boplass, Åsnestøl. Litt underlig å tenke
på for oss moderne mennesker at her bodde
det familier på 1700-tallet. Et av uthusene var
bygd så solid at det kunne stå seg mot angrep
av bjørn. For den gikk og lusket i skogen på
den tiden.
Etter en times vandring kunne vi slå oss ned
innerst i vannet i Murtedalen. Her har det
også vært bosetting fram til omkring 1860, og
en lokal gruppe har sørget for å ta vare på
bygningen.

Motbakker ingen hindring på vei rundt Sagevannet.

Matpausen er en viktig del av turen, og her
var vi heldige som kunne slå oss ned i den
varmende vårsolen. Stemningen var høy.
Siste stopp for å få litt informasjon om gamle
boplasser var ved Skau-Skau. Dette var i sin
tid en husmannsplass under gården Haus som
ligger nede ved Otra. Et annet navn på stedet
var Øygarden og her har det sannsynligvis
vært bosetting siden svartedauen. Bygningen
brant ned i 1938.
På vei tilbake til bilene fikk vi også et glimt
av en hytte som ligger på en holme. Her hadde noen av guttene i Frikirkens bibelklasse
ofte utflukter med overnatting. Men vi må så
langt tilbake som til 1950-årene.
I matpausen fikk vi noen tankevekkende andaktsord fra Arne Wilhelm Haugland. Og her
lød sangen sterkt fra ulike sangstruper: «Å
salige stund uten like».
Det fine vårværet gjorde at matpausen varte en
stund.
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Helge Harila med nye, vakre, sangbare salmer
Helge Harila er kulturleder på Modum bad.
Men han er også sanger og komponist.
Helge har ved et par anledninger sunget i
Kristiansand Frikirke. 1. september lanserer
han sin nye CD med konsert i vår kirke.
I mars 2019 begynte han innspilling av
CDen med egenkomponerte salmer, med
tekster skrevet av Marita Bjørke Ådland og
Astrid Sætrang Morvik. Noen av salmene
har Helge også skrevet tekstene på selv. De
nye sangene er vakre og ikke minst sangbare.
Musikerne på Harilas nye album er Runar
Nørsett på piano, Frøydis Grorud på sax og
fløyte, Espen Grundetjern på bass, Thomas
Fagervik på gitar og Tobias Solbakk på
trommer.

Skaperverkets dag
Herre, din er jorden og alt som fyller den.
Da Gud skapte oss la han også ned i oss et
forvalteransvar for denne jordkloden her.
Nå ser vi gjennom skremmende rapporter
og statestikker at Guds gode jord er i krise.Vi har latt grådigheten og profittjaget
utarme og forsøple havet , dyre- og insektlivet og skogene våre. Derfor vil vi som
Guds skapninger og hans forvaltere samles
om Skaperverkets Dag som i Kristiansand
blir markert 2. pinsedag eller 10. juni kl 11
i Wergelandsparken.
I vår diakonale utfordring ligger absolutt
også å ha omsorg for skaperverket vårt, og
derfor innbyr Kristiansand menighet sammen med andre menigheter i byen, til en
felles gudstjeneste ute i Wergelandsparken.
Det blir sang, tale og deltakelse fra flere
av byens menigheter. Møt opp og stå sammen med Guds brødre og søstre for et større fokus på Guds skaperverk og vårt forvalteransvar.
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Fra Bibelsamlingen:

