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Hvordan kan vi arbeide for å sette menigheten 
bedre i stand til å være det den er kalt til å 
være? 
 
Over lengre tid har vi som menighet hatt stort 
fokus på å søke Gud, og hans vilje for oss. Vi 
skal fortsette å søke Gud, men vi ønsker å gjø-
re det på en annen måte. Eldsterådet har derfor 
vedtatt å gå inn i “Naturlig menighetsutvik-
ling”. I mange år har dette konseptet vært et 
viktig verktøy for å hjelpe menigheter til å av-
dekke sine vekstområder. Dersom du har vært 
på menighetsmøter i høst, kan det hende at du 

allerede har fått med deg at vi skal i gang med 
dette nå. Eldsterådet har delegert ansvaret til 
en arbeidsgruppe bestående av Tone Iren Ly-
seng (leder), Endre Sagedal og Toini Berg. Vi 
arbeider blant annet med den praktiske tilrette-
leggingen rundt dette. 
 
Naturlig Menighetsutvikling 
Naturlig Menighetsutvikling (forkortet NaMu) 
er basert på bibelske, naturlige og vitenskapeli-
ge prinsipper. En menighet er en levende orga-
nisme, og det er naturlig at alt levende vokser. 
Men forholdene må ligge til rette for det, og 
hindringer må fjernes. Det er Skaperen som får 
veksten til å skje, men samtidig benytter han 
oss medarbeidere som “menighetsgartnere”. 
 

Menighetsundersøkelse 
I løpet av februar skal vi gjennomføre en un-
dersøkelse blant noen av våre aktive medlem-
mer. Rundt 30 personer kommer til å få en e-
post med invitasjon til å delta i undersøkelsen. 
Disse personene må oppfylle tre kriterier: de er 
jevnlig på gudstjeneste, de har en tjeneste i 
menigheten og de deltar i en form for små fel-
lesskap. Respondentene vil få et spørreskjema 
med 85 utsagn om menigheten som man skal 
ta stilling til. Basert på svarene vil vi få en me-
nighetsprofil - en diagnose. Menighetsprofilen 
forteller oss hvor sunne vi er som menighet, og 
hvor vi har vårt vekstpotensiale. 
Dersom du får invitasjon til å delta i undersø-

kelsen men ønsker å vite litt mer om Naturlig 
Menighetsutvikling, så ta kontakt med konto-
ret. Der er det tilgjengelig et informasjonshef-
te, “ABC i Naturlig Menighetsutvikling”, som 
man kan lese før man svarer på undersøkelsen. 
 
Lengselen 
I dette heftet siteres Antoine de Saint-Exupéry: 
“Hvis du skal bygge et skip, så skal du ikke 
kalle folk sammen for å samle tømmer, finne 
fram verktøy, fordele og lede arbeidsoppgaver. 
Lær heller menneskene å lengte etter det vide, 
endeløse havet.” 
 
Som menighet er vi kalt til å være et fellesskap 
av troende. Vi bekjenner troen på en hellig, 
allmenn kirke. La oss hjelpe hverandre til å 
bygge en sunn og hellig kirke! 
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Pastorens 

Er du sånn som jeg som synes mørke-
tida er slitsom å komme igjennom?   
 
Når regnet kommer sidelengs mot deg og det lave skydekket ligger som en mørk klut rundt hodet 
ditt, ja da kjenner jeg ofte på en nedstemthet og tristhet. 
Jeg tror mange har det sånn som meg, at de føler seg nedstemte om vinteren. Vi savner lyset  
Denne vinteren og mørketiden har også bli preget av et annet mørke, det som skjedde rundt at Ari 
Behn tok sitt eget liv 1. juledag. 
 
«Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang 
kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står 
igjen må leve videre. Fattigere – uten den de var glad i, sa kong Harald i nyttårstalen. 
Finnes det virkelig ikke noe som kan drepe dette mørket som er kommet inn i oss? 
Dikteren Helge Torvund sier i diktet Lys og mørke veldig direkte, enkelt og greit: 

 
«Lyset du treng finst» 

 
For jo som Helge Torvund sier: «Det finnes nemlig et lys, et lys som er større enn mørket. Dette 
lyset er Jesus.»  
For Jesus sier om seg selv: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, 
men ha livets lys.» 
 
Vi som tilhører en menighet og som er kristne har også fått i oppgave å være med å spre dette ly-
set. Jesus sier i Bergprekenen: «Dere er verdens lys.» 
 
