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Plate og konsertar med Kam-
merkoret og folkemusikk-
gruppa Raabygg!  
 
Rundt juletider tek me fram skikkar, 
ting og mat med tradisjonar. Gamle 
skattar skal skine til jul, men gjerne 
med ein litt moderne tvist! Kva gjer 
me med songane? Agder har mange 
songskattar som er knytta opp til jul. 
Songar som kan hjelpe oss å forstå 
meir av våre røter og vår identitet, vår 
tru og våre tradisjonar. 
 
Kristiansand frikirkes Kammerkor har 
jobba med folketoneprosjekt før, men 
ikkje så grundig med dei lokale tradi-
sjonane.  
 
I 2016 gav Ragnhild Furholt ut boka 
Folkesong i Vest-Agder, og dette var 
inspirasjonen dirigent Bodil Kverne-
nes Nørsett trong for å realisera drau-
men om å gjere tradisjonsstoff frå 
Agder med kor. 
 
Folkesongen i Noreg vert tradisjonelt 
stort sett framført av ein person alei-
ne, utan instrument. Med god hjelp frå 
Sigrid Kjetilsdotter Jore frå Valle i 
Setesdal har Kammerkoret fått lære 
den tradisjonelle, folkelege syngjemå-
ten. Den er annleis enn den klassiske 
korsyngjemåten.  
 
Ein vektlegg trykktunge stavingar i 
staden for å telje taktslag, dreg ut to-
nar, tek hensyn til tekst på ein annan 
måte, syng på konsonantar og brukar 
mikrotonalitet. Også stemmeklangen 
er annleis. Dette har koret forma og 
gjort til sitt, men samstundes har me 
bruka notemateriale, slik kor oftast 

gjer. Jon Kleveland har laga nye korarrangement ut frå notert mu-
sikk og frå melodiar i opptak, mellom anna songar frå Gunnar 
Haugland, far til Torleif Haugland.   
 
Folkemusikkgruppa Raabygg (Sigrid Kjetilsdotter Jore, Johanne 
Flottorp, Tuva Færden) har jobba saman med Kammerkoret i over 
tre år med dette prosjektet, og innspelinga er i realiteten ei doku-
mentering av dette musikalske samarbeidet. Resultatet er eit album 
som spenner vidt når det kjem til musikalske stiltrekk og uttrykk 
innanfor folkesongen.  
 
I år skal me presentere det i foajéen på Kilden laurdag 14.desember 
kl 12, og me skal ha julekonsert i Søm kirke same kveld saman 
med Søm kirkekor. Det blir stas, og me vonar mange trufaste lytta-
rar og nye lyttarar vil komme og høyre på oss! Me skal la gamle, 
nye og ikkje minst lokale songskattar skine for dykk!   

Frå ein av julekonsertane i 2018. Iveland Kyrkje. 

Julekvad 
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Pastorens 

Advent. Herren kommer! 

Ordet advent kommer fra det latinske «Adventus Domini», som betyr Herrens komme, og har blitt 
brukt som navn for denne ventetiden helt siden slutten av 400-tallet. I denne tiden forbereder vi oss til 
julen og feiringen av Jesu fødsel på jorden.  
 
Herrens komme har i adventstiden tre aspekter. Det første er at Jesus blir født her på jorden, som bar-
net i krybben. Det andre er at han kommer nær den kristne kirken og de troendes hjerter. Til slutt 
handler det om hans retur til jorden ved jordens ende. 
 
FASTE 
Adventstiden er også forbundet med faste. Rundt år 480 ble det bestemt at alle skulle faste hver man-
dag, onsdag og fredag i adventstiden. Dette skulle sikre åndelig forberedelse til feiringen av Jesu fød-
sel. Mange katolske land praktiserer fremdeles fastereglene - mens i protestantiske land har ikke reg-
lene hatt stor betydning siden 1500-tallet.  
 
I det norske bondesamfunnet var det likevel innskjerping på kostholdet i ukene før jul. Noen steder i 
Norge brukte de 23. november (St. Clements dag) som en regel om at fra nå av og frem til jul skulle 
barna få mindre mat, slik at de ville bli ekstra glade over den fete julematen. Fisk var en populær fas-
teføde. Derfor ser vi at det er høysesong for lutefisk på norske restauranter i adventstiden. 
 
Før i tiden, frem til den annen verdenskrig, ble advent kun markert i kirkene. De siste årene har det 
blitt vanlig å pynte hjemmene med forskjellig adventspynt som lys og kalendere. Adventslysestaken 
finnes nå i de fleste hjem. Hver søndag i advent tenner vi et lys i staken og synger/leser et vers om 
advent. 
 