De Sterke Jyders bibel
Av Leif Jensen i samtale med Kåre Melhus
Selv kalte de seg De Oppvakte, mens utenforstående
kalte dem De Sterke Jyder. Dette var en protestbevegelse bestående av bønder, håndverkere og tjenestefolk i området mellom Horsens og Veile på Jylland, og bevegelsen hadde sin storhetstid fra slutten av
1700 tallet til begynnelsen av 1900 tallet. De protesterte mot innføringen av ny liturgi i gudstjenesten, ny
lærebok i skolen og i konfirmasjons-undervisningen
og ny salmebok. Den nye læreboken var ble kalt Balles lærebok og kom ut i 1791. Det var egentlig en revisjon av Pontoppidans forklaring. De Sterke Jyder
ønsket fortsatt å bruke Pontoppidan, og synge fra
Brorsons og Kingos salmebøker. De søkte kongen om
dette og fikk avslag.
Bøndene og håndverkerne mellom Horsens og Veile
protesterte også mot den åndsretning som opplysningstiden brakte. De var ikke komfortable med det
positive kultursynet og rasjonalismen, samt bibelkritikken som blant andre kong Christian VIIs livlege
Johann Friedrich Struensee var en pådriver for. Kongen led av sinnssykdom som gjorde ham viljeløs ute av
stand til å regjere. Livlegen, som hadde et intimt forhold til dronning Caroline Mathilde, utmanøvrerte de
andre i kretsen rundt kongen, og var Danmarks reelle
makthaver i årene 1770 til 1772. Den 17. januar 1772
ble han avsatt ved et kupp, og senere dømt til døden
og henrettet. Men før den tid hadde han innført en
rekke reformer i opplysningstidens ånd, blant annet
innføringen av ny liturgi i kirken.
De Sterke Jyder protesterte mot den nye åndsretningen som de mente la for mye vekt på dyder og gode gjerninger og de mente at rasjonalistiske prester
blandet gjerninger inn i rettferdiggjørelsen. Noen konfronterte prestene etter gudstjenesten, og anklaget dem
for falsk lære. I et tilfelle skal det ha endt med slåsskamp. Annen motstand besto i at de i gudstjenesten
sang de gamle versjonene av salmene, som ofte hadde
flere vers enn de som sto i den nye salmeboken. De
som brukte den nye salmeboken måtte da vente til De
Sterke Jyder hadde sung-et alle versene av salmen før
liturgien kunne fortsette.
Etter først å ha gitt avslag på en søknad ga kong Fredrik 6. etter for deres sivile motstand, og ga dem rett til
å opprette private skoler. Dette skjedde i 1839. Før
den tid var det etablert noen private skoler til tross for
avslaget. Men nå kunne de etablere skoler på lovlig
vis, og 13 privatskoler så dagens lys i området mellom
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Horsens og Vejle. Dette er ganske oppsiktsvekkende i og med at dette skjedde ti år før den danske
grunnloven ble vedtatt i 1849. Denne garanterer
full religionsfrihet i landet. De sterke Jyder var
dermed de første legfolk som trosset den geistlige
øvrighet og de første som opprettet friskoler. Men,
til tross for protestene, forble de i den danske folkekirken og benyttet seg av sakramentsforvaltningen der.
Det var ikke bare den nye læreboken og salmeboken de var misfornøyde med. De måtte også ha sin
egen bibelutgave. Filosofien deres gikk på at jo
eldre teksten var, jo bedre var den. Til bruk i sine
samlinger valgte de da Den Resens-Svaningske
bibelen av 1647. Dette var en revidert utgave av
Resens bibel fra 1607 og den første danske oversettelsen direkte fra grunnspråkene. Den var vært
nøyaktig, men språket var tungt og vanskelig å
forstå.

Men, der var denne De Sterke Jyder ønsket å bruke og Nye testamente av den Resens-Svaningske
bibelen av 1647 ble trykket opp og utgitt på ny i
1868. Den kom sågar i nytt opplag i 1918. Den
danske åndshøvdingen Nikolai Grundtvig støt-tet
De Sterke Jyder i deres opprør mot de rasjonalistiske prestene, men hadde selv et mer positivt kultursyn enn dem. Hans Nielsen Hauge avla også et
besøk hos De Sterke Jyder, men fant seg ikke til

rette hos dem. De var for sære, mente han. Så sent som
i 1920 sendte menigheten Samfundet på Sørlandet en
delegasjon på besøk. De to grup-pene var enige om det
meste, men det ble likevel ikke noe videre samarbeid
mellom dem.

Givertjenesten - enklere enn noen gang

De Sterke Jyder opplevde også indre splittelser på
1800 tallet. Noen beveget seg i grundtvigiansk retning,
andre i mer pietistisk retning, mens noen forble mer
klassiske lutheranere. Noen kvinner opplevde å se
syner, og dette førte noen i en mer svermerisk retning.
De fleste av privats-kolene til De Sterke Jyder ble nedlagt på begynnelsen av 1900 tallet, og midt på 1900
tallet sluttet flere og flere av De Sterke Jyder seg til
indremisjonen og bevegelsen har ikke lenger noen
forsamling eller skoler igjen i Danmark.

