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«Tidenes beste «(s 4) 

Sommer på Dvergsnestangen 
(s 8 ) 

En bok jeg har lest (s 11) 







Tekst: Stein Arve Graarud.                     
Bilde: Maria Timenes 



Av Kåre Melhus 

Bekänna färg 



Av Othilie Sødal 



Av Kåre Melhus 

Siri Merete R. Johannessen  



Torleif Haugland 



Toppen av isfjellet 
 
Menighetskalenderen gir en oversikt over hva som skjer i kirka, ulike aktiviteter og tjenes-
ter. Og det er ikke lite som skjer i løpet av en uke, også av annen virksomhet som bruker 
lokalene våre. Det ville merkes i byen vår om vi som kirke ikke var her.  
 
Men så skjer det mye mer enn bare det synlige. Visstnok er den synlige delen av et isfjell 
10%, mens resterende 90% er under vann og ikke synlig. Sånn er det litt i en menighet 
også. Alle styremøter, bønnemøter, samtaler, forberedelser som skjer, og som ikke kom-
mer opp på en kalender. Alle relasjoner, vennskap som dannes. Dette er en viktig del, men 
det kommer ikke med «tellekant» og kan skrives inn i et program.  
 
I skrivende stund er 115 konfirmanter + ledere, fra Frikirkene i Agder, i ferd med å runde 
av konfirmantleiren på Evjetun. De har vært sammen i fem dager, og er blitt bedre kjent 
med hverandre, og med Gud.  
 
Det er verdifullt med gode aktiviteter, og gode program. Vi ønsker at de kan være med å 
lede til en relasjon med Jesus. Og med hverandre.  
 
God høst! 

 
MENIGHETENS KONTOR—Tollbodgata 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 

Endre Sagedal, 
daglig leder 



 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 
 

Bønnemøte 
Formiddags-
treff /Senior-
forum /
Bronselaget 

 40 dager  Gudstjeneste  
Supersøndag 
 

Ettermiddag   Pannekake-
tirsdag 
Jubilo 
Ungdomskoret 

Speider / 
TØFF-kurs 

FriMat 
Stille kveld 
 

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: 
 
 

SUPERSØNDAG 
 
Opplegg for barn fra 3 - 14 år fordelt på tre grupper etter  
alder. 
 
Kreativ undervisning, aktiviteter og lek. 
 
Kontaktperson: Maria Sandvand, mobil 96507483.  
E-post: masaxx3@gmail.com 
 
 

S   
På søndagskvelder har vi ulike typer arrangementer som te-
makvelder og konserter. Annonseres i avisen og på nett-
sidene. 
 
B    
 
 

PANNEKAKETIRSDAG 
Tirsdager kl 15.45-17.30 i friCafé. 
Pannekaker kan kjøpes for en billig penge. 
Alle velkommen!  
 
SUPERLIGHT 
Barneklubb for de i 1.-4.klasse EN fredag i måneden fra 
17.00-18.30. Fredagsmiddag, andaktsstund og aktiviteter! Se 
mer informasjon på Frikirkens hjemmesider eller på face-
booksiden «Superlight, Kristiansand Frikirke».  
 

VoxLight 
Barneklubb for de i 5.-7.klasse én fredag i måneden fra  
kl 19.00-20.30. Fredagsmiddag, andaktsstund og aktivite-
ter. Se mer informasjon på Frikirkens hjemmesider eller 
på facebooksiden «VoxLight, Kristiansand Frikirke».  
 
VOX 
Lørdager 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 29. august kl. 1730-
1900. Konfirmasjonsdatoen er lørdag 29. august 
2020. 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 
Kor for gutter og jenter fra 2.-7.klasse. Øvelse hver tirsdag kl 
16.30-17.45 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 
17.45 –19.00. 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 

M  
Annenhver tirsdag kl 19.00 i Peisestua. Kontakt: 
Solveig Jølstad, mob. 99045460 
 
BØNNEMØTE 
Tirsdag kl 10.30-11-30. Kontakt: Olaf Drangs-
holt , mob 90970480, tlf 38045656 
Onsdag kl 10.30-11.30. Kontakt: Torleif Haug-
land. mob 47844371 e-post: thaugla@yahoo.no  
 
STILLE KVELD 
Torsdager 18.30-19.30 Kontaktperson: Karianne 
Harv. E-post: famharv@hotmail.no Mob. 
40401119 

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 18.30 tirsdager i oddetallsuker. Kaffe 
og te serveres hver gang. Velkommen - med 
eller uten strikketøy! 
 
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 



Av Harald Flå 

Arvid Solheim og Tom Jarle Istad Kristiansen 



Av Roald Øye 



Av Kåre Melhus 

 

for
imot.

Kyrka och gbtq i en regnbågsfärgad värd 

Olof Edsinger 



Av Kåre Melhus 

Hvem løser gå-
ten?



 
  

  
 

    

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass   

  Ledig annonseplass 

 



  

Nytt fra menigheten 

Hundremetersko-
gen 

2019 

 

« Speider for en dag » 
Enkel innføring i fri-
luftslivet og leirlivet 

lørdag 14 september  kl 
11-15

Vi oppfordrer til å la bi-
len stå, hvis det er vans-
kelig kan dere parkere på 
Fagerholt skole eller 
Gimlekollen mediasenter. 

Arrangør: 
Kristiansand FSK speider-
gruppe 
Justvik speidergruppe 
 
 
 
 



Program 

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 

 

(Fribupastor), (Ungdomspastor i Østsida),

(Østsida)
(Østsida)

(leder), (Østsida),

(leder), (leder)
(ett-åring), (leder), (leder),

(leder), (leder)