FARGE 
Noen kirkesamfunn symboliserer kirkehøytidene med farger. Hver høytid og hver dag har sin farge, 
som kalles liturgiske farger. Advent symboliseres med fargen lilla, som er symbolet for bot, anger, 
alvor og ånd. Fargen lilla er valgt til advent utifra at en skal gjøre bot og faste i denne tiden. Sjel og 
kropp skal forberedes til å ta imot julebudskapet. Unntaket fra fargevalget er første søndag i advent. 
Da benyttes fargen hvit, som er kirkens festfarge. Det skal legge tonen for gleden og forventningene, 
som ligger i bunnen for alvor og bot de neste ukene fremover. 
 
LYS 
Lys har en spesiell rolle i adventstiden. Lyset lyser opp mørket på 
samme måte som Jesus lyste opp jorden med sin tilstedeværelse.  
Adventskransens fire lys står for de fire søndagene i denne perio-
den. Lyset symboliserer at Jesus er verdens lys og oppfyllelse av 
profetien i Jesaja 9,2: 
 
 Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys.  
 Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram 
 
 
God adventstid! 

Stein Arve Graarud 
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Av Kåre Melhus 
 
Kristiansand Folkehøgskole på Dvergsnestangen er 
i sitt femte driftsår, med 125 elever.  Startplanene i 
2014 var å ta opp 75 elever. Rektor Tor Inge Aske-
land sier han tror mange gjerne vil ha et annerledes 
år, hvor en kan bli kjent med seg selv, kanskje 
bryte opp fra sitt hjemlige miljø, eller roe det ned 
etter alt stresset på videregående. 
 
I alle fall møter elevene på Kristiansand Folkehøg-
skole et miljø der de blir sett,  både av lærere, stab 
og medelever, der de ikke blir mobbet, der det er et 
organisert opplegg på ettermiddager og kvelder og 
der det er mye sosialt samvær. 
 
På tirsdager er det møte der ca halvparten av eleve-
ne deltar, til tross for at bare 10 prosent sier de er 
personlige kristne.  Tor Inge sier at noen av de som 
kommer er søkende, men at de fleste i alle fall er 
åpne for kristen tro.  Mange er da også blitt kristne 
siden skolen startet, noen også nå i høst.  30 elever 
deltar nå i bibelgrupper.  Disse gruppene ledes 
enten av et stabsmedlem eller av en trainee, som er 
en fjorårselev som nå jobber som veileder på sko-
len. 
 
En av visjonene bak skolen var å gi plass til unge, 
enslige mødre.  Hensikten var å støtte de som valg-

te å bære fram barnet.  Det skulle være plass til 10 
slike hvert år. I år er det ingen enslige mødre i elev-
flokken. Det første året var det fire, og senere år 
har det vært færre.  Tor Inge sier at noe av grunnen 
kan være at statistikken viser at det stadig blir færre 
unge, enslige kvinner som føder barn.  Likevel øns-
ker Kristiansand Folkehøgskole å være et sted for 
slike, og håper i fremtiden å kunne gi studieplass 
de som trenger det. 
 
Rektor Tor Inge Askeland, opprinnelig fra Karmøy, 
har vært rektor siden starten og trives svært godt i 
jobben. Tidligere var han rektor ved Kristen Vide-
regående skole i Bygland. Før det var han konsu-
lent i Mentor Partner og før det igjen var han lærer 
i ni år ved Rønningen folkehøgskole i Oslo.  Han 
trives godt i folkehøgskolen.  «Du kommer tett på 
ungdommene,» sier han, og understreker at det er 
svært meningsfylt å kunne stå for de kristne verdie-
ne i denne settingen.  Han liker også at skolen til-
byr undervisning i blant annet sport og utendørsliv.  
Selv har han et hovedfag i sandvolleyball fra Id-
rettshøgskolen.  Han var også i sin tid trener for 
landslaget i sandvolleyball for både damer og her-
rer. Nå er han aktiv på klubbnivå i Kristiansand.  
Han har også statsvitenskap og pedagogikk i sin 
fagkrets. De 125 elevene på Kristiansand Folke-
høgskole er i gode hender.  
 

Full fart på Kristiansand Folkehøgskole 

Rektor Tor Inge Askeland 
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Bokanmeldelse: av Kåre Melhus 
 
Dette er en av de viktigste bøker jeg har lest de 
senere årene.  Det som gjør boken enestående 
er perspektivet Mangalwadi er i stand til å be-
skrive.  Han ble født i India og studerte filosofi 
ved indiske universiteter, før han ble kristen 
ved å lese Bibelen. 
 