Kristiansand Frikirke har nå gått over til et
nytt nett-basert datasystem for menigheten.
Cornerstone er tittelen på systemet, og det
vil etter hvert gi en rekke nye og smartere
løsninger for menigheten. Givertje-nesten
er nå tilgjengelig i den nye versjonen. Gå
inn på menighetens hjemmeside
(www.kristiansandfrikirke.no) og du kan
registrere deg som fast giver, ved noen
enkle tastetrykk. Det er ingen gode grunner til å la være - enklere kan det ikke bli.

Disippelhus pluss
Kristiansand Frikirke planlegger å
starte opp et Disippelhus Pluss.

Det er et tilbud for unge/studenter som
øns-ker å bo sammen i et felleskap og
samtidig ha en tjeneste i menigheten .
Ungdommene blir fulgt opp og vi er
med å tilrettelegge bo-lig og tjeneste.
Kjenner du noen studenter som dette
kunne passe for, er vi interessert i å
komme i kontakt med studenter som
har lyst til å vie fritiden sin og talentene sine til oppgaver i menigheten mot
god oppfølging fra menigheten.
Mer info får du av diakon Harald Eikeland og ungdomspastor Stein Arve
Graarud.
11

Kammerkoret 15 år:

Glimt fra jubileumstur til Tyskland
Tekst/bilder: Randulf Roaldsnes og
Bente R Hegen.

Kristiansand Frikirkes kammerkor
har rundet 15 år. Det har koret
markert med jubileumskonsert i
mai og med tur til Tyskland i begynnelsen av juni. I notemappa
hadde vi med oss sanger om den
skandinaviske våren og norske
folketoner som tema. Koret er privilegert med en bass, Lars Mandelkow, med røtter i Lübeckområdet og vi var heldige å bli invitert
ned. På veien var vi innom
Fremkomstmiddelet var minibuss med Lars Mandelkow og Bente R Hegen
Løgumkloster sør i Danmark, der
som solide reiseledere og Torstein Try som stødig sjåfør.
en av sopranene, Maria, har slekt
med opprinnelse fra Strømme i
Kristiansand. Et hyggelig besøk og
en fin konsert i den vakre kirken.
Hansa- og marsipanbyen Lübeck
vartet opp med godt vær og vi fikk
et innblikk i byens historie. Vi
snakker tross alt om en jubileumstur fylt til randen med kultur og
musikk. Konserten i Lutherkirche
var en fin opplevelse med en varm
mottakelse av vårt repertoar. Vi
besøkte også Lars sin hjemby Bad
Segeberg der en fullsatt kirke
(400!) forlangte flere ekstranumre.

I Lübeck ble marsipanen oppfunnet.
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I Løgumkloster ble vi invitert til velsmakende bevertning hos Marias tante
Ellinor og onkel Paul Martinussen.

Lübeck ligger som en øy i elven med livlig båttrafikk.

Et hyggelig møte med en heftig og begeistret menighet som
var verdt hele turen. Det er utrolig inspirerende å oppleve
den varmen og interessen som musikken skaper i møte mellom mennesker på tross av at de neppe forsto ett eneste ord
av de norske tekstene..
På hjemturen var vi invitert til å synge i på gudstjenesten en
kirke i det gamle vikingområdet Haitabu (Hedeby). Det var
fra denne kirken Nordens apostel Ansgar hadde sin base for
sin virksomhet på 800 tallet. Et fint bekjentskap da to av
medlemmene i koret er ansatt på nettopp Ansgarskolen. Etterpå var det selvsagt omvisning i vikingmuseet.
I Frikirkens musikalske historie er 15 år ikke lang tid. Men
kammerkoret er klar for nye oppgaver og gleder seg til nye
utfordringer i årene som kommer.

I Lars hjemby Bad Segeberg ville applausen «ingen ende ta».

Lübeck er preget av fire store vakre kirker.
Her er Mariakirken midt i byen.