Hvordan kan vi gjøre dette? Spre lys i en verden som desperat trenger å komme ut av mørke  
Vi sprer lys når vi strekker hendene ut mot en som trenger en venn. Et av de store temaene for ti-
den vært ensomhet. Ensomhet og utenforskap. Trivselsundersøkelser som ble lagt fram i høst, viser 
at så mange som hver tredje menneske kjenner på ensomhet. Vi kjenner på det selv, eller kjenner 
noen. Så vi må spre lys i denne verden   
 
Vi sprer lys når vi deler litt av det vi har 
Vi sprer lys når vi slipper inn flere mennesker i våre felleskap  
Vi sprer lys når vi står opp og sier fra.. 
Vi sprer lys når vi er medmennesker  
 
Men husk: Å spre lys er ikke enda en ting vi skal være flinke til. Dette handler ikke om å være 
flink. Kanskje spres lyset best når vi ikke er så flinke. Kanskje spres det best der sårbare mennes-
ker møter andre sårbare mennesker. 
Og så jeg vet av egen erfaring at noen ganger så kan det være vanskelig å få øye på dette lyset, og 
at en kan lett rote seg inn i de mørke avkroker og kanaler.  
Da kan du slå opp i Bibelen å lese salme 119 vers 105: «Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på 
min sti» 
Er det ikke det vi ser etter, var det ikke det du savnet. Et lys på din sti … 
Stå opp bli lys, for ditt lys kommer. 

Harald Eikeland 
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Harald Flå i samtale med Åge Grønningsæter. 
 
Det ble fart i leserinnleggene i Fædrelands-
vennen i høst da det ble klart at Einar Rasmus-
sen hadde tatt initiativet til å etablere stiftelsen 
BioCosmos. Og han hadde sørget for å gi stif-
telsen en startkapital på hele 15 millioner. 
Men hva var det som fikk folk til å reagere? 
La oss først se på hva BioCosmos egentlig 
står for. Vi siterer fra stiftelsens hjemmeside:  
 
«BioCosmos har som formål å informere, spe-
sielt til ungdom og unge voksne, om naturens 
ingeniørkunst og alle de fantastiske 
«patentene» som finnes i skaperverket, og 
som ikke lenger kan forklares som resultat av 
tilfeldige mutasjoner og naturlig utvalg. Stif-
telsen skal fremme kunnskap om, samt reflek-
sjon og undring over skaperverket og dets 
Skaper». Det er etablert et eget nasjonalt styre 
og et lokalt råd, og Frikirken sammen med 
andre menigheter er med i rådet, og i rådet 
sitter Åge Grønningsæter på vegne av vår me-
nighet. Vi har fått Åge i tale og spør ham først 

hvorfor han ble med i rådet.  
 
Jeg har alltid vært interessert i denne tematik-
ken og leste i fjor de to bøkene av Kjell Tve-
ter, «Livet – skapelse eller tilfeldighet» og 
«Livets mysterium». Disse bøkene er skrevet 
for å gi oss som ikke har studert fagene et 
glimt inn i den uhyre komplekse naturen og 
biologien vi er den del av. På en enkel måte gir 
han mange eksempler på, og gode faktaset-
ninger om hvordan vitenskapelig innsikt støt-
ter Intelligent Design, altså synet om at natu-
ren ikke kan være et resultat av bare naturalis-
tiske og darwinistiske prosesser. Dette er noe 
av det mest inspirerende og spennende jeg har 
lest på mange år, og da jeg ble spurt om å bli 
med i rådet var det et nokså enkelt valg. For 
meg blir noen gløtt inn i vitenskapes verden 
ikke noen trussel mot min kristne tro, men hel-
ler et uhyre sterkt vitnesbyrd om den første 
trosartikkel:  Jeg tror på Gud Fader, den all-
mektige, himmelens og jordens skaper.  
 
Hvorfor tror du debatten i Fævennen ble så 
opphetet? 
For det første vekker dette temaet sterke følel-
ser. Naturen er uhyre kompleks, og for oss 
kristne er det nærliggende å tenke at det må stå 
en kreativ og skapende Gud bak. For darwinis-
ter og naturalister som ikke tror på en guddom, 
blir argumentasjon i denne retning, selv om 
den er vitenskapelig begrunnet, svært provose-
rende. Det lukter «kristenmannsblod», og det 
må være ei fæl lukt!   
 