Han er dermed i stand til å se Bibelen og kris-
tendommen med en hinduistisk og buddhistisk 
bakgrunn, noe som er svært fruktbart.   
 
Mangalwadi tar sitt utgangspunkt i begynnel-
sen av Johannes-evangeliet om Ordet som ble 
menneske og tok bolig blant oss.  Dette at Gud 
kom inn i tiden og historien gjorde Vesten helt 
forskjellig fra Østen og dens religioner. Hindu 
og buddhistisk inkarnasjon er mystisk, ikke 
historisk.  Tiden er for en hindu maya, en illu-
sjon. Jødene så tiden som virkelig, fordi de 
hadde sett Guds aktivitet i historien.  En dag 
var de slaver i Egypt, neste dag var de frie.  De 
fikk en lineær forståelse av historien, helt an-
nerledes enn alle andre kulturer.   
 
Innen år 836 e.Kr hadde kinesiske klostre pro-
dusert så mange bøker at de oppfant roterende 
bokkasser for å huse dem.  Bøkene ble snurret 
rundt så munkene kunne meditere over lyden 
av den endeløse rotasjonen av hellige bøker. 
De var ikke interessert i visdommen som disse 
bøkene inneholdt, fordi de ikke var interessert 
i ord.  Deres mål var å oppnå stillhet gjennom 
lyd uten mening.   
 
Kristen bønn er en rasjonell samtale med Gud 
som er en person.  Buddha sier at Gud ikke 
eksisterer. Derfor har buddhistene konstruert 
roterende sylindre med bønnelapper som flag-
rer meningsløst i vinden, sier Mangalwadi. 
 
Han mener at denne fundamentale forskjellen 
har gjort at vestlig kultur har utviklet seg til det 
den er i dag.  Kirken vedlikeholdt ideen om 
logos (ordet) fordi Bibelen ga en grunn til å tro 
på det rasjonelle.   

Asiatiske munker behandlet sin bevissthet ved 
meditasjon, narkotiske stoffer og fysisk aktivi-
tet, mens kirkefedre som Augustin foreskrev 
disiplinerte studier og forskning, utfra tanke-
gangen om at en rasjonell Gud hadde skapt et 
rasjonelt univers som kunne studeres. 
 
Mangalwadi sier at Vestens kristne forståelse 
av mennesket er forskjellig fra resten av ver-
den, og at dette har innflytelse på forståelsen 
av Vestens etikk, politikk, vitenskap, teknologi 
og medisin.   
 

Boken som skapte din verden 
Vishal Mangalwadi: 
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Tekst og bilder Randulf Roaldsnes 
 
Årets julemesse var enda en gang: «gøy, gøy, gøy». 
Stor stemning med fantastiske gevinster, god mat og 
trivelige innslag for store og små. Det er utrolig fint å 
se at messa engasjerer—også blant de unge. Det lover 
godt. Svein Gundersen kom fra Etiopia dagen før og 
hadde med hilsener tilbake til menigheten. Det er godt 
å erfare at arbeidet har betydning for de misjonspro-
sjektene vi støtter. Det nytter. Og fra oss som var 
innom denne dagen: Tusen takk til dere som stiller 
opp og gjør dette mulig. 
 
I skrivende stund er resultatet på rundt 310 tusen. 
En fin økning fra fjoråret!  

Julemessa 2019 — en fest for hele familien 
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Fotball, skole og hotell på Madagaskar 

Av Kåre Melhus 
 
Jan Ragnar Hagen er engasjert i sport og entre-
prenørskap.  Til daglig jobber han som vekter på 
Sørlandet Sykehus, men har et hovedfokus på 
Madagaskar.  I perioden 1996 til 2001 var Jan 
Ragnar misjonær for NMS på Madagaskar.  Ar-
beidet besto i å være daglig leder for misjonens 
bygninger og vedlikehold. Han delte en stilling 
med sin kone, Ruth Anne. 
 
I 1998 tok de til seg en gassisk gutt, som ifølge 
lokal religion var født på en «ond dag», og der-
med måtte settes ut i skogen for å dø.  Moren 
måtte ikke berøre den nyfødte gutten, som ble 
brakt til et barnehjem, der ekteparet Hagen fikk 
hånd om ham og ga ham navnet Martin. 
 
Martins gassiske familie mente at Hagen-
familien burde gi landsbyen Bevondro en skole, 
som takk for sønnen de hadde fått.   
 
Jan Ragnar er murer av utdannelse, og tegnet et 
bygg som ble en kombinasjon av kirke og skole.  
Han samlet inn ca 30.000 kroner til bygget, som 
ble reist av lokale folk.  Dette ble gjort i tiden 
etter at Hagen-familien hadde kommet tilbake til 
Kristiansand.   
 