Vi måtte bare «snakke oss forbi» turistkøen og teste akustikken i den store og meget vakre
Mariakirken. En vidunderlig koropplevelse.
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Sterke inntrykk:

KØBB på tur til Ukrania
Av Kåre Melhus
Kortreist Økumenisk Bluegrass Band (KØBB)
dro på langtur i mai. 12 av bandets medlemmer
tok ut feriedager for å glede folk i Vest Ukraina
med sin musikk. De ble godt mottatt. Etter en
konsert var det en tilhører som uttrykte det
slik: «Vi skjønner ikke hva dere synger, men vi
forstår alt. Musikken bringer himmelen ned hit.
Takk for at dere kom for å besøke oss. Kom tilbake neste år.»
KØBB er en av virkegrenene i Kristiansand Frikirke, og besøket kom i stand gjennom Frikirken
i Vennesla som har drevet et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere i Ukraina. Yngvar Bakken
fra Vennesla og Harald Eikeland arrangerte turen
sammen med Vladimir, som er lokal pastor i en
av menighetene i Ukraina og som også fungerer
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som bussjåfør, lydtekniker og annet, når det trenges.
To av konsertene var tenkt avholdt i fengsler, men
det lot seg ikke gjøre fordi alle fengslene var stengt
for besøkende på grunn av et fangeopprør. Men
menighetene og rehabiliteringssentrene var svært
glade for å få besøk. David Holme, som er trommeslager i KØBB, snakker russisk etter tidligere
opphold i Hvite-Russland i regi av Ungdom i Oppdrag. Han fungerte som tolk og sørget for den
nødvendige kontakten.
Turen foregikk i tidsrommet 3.-12. mai. Det betydde at bandet fikk oppleve feiringen av frigjøringsdagen etter 2. verdenskrig, 9. mai. Denne dagen
blir feiret over hele den tidligere Sovjetunionen.
Noen av bandmedlemmene fikk også anledning til
å besøke Tjernobyl, byen som i 1986 opplevde den
hittil alvorligste atomulykken i verden.

Nytt fra menigheten
Kirken
Kontor
Kontortid

Tollbodgata 66
Tollbodgata 64
Mandag kl. 10-13
Tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 10-15
Tlf. 38 12 10 30

Pastor

Harald Eikeland
92 42 76 40 (mob)
Pastor
Hilde Grøthe
47 91 42 92 (mob)
FriBU-pastor Stein Arve Graarud
41 32 42 63 (mob)
Daglig leder
Endre Sagedal
94 01 03 09 (mob)
Sang- og musikkleder
Jon Kleveland
46 88 71 22 (mob)
Ett-åringer:
Mathilde Sødal,
41378518 (mob)
Formann eldsteråd
Are M Røyseland
91 366 556 (mob)
Driftsleder
Roald Fidje
90 09 63 50 (mob)
Kontakt Administrasjonsråd
Roald Fidje
90 09 63 50 (mob)
Kontaktperson kirkeverter
Kontoret
Tlf. 38 12 10 30
E-postadresse
kristiansand@frikirken.no
Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkonto
8220 02 86266

Døde
•
•
•

Kristian Tørres Brøvig
Leif Håkon Pedersen
Tore Øvensen

NB!
Julemessa skal i år
være lørdag 16. november.
Sett av datoen i kalenderen!

Kjære lille vennen min, kom
og rekk meg hånden din…
Home-Start Familiekontakten
er et frivillig og forebyggende
tilbud for familier med minst et
barn under skolealder. Tilbudet
går ut på at en frivillig besøker
familien i deres hjem noen
timer en gang i uka over en
viss periode, og hjelper, støtter
og avlaster etter familiens behov. Det kan være formiddag
eller ettermiddag.
Alle kan oppleve perioder i
livet hvor hverdagen føles
tung. Det kan dreie seg om
samlivsbrudd, sykdom hos
barn eller voksne, flerbarnsfødsel mm. Da er det gull verd å få
besøk av en person med tid,
omsorg og evne til å lytte.
Kanskje DU har litt tid du kan
dele med en småbarnsfamilie,
så dere alle får noen gode opplevelser?
Jo flere frivillige, jo flere småbarnsfamilier kan få en håndsrekning. Bli med, da vel!
Du kan lese mer om dette på
www.home-start-norge.no
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Ønsker du mer informasjon er
du velkommen til å ta kontakt
med Home-Start Kristiansand:
Ring 45 60 26 63 eller send en
mail til hilde.lam
@frelsesarmeen.no