For det andre hersker det en sterk tro i samfun-
net om at Darwins utviklingsteori er opplest og 
vedtatt, ja vitenskapelig bevist. Fævennens 
kulturdirektør gikk foran i det toget. NRK, 
BBC, de fleste aviser og lærebokforfattere fra 
barneskole til universitet ser ut til å forfekte 
det samme synet, det biologiske mangfoldet vi 
er en del av har oppstått i ei ursuppe og utvik-
let seg fra denne. Dette skal ha skjedd over 
veldig lang tid med mutasjoner, naturlige ut-
valg og blind tilfeldighet som eneste drivkraft. 
Det er forbausende liten vilje i media til å få 
frem nyanser i dette synet. De lærde strides, og 
det er en ærlig sak, slik er det i alle vitenska-

Skapelse eller tilfeldig utvikling 
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per, men la oss for all del få frem begge syn, 
også Intelligent Design! Man skal ikke ha mye 
innsikt i sannsynlighetsregning for å forstå at 
det virker komplett umulig at alt er et resultat 
av blinde tilfeldigheter. Ta gjerne med mitt 
favorittsitat fra første boka til Kjell Tveter: 
«Nobelprisvinneren George Wald uttrykte seg 
slik: Når det gjelder livets opprinnelse finnes 
det kun to muligheter, skapelse eller spontan 
opprinnelse. Det finnes ikke noe tredje alterna-
tiv. Pasteur motbeviste spontan opprinnelse for 
hundre år siden. Dette kan vi av filosofiske 
grunner ikke godta. Derfor velger jeg å tro det 
umulige, at livet oppsto spontant av ren tilfel-
dighet.  George Walt velger å tro på tilfeldig-
het, selv om det strider mot all fornuft!» I føl-
ge Fævennes kronikker får man inntrykk av at 
unge mennesker må skjermes mot denne inn-
sikt, de kunne vel ta skade på sin sjel! For meg 
blir dette faktisk et mediebedrag.   
 
 
Hva koker så dette ned til for deg?  
For meg handler dette mye om undring. Hvis 
jeg ser et mikroskopisk kryp som piler over et 

svaberg en sommerdag, så kan jeg sitte lenge å 
undre meg over all den fantastiske 
«nanoteknologi» som må befinne seg inne i 
den nesten usynlige skapningen. Jeg undrer 
meg over at ikke flere mennesker undrer seg 
mer, men ser ut til å ta alt dette uhyre komplek-
se skaperverket for gitt! Som kristen øver jeg 
meg også i å la denne undringen gli over i be-
undring, beundring og tilbedelse av Skaperen 
med stor S.  
 
Har du et råd til leseren som måtte ønske å ta 
del i undringen?  
Hjemmesida til BioCosmos 
www.biocosmos.no er fint sted å begynne. El-
lers anbefaler jeg bøkene til Kjell Tveter, og 
boka «Derfor tror jeg» av Oddvar Søvik. Ellers 
har vi jo en fantastisk tilgang til fine naturpro-
grammer på TV,  vi har Internett, populærvi-
tenskapelige tidsskrifter, bøker og radio. For å 
undre seg og beundre, så handler det mest om å 
stoppe opp litt, se seg rundt og ta litt tid til å 
tenke og reflektere.  
 
 

 

Klimaseminar 15. og 16. mars 2020 
 
Vi i Frikirken i Kristiansand er med og arrangerer Klimaseminar i Søm Kirke lørdag 
15. og søndag 16. mars.  
 
Det blir innlegg fra Biskop Stein , Bærekraftig liv , om hvordan vi som kirke og me-
nighet kan være bevist vårt forvalteransvar. 
 
Seminarer om hvordan du kan praktisk være med å gjøre ditt til en mer bærekraf-
tig framtid Bli med på 2 dager med fokus på Skaperverket og en bærekraftig utvik-
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Roald Øye er israelsvenn på heltid 

 
Av Kåre Melhus 
 
Den pensjonerte læreren Roald Øye bruker 
mye tid på å oppdatere seg om Israels poli-
tikk og på å skrive debattinnlegg i norske 
aviser og debattspalter.  FrikirkeAktuelt 
har bedt om hans syn på den tilsynelatende 
fastlåste situasjonen som er oppstått etter 
at to runder med parlamentsvalg i fjor ikke 
fremskaffet et regjeringsdyktig alternativ. 
 
Roald støtter høyresiden i Israelsk politikk.  
Han siterer redaktør i Jerusalem Post Caro-
line Glick som sier at hvis ikke høyresiden 
vinner, kan det hun kaller  «Trump anled-

ningen» gå tapt.  Hun referer da til at den 
amerikanske presidenten bl. a har aner-
kjent Jerusalem som Israels hovedstad, og  
Israels annektering av Golan-høyden.   
 