Sport og idrett har alltid engasjert Jan Ragnar, 
som mens han jobbet på Madagaskar fikk sendt 
ut sportsutstyr som fotballer, fotballstøvler og 
sykler.  Med dette startet han opp barne- og ung-
domsarbeid.   
 
Dette ble starten på et engasjement som fremde-
les pågår for fullt.  Jan Ragnar startet organisa-
sjonen Norge Madagaskar Sportsaid.  Men, det 
dreier seg ikke bare om sport.  Evangelisering er 
også en viktig del av arbeidet.  Området som Jan 
Ragnar er engasjert i, i den sørvestlige delen av 
Madagaskar, er uveisomt.  En sveitsisk organisa-
sjon som heter Helimission stiller opp to-tre 
ganger i året.  Team med to leger, to prester og 
to evangelister blir fløyet med helikopter inn til 
de mest avsidesliggende landsbyene.  To dødssy-
ke mennesker er fraktet ut og redde i forbindelse 
med disse turene.  Mange har også kommet til 

tro, og 4-500 mennesker er døpt så langt. 
 
Jan Ragnar har som prinsipp at han ikke ber 
om penger til sitt arbeid.  Giverne kommer til 
ham.  For eksempel Rogaland trevareforening, 
som består av 47 medlemsbedrifter.  De ville gi 
en halv million kroner, hvis Jan Ragnar kunne 
komme opp med et godt prosjekt.  Hotel Am-
balakely ble resultatet.  Byggearbeidene ble 
påbegynt i 2014 og fullført i 2017. Det er blitt 
en lokal bedrift som gir fast inntekt til 19 per-
soner.  Hotellet har 10 rom og 30 senger, og 
går med overskudd.   
 
Hasina, en lokal kvinne på 45 år, er hotelldi-
rektør.  Hun har hotellfagutdannelse fra Stav-
anger.  Nå har hun også sitt eget lokale reiseby-

Hotel Ambalakely  
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rå som heter Trans Group Hasina.  Hotellet har hatt 
besøkt fra 14 ulike land, deriblant 6-8 grupper fra 
Norge. 
 
Den opprinnelige kombinerte kirkesalen/
klasserommet er nå bare kirke. Skolen drives fra 
fem skolebygninger med ni klasserom og lærerbo-
lig til ni lærere.  Nå i sommer ble det også åpnet en 
ungdomsskole og to lærerboliger i tilknytning til 
denne.  Et helt skolesenter er det blitt, med 110 
elever på barneskolen og 45 på ungdomsskoletrin-
net.   
 
Jan Ragnar har en fleksibel avtale med vekterjob-
ben på Sørlandet Sykehus.  Han bruker avspaser-
ings-dager og ferier på reiser til Madagaskar.  Det 
blir flere turer i året. 

 

Helimission gjør klar til avgang. 
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Tema for årets menighetstur var Fellesskapet 

Av Stein Arve Graarud 
 
140 mennesker i alle aldre var samlet 
på Solstrand leirsted 8. -10. novem-
ber. Ungdommene utgjorde majorite-
ten på turen, og det var i grunnen de 
som dro leiren. Det var de som  lagde 
den flotte aktivitetsløypa, og det var 
de som spilte på møtene. Vaktmeste-
ren på stedet skrøt uhemmet av dem 
på søndag. Han hadde jobbet der i 30 
år og hadde aldri før opplevd så 
mange positive ungdommer. Vi har 
god grunn til å være stolte av dem! 
 
Line Key Graarud hadde undervis-
ningen på møtene på lørdag.  
 
1. I fellesskapet kan du hente det 

du trenger - slik som trøst, gle-
de, hjelp, forbønn, tilgivelse, 
råd og vennskap.  

2. Hva er det du kan bringe inn i 
fellesskapet? 

3. For å plass til de gode tingene i 
fellesskapet, må vi rydde bort 
det vi ikke trenger der:  

 
 Fiendskap, uforsonlighet, bak
 snakkelse, vonde ord og misu-
nnelse.  

 
Fellesskap var også temaet da Sven 
Jarle Reinhardsen talte på gudstjenes-
ten. Han fokuserte på at bibelen ofte 
snakker om «hverandre». Elsk hver-
andre. Tilgi hverandre. Be for hver-
andre. Bekjenn for hverandre. Bær 
hverandres byrder. Ikke baktal hver-
andre. Trøst og sett mot i hverandre.  
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 Alle gruppene på aktivitetsløypa måtte ta en selfie på en av postene.  
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Min julesang 

Sangen er sterk og klar og kir-
ken er fullsatt. Hvert år så lenge 
jeg kan huske, har denne sangen 
avsluttet julegudstjenesten. 
Hjemme venter god mat, gaver 
og hyggelig samvær med mine 
nærmeste. I år som i fjor kom-
mer sangen til å berøre meg. 
Det er noe vemodig vakkert 
over denne tradisjonen som 
gjentas og julens tydelige bud-
skap som på nytt forankres i 
meg.  