Program
Lørdag 1. juni

Onsdag 19. juni

11. august

19.30 Vox

10.30 Bønnemøte

Søndag 2. juni

Torsdag 20. juni

10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste, Hilde Grøthe,
tale

10.30 Bønnemøte

19.30 Stille kveld

18. august

11.00 Gudstjeneste Nattverd Odd-

Søndag 23. juni

10.30 Bønnemøte

10.30 Bønnemøte

11.00 Gudstjeneste, Endre Sagedal, tale

var Søvik, tale Skattkammer og Hits, sommeravslutning

Tirsdag 4. juni
18.30 StrikkeCafé

Onsdag 5. juni
Seniortur

11.00 Gudstjeneste Hilde Grøthe

Søndag 30. juni
10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste Thore Oustorp,

tale

Torsdag 6. juni

Søndag 7. juli

19.30 Stille kveld

Søndag 9. juni 1. Pinsedag

11.00 Gudstjeneste på Dvergsnestangen Sverre Jølstad Restart Mass Choir

11.00 Hilde Grøthe, tale Kortreis

Søndag 14. juli

Mandag 10. Juni 2. Pinsedag

11.00 Gudstjeneste på Dvergsnestangen, Jens Petter Jørgen-

Økumenisk Bluegrassband

11.00 Felleskirkelig gudstjeneste
på Domkirkeplassen/
Wergelandsparken Skaperverkets dag Fred Henry Berg
Harald Eikeland Ivar Sandnes

sen, Tom Jarle med Norwegian Gospel Singers

Søndag 21. juli

Onsdag 21. august
10.30 Bønnemøte

Lørdag 24. august
11.00 og 13.30 Konfirmasjonsgudstjeneste, Hilde Grøthe,

Stein Arve Graarud

Søndag 25. august
10.30 Bønnemøte
11.00 Reggae-gudstjeneste, Ha-

rald Eikeland

Tirsdag 27. august
10.30 Vandretur med kjerka fra

Sødal bedehus Tur til
Kalkheia og kalkgruvene
Guide: Jens Frigstad

10.30 Bønnemøte

11.00 Gudstjeneste på Dvergsnestangen, Egil Svartdahl og
Roland Utbult, Tom Jarle
Istad Kristiansen med Norwegian Gospel Singers

Torsdag 13. juni

Søndag 28. juli

10.30 Bønnemøte
12.00 Bronselaget

19.30 Stille kveld

11.00 Gudstjeneste på Dvergsnestangen, Lars Mørlid og Peter

Lørdag 31 aug

Onsdag 12. juni

Lørdag 15. juni
Vox på Dvergsnestangen

Sandwall, Tom Jarle Istad
Kristiansen med Norwegian
Gospel Singers

Søndag 16. juni

4. august

10.30 Bønnemøte

10.30 Bønnemøte

11.00 Gudstjeneste Nattverd Per

11.00 Gudstjeneste, Stein Arve

Kristian Rønning, tale

Onsdag 28. august

09.00 Pilgrimsvandring fra Tveit
kirke Pilgrimsmesse kl 16

30 i Oddernes kirke, Kammerkoret. Påmelding til
kontoret

Graarud, Utsendelse av studenter

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

TØFF-kveld med 7. klasse
Av Stein Arve Graarud
Våre 10. klassinger har det siste året gått på et lederkurs vi har kalt TØFF – (Trening og Øvelse
For Fjorårskonfirmanter). I løpet av vinteren har de hatt praksis i ulike deler av barnearbeidet
vårt. De har hatt ansvar på søndagsskolen, HITS, Superlight og VOX-light.
Fredag 3. mai inviterte de 7. klassingene til en kveld i kirka. De sto for planleggingen og gjennom-føringen av kvelden. Mats Kjells-Skjelbred og Anna Abelsæth var konferansierer mens Elise
Furset Jensen holdt andakt over Johannes 3,16. Resten av gruppa bidro med vitnesbyrd, sang,
leker og konkurranser. Ved kveldens slutt fikk 7. klassingene håndskrevne kort hvor de ble invitert til VOX 18. mai.
7. klassingene har hatt månedlige samlinger gjennom skoleåret. Dette har foreldrene organisert
selv. Det er fint å bli bedre kjent før de begynner på ungdomsskolen og kan begynne på VOX.