 
Englene sang den 

først for markens hyrder; 
skjønt fra sjel til sjel det lød: 

Fred over jorden, 
menneske, fryd deg! 

Oss er en evig frelser født! 

Hvis du tenker etter, har kan-
skje du også en sang som be-
tyr noe spesielt for deg. Ikke 
nødvendigvis en julesang, 
men en sang som minner deg 
om noe du har opplevd og 
som blir stående som et kling-
ende symbol på tilhørighet, 
tro, vennskap, glede og kan-
skje også sorg. Musikk blir 
ofte betegnet som følelsenes 
språk, et medium man kan 
benytte seg av når ord ikke 
lenger er tilstrekkelige.  
 
I våre dager konsumerer vi 
mye musikk. Ja, faktisk så 
mye at forskere har begynt å 
betegne samfunnet som et 
musikksamfunn. Fra å være et 
nytelsesmiddel, noe man tidli-
gere opplevde på konsert, el-
ler noe man slappet av med i 
godstolen etter en lang ar-
beidsdag, infiltrerer musikk i 
dag mange av hverdagens 
gjøremål. Den blir en naturlig 
del av dagliglivet. Den tone-
setter bussturen, bilturen, lø-
peturen, lekselesing eller 
handleturen og hjelp av spille-
lister kan vi organisere musik-
ken slik at den passer til den 
aktuelle aktiviteten.  
 
De fleste av oss opplever sang 
og musikk som positive inn-
slag i hverdagen, noe som 
berører oss og beriker livet. 
Men når vi omsluttes av så 
mye musikk, kan det bli vans-
keligere å oppleve de musi-
kalske høydepunktene. I da-
gens musikksamfunn må vi 
huske å av og til stoppe opp 
og virkelig lytte. For egen del 
synes jeg dette er viktig. Jeg 

er en av dem som gjerne kan 
eksponere meg for musikk 
store deler av dagen, men jeg 
opplever også å bli ”mettet”. 
Da er hodet så fullt at selv de 
fineste sanger oppfattes som 
støy. Jeg er avhengig av å 
legge inn musikalske pauser 
for å være mottakelig for 
høydepunktene, når de kom-
mer.  
 
Det er kun få dager til julaf-
ten og den årlige julegudstje-
nesten står for døren. Jeg vet 
at jeg også i år vil bli berørt. 
Jeg gleder meg allerede til 
høydepunktet. Jeg gleder 
meg til å høre kirkerommet 
bli fylt av sangen som har 
fulgt meg så lenge jeg kan 
huske, sangen som stadfester 
det jeg tror på:   
 

Menneske, fryd deg, oss er 
en evig frelser født! 

 
Jeg ønsker dere alle en vel-
signet julehøytid. Måtte 
2020 bli et godt år for deg, et 
år med gode opplevelser og 
med plass til musikalske 
høydepunkt du kan se tilbake 
på med glede.  

Hege Bjørnestøl Beckmann 
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Juletiden er en aktiv tid for Frikirkens musikk-
arbeid. 
 
De store nyhetene er at både Kammerkoret og 
Jubilo kommer med nytt album. Kammerkoret 
med jule-folkemusikk fra Sørlandet, og Jubilo 
med nye sanger skrevet av Asle Bjorvatn og 
Jon Kleveland. Se også siste side. 
 
Frikirken arrangerer tre julekonserter i år. Fre-
dag 29. november kommer «FunkyBaptized» 
og holder julekonsert. Koret er fra Storsalen i 
Oslo. 
 
Lørdag 7. desember holder et kammerorkester 
fra Universitetet i Agder julekonsert kl 15.00. 
De skal også bidra på gudstjeneste første søn-
dag i Adventstiden. 
 
Det er blitt en tradisjon at frikirkens kor 
«Kristiansand Studiokor» synger julen inn. I år 
blir det 22. desember kl. 19.00. 
 
I tillegg til Studiokoret, kan du høre gode musi-
kere. Runar Nørsett er kapellmester, Gunnar 

Ringøen stiller på Hammond orgel, Per Erik 
Olsen spiller bass og Trygve Tambs Lyche bi-
drar på trommer. Siv Kristin Sællmann er kvel-
dens konferansier.  
 
Jon Kleveland garanterer julestemning. 

 
Hvis du ikke får julestemning, kan du få 

kollekten tilbake! 

Musikk i julen 

Kammerkoret 
 
I tillegg til arrangementene i Frikirken har 
Kammerkoret disse opptredenene: 
 
• Lørdag 14. desember kl 12.00 har vi Lunsj-

release Kilden  
 
• Kl. 19.00 er det Juletonekonsert i Søm Kir-

ke sammen med Raabygg og  Søm Kirke-
kor 

 
• Søndag 15. kl. 19.00 Juletonekonsert Valle 
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100 år i misjonens tjeneste 

Av Harald Flå 
 
For omtrent 40 år siden ble det tatt initiativ til 
å starte en ung misjonsforening i kirka vår. Det 
var en flokk på 20-30 unge damer i 30-
årsalderen som startet opp møter i Dovreveien 
i forstanderboligen. Solveig Jølstad forteller at 
målet var at når de ble eldre skulle de begynne 
i den da allerede mangeårige Frikirkens Ytre-
misjons kvinneforening.   
 
Møtene til den nyetablerte foreningen ble holdt 
i hjemmet til Solveig ettersom Sverre var mye 
på farten. Til å begynne med var møtene en 
gang i måneden. Det var en aktiv kvinnegrup-
pe og det må nevnes at misjonsmessa har 
sprunget ut fra denne foreningen. Men opp-
starten av misjonsmessa var ikke uten hind-
ringer. Daværende leder av den «gamle» mi-
sjonsforeningen Ada Arntsen ble kontaktet 
med spørsmål om det kunne drives misjons-
messe i Frikirken. Det ble henvist til hvor vel-

Styret som gir seg etter mange år: 
 
F.v.: Solveig Jølstad, Reidun Jørgensen, Berit Tønnessen, Bjørg Ostorp, Rigmor Einstabland og 
Mai Elin Isefjær. 

lykket dette hadde vært i Vennesla. Men det 
var nok noe skepsis til å ha en type «basar» i 
kirka.  De fikk dog et prøveår, men måtte ikke 
bruke kirkesalen til selve messa. Den måtte 
holdes i underetasjen, men møtet kunne være i 
kirkesalen. Ettersom dette ble en suksess, fikk 
de unge damene lov til å fortsette. Og julemes-
sa holder fortsatt på hvert år. 
 
Etter noen år begynte noen av de fra den yngre 
foreningen i den gamle. Foreningene ble da 
slått sammen til en. Og de ble med i styret og 
noen har sittet der til i dag. Men selv om da-
mene i styret virker ungdommelige, kan de 
ikke underslå at de nå nærmer seg de 80 og 
ønsker å overlate ansvaret til andre. Solveig 
har vært leder i 15 år og hun ser frem til avløs-
ning. Men de var litt spente på om noen var 
villige til å overta stafettpinnen. Heldigvis har 
det skjedd. Gudny Culley fikk et kall til å gå 
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For Misjonsforum, av Gudny Culley 
 
Tirsdag 28. januar 2020 blir det fest i menigheten. 
Misjonsforeningen feirer 100-års jubileum. Og der-
med legger de ned virksomheten - trodde de. Pga. 
høy alder, sviktende helse og mangel på nyrekrutte-
ring av yngre damer, så de seg nødt til å avvikle. 
«En menighet uten misjonsvirksomhet, er en fattig 
menighet» var det en som sa til meg. En annen ut-
trykte det slik: «misjonskvinnene er døråpnere for 
evangeliet for de unådde« og en tredje sa det slik: 
«Vi som driver misjon på hjemmebane rydder vei 
for evangeliet ute». Gjennom bl.a. forbønn, penge-
gaver og hjelpesendinger fra «hjemmefronten» blir 
misjonærene i stand til å etterfølge Jesu misjonsbe-
faling. 
 
Mandag 11 november var 14 yngre damer samlet 
hjemme hos oss på Høivold. Vårt felles anliggende 
var at misjonsforeningen slettes ikke skulle avvik-
les, men oppstå i en ny og litt spenstigere utga-
ve.  Navnet ble endret til MISJOMSFORUM og 
hyppigheten ble endret til en kveld i måneden. Førs-
te samling blir tirsdag 25 februar kl 19.00 i peise-
stue. Så blir det samlinger siste tirsdag hver måned.  
 
Målgruppen er kvinner i alle aldre, og vi jobber 
spesielt målrettet for å få med flere yngre damer. 
Samtidig håper vi at det blir mange av de eldre da-

mene som blir med videre. 
 
Frikirkens misjonsvirksomhet har endret seg de siste 
årene. I tillegg til den tradisjonelle måten å drive 
misjon på, er det nå flere og flere misjonsprosjekter 
som «spretter opp» fra grasrota. MISJONSFORUM 
ønsker et tettere samarbeid mellom disse to praksise-
ne. 
 
Videre tenker vi at det er en fordel at de av oss som 
er direkte involvert i et misjonsprosjekt eller som 
misjonær, også kan stå for formidling av egne opple-
velser og utfordring ute på feltet. Å dele egne erfa-
ringer på denne måten tror vi vil bidra til økt forståel-
se og bevissthet for misjonen. Nærheten til misjonen 
vil dermed bli tettere og kanskje  berøre oss på en 
sterkere og mer personlig måte. 
 
Vi håper også å øke fokuset på menighetens misjons-
engasjement, og at dette viktige arbeidet blir mer 
synlig i menighetens drift, for eksempel gjennom 
menighetsbladet, gudstjenesten og andre treffpunkter 
i kirka. Et tettere samarbeid med Misjonsutvalget er 
sikkert ønskelig fra begge parter. Vi tar med glede 
imot forbønn og oppmuntring. 
 

FRA MISJONSFORENING til MISJONSFORUM 

inn i dette arbeidet, og hun kommer til å drive 
misjonsforeningen videre sammen med Aud 
Arntsen. 
 
I de senere år har det vært samling hver 14. 
dag og det har stort sett møtt 30-40 damer. Det 
er ikke småpenger de har samlet inn til misjo-
nen. Vi snakker om rundt kr 100 000 i året. En 
svært viktig del av misjonsarbeidet. 
 
Når foreningen nå videreføres vil det bli sam-

ling en tirsdag i måneden. Selv om de eldre går 
ut av styret lover de fortsatt å støtte opp om 
arbeidet 
 
Ettersom den opprinnelige misjonsforeningen 
ble etablert i 1920 kan den altså markere 100 år 
til neste år. Selve stafettvekslingen vil markeres 
på misjonsfest den 26. januar 2020. Da blir nå-
værende og tidligere misjonærpar invitert. 
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Støtte til prosjekt i Nord-Korea  

 
For tiden henger det bilder av Per Ove Sødal i 
«Grønnsalen».  Dette er en salgsutstilling med både lito-
grafier og originaler.  Bildene blir hengende frem til jul. 
Per Ove Sødal, alias Pos, er selvlært og har siden 1997 
livnært seg som billedkunstner, og arbeider med maleri 
og grafikk. Han er medlem av Kristiansand Frikirke. 

Tema for mange av bildene til Pos er hus. I forbindelse 
med at salget går til inntekt for Evangelisk Orientmisjons 
bistandsprosjekt i Nord-Korea, har vi kalt utstillingen for 
"Lys i mørke". Noe som også er illustrerende for mange 
av bildene. 

Salgsutstilling 

Mannen med tyri-stikkene 

Han bidrar hvert år på Julemessa. Noen har sikkert lagt merke til 
denne karen som snakker et ganske uforfalsket svensk. Han er 
ikke her først og fremst for å kjøpe lodd, men fordi han hvert 
eneste år produserer tyripinner som selges på messa. Navnet 
hans er Lars Erik Johansson.  
 

Hvorfor driver han med dette? Selvsagt handler det om å bidra 

til et godt resultat for messa. Men det henger også sammen med 

en historie som kommer her: Hans svigerfar, Finn Samuelsen, 

var et trofast medlem av menigheten og kom de fleste søndager 

til kirke med bilen full av damer som han tilbød skyss. Han var 

gift med Olga, f. Bjørnestad. Så ble Lars Erik gift med deres 

datter, Kirsten. Finn laget tyristikker i mange år. Da Finn døde i 

2003 henvendte Sverre Jølstad seg til Lars Erik i minnesamvæ-

ret og sa omtrent som så: «Nå har du en utfordring i å følge opp 

Finn sitt bidrag til misjonsmessa.» Lars Erik tok utfordringen. 

Gjennom en bekjent på Birkeland har han for det meste skaffet 

tyrikubber. De siste årene er det Kjell Haugland som har levert 

tyri, og i år kom Sigurd Grønningsæter på banen som en god 

leverandør. Siden 2003 har Lars Erik hvert år laget 12 kartonger 

med 35 bunter tyripinner. I hver bunt er det 50 pinner. Til sam-

men lager han dermed hvert år 21.000 pinner. Gjennom årene 

har det blitt i nærheten av 250.000 tyripinner.  

 

Takk for flott bidrag, Lars Erik! 



 
  

 
 
 

    

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass   
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Nytt fra menigheten 

Kirken Tollbodgata 66 
Kontor Tollbodgata 64 
Kontortid  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) 
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 

Julekrybber i butikkene 
Dessverre er det slik at det er svært 
få butikker som har de tradisjonelle 
julekrybbene som kan minne oss 
om hva julen egentlig handler om. 
Jesus er erstattet av nisser og alt 
mulig annet. Et hederlig unntak er 
Røsstad Gartneri på Lund hvor 
forsidebildet for årets julenummer 
er hentet fra.  

Henriette og Simen Lindstad Bør-
ven bar Solveig Amadea til dåp 1. 
september. 

mailto:kristiansand@frikirken.no
http://www.krsandfrikirke.no/


Program 

Søndag 1. desember 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste Nattverd Hilde 
Grøthe, tale Kammerorkes-
ter fra UiA. Supersøndag 

Tirsdag 3. desember 

10.30  Pannekaketirsdag 
16.30  Knøttis 
18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 4. desember 

10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 

Torsdag 5. desember 

19.00  Menighetsmøte Budsjett 

Lørdag 7. desember 

15.00  Konsert Kommerorkester fra 
UiA 

Søndag 8. desember 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Julesanggudstjeneste Hilde 
Grøthe Menighetens kor 
Opplegg for barna 

Tirsdag 10. desember 

15.45  Pannekaketirsdag 

19.00  Misjonsforeningen Advent-
fest Lisbeth og Knut Are 
Jølstad. Ingunn Høgetveit og 
Jon Kleveland, sang og mu-
sikk. 

Onsdag 11. desember 

10.30  Bønnemøte 

12.00  Seniorforum Torbjørn Bjor-
vatn «Møte med mennesker 
i sentral-Asia» 

Lørdag 14. desember 

18.00  Vox, Bryllup 

Søndag 15. desember 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste Nattverd Ha-
rald Eikeland, tale Henriette 
Lie, sang Supersøndag 

 

Tirsdag 17. desember 

10.30  Gudstjeneste Kristiansand 
Folkehøyskole 

15.45  Pannekaketirsdag 

Onsdag 18. desember 

10.30  Bønnemøte 

Søndag 22. desember 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste Sigmund Sand-
åker, tale Studiokoret 

19.00  Vi synger jula inn, Studio-
koret med flere. 

Julaften 

14.00  Julegudstjeneste, 
Like til Betle-
hem, Jubilo, 
Ingunn Olsen 
Høgetveit og 
Kristian Sødal 

16.00  Julegudstjeneste, 
Hilde Grøthe tale, Ungdoms-
koret 

1.juledag 

11.00  Høytidsgudstjeneste, Endre 
Sagedal, tale, Vestergabet 

Søndag 29. desember 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Homecoming-gudstjeneste, 
Stein Arve Graarud, tale, 
Voxband 

Søndag 5. januar 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste Harald Eike-
land, tale 

Fellesmøtene 7. -12. januar i 
Q42 

Tirsdag 7. januar 

15.45 Pannekaketirsdag 
16.30 Jubilo, oppstart 
17.45 Ungdomskoret, oppstart 
18.30  StrikkeCafé 

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

Onsdag 8. januar 

10.30 Bønnemøte 

Torsdag 9. januar 

11.00  Formiddagsmøte i Q42, 
Tomas Sjödin, tale 

Lørdag 11. januar 

19.30 Vox møter på fellesmøtene 

Søndag 12. januar 

10.30 Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Hilde Grøthe, 
tale, Supersøndag 

Tirsdag 14. januar 

15.45  Pannekaketirsdag 

Onsdag 15. januar 

10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 

17. – 19. januar 

 Voxtur til Hovden 

Søndag 19. januar 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Familiegudstjeneste,Jubilo 

19.00  Norsk kristen musikkhisto-
rie, Rytmer i hjerter, Kåseri 
og smakebiter ved Olav 
Solvang 

Tirsdag 21. januar 

15.45  Pannekaketirsdag 
18.30 StrikkeCafé 

Onsdag 22. januar 

10.30  Bønnemøte 

12.00  Seniorforum, Svein Fink, 
«Hvem og hva er kirka» 

Lørdag 25. januar 

19.30 Vox 

Søndag 26. januar 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Endre Sage-
dal, Lund kor, Supersøndag 

18.00  Misjonsfest, Misjonsfore-
ningen 100 års jubileum, 
Bronselaget 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Jubilo og Kammerkoret med ny CD 

Vi synes det er stas å melde 

at både Jubilo og Kammerko-

ret i disse dager gir ut nye CD-

er. Hva passer vel bedre enn 

en rykende fersk CD under 

juletreet? Selv om innspilling-

ene også kan lyttes til på 

streaming så gir det ekstra 

inntekter for korene når du 

kjøper både en og to til jule-

presang i år. 