Partiet Det Nye Høyre ledes av tidligere 
justisminister Ayelet Shaked og nåværende 
forsvarsminister Naftali Bennet.  Håpet er 
at dette partiet kommer over sperregrensen 
på 3,25 %, og at de inngår i en koalisjon 
med statsminister Benjamin Netanyahus 
parti Likud.  Roald håper også at Netanya-
hu, hvis han vinner, innfrir løftet om å  an-
nektere Judea og Samaria, det området 
som palestinerne kaller Vestbredden.   
 

 
Roald Øye bruker mye til  å oppdatere seg på situasjonen i Israel og på å skrive innlegg i avisene. 
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Roalds primære ønske for de bibelske om-
rådene Judea og Samaria, er at de blir en 
del av Eretz Israel, et politisk og religiøst 
begrep, og hebraisk for "Israels land." 
Opprinnelig henviste dette til det bibelske 
Israel, som tilhørte de jødiske kongedøm-
mer på tiden for det første og andre tempe-
let. Området er også betegnet som det lo-
vede land: et landområde lovet jødene av 
Gud. 
På spørsmål om hva som eventuelt vil skje 
med de palestinerne som nå bor her, hvis 
området blir innlemmet i Israel, svarer 
Roald at han mener de bør fortsette å bo 
der, som borgere i staten Israel.  Av de 8.5 
millioner mennesker som bor i dagens Is-
rael er ca 1.8 millioner palestinere. Stav-
anger Aftenblad refererte for øvrig i mai, 
2017 til en undersøkelse som viste at bare 
ca 4,2 prosent av palestinerne i Israel kun-

ne tenke seg å bo i en palestinsk stat. 
En av grunnene til at Roald ble interessert i 
jødene og staten Israel er forskjellige jøder 
han har møtt.  En episode under krigen 
gjorde spesielt inntrykk.  Roald begynte på 
Uranienborg skole i Oslo i 1940. I samme 
klasse gikk Roger Bernstein, av jødisk 
slekt.  Roger ble plutselig borte fra klassen 
i oktober 1942, og ingen forklaring ble 
gitt.  Roald har hele tiden siden trodd at 
Roger endte sine dager i et tysk gasskam-
mer, som 6 millioner andre jøder gjorde, 
deriblant nesten alle de norske jødene som 
ble deporterte.  Men,  da folkeskoleklassen 
feiret 70 årsjubileum, dukket Roger opp!  
Han hadde overlevd ved å flykte til Sveri-
ge. Det at Roald ble beordret til å tjeneste-
gjøre som FN-soldat i Gaza i 1956/7 gjor-
de også sitt til å forsterke hans engasje-
ment for Israel. 

Seniorforum våren 2020 
Kristiansand Frikirke 
 
22. januar Svein Fink    «Hvem og hva er kirka» 
 
19. februar Terje Bjørkå  «Misjon i en ny tid» 
 
18. mars Arvid Solheim  «Blå Kors i en ny tid» 
 
15. april Arne Tord Sveinall «Troens anfektelser i eldre år – utfordring og styrke» 
 
13. mai Harald Eikeland   «Klimautfordringer – hvordan forholde seg til dystre  
      fremtidsutsikter» 
 
 
Møtene holdes i FriCafé  
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Innsats i det stille 
Av Randulf Roaldsnes 
 
I en menighet er det lett å 
fokusere på det som skjer 
i kirkesalen. Gode ord og 
fin musikk er for all del 
viktige, men for at en me-
nighet skal fungere er det 
mye som må skje bak ku-
lissene.for eksempel det 
utrolig viktig å holde or-
den på økonomien. Det 
likevel ikke så lett å be-
skrive dette på en slik 
måte at alle skjønner hvil-
ken innsats som ligger 
bak. 
 
På dette området har 
mange gjort en trofast 
dugnadsinnsats over 
mange år, og gjør det fort-
satt. I stillhet - uten de 
store ordene. De skulle hatt stående applaus! 
 
En av disse er Torleiv Sævig som har admini-
strert og styrt menighetens givertjeneste i rundt 
30 år. 
Han var mange år i diakonrådet, og førte også 
menighetens regnskap som kasserer i en årrekke. 
Som en liten digresjon må vi også nevne at han i 
omtrent like mange år har laget og levert brente 
mandler til misjonsmessa … 

 
Vi treffer Torleiv, Roar og Steinar en mandags 
kveld på kontoret i kirka. Torleiv oppsummerer 
litt fra disse 30 årene: 
 
Da jeg overtok givertjenesten i diakonrådet 
brukte vi en protokoll av stort format hvor hver 
gave ble sirlig ført inn på giverens givernum-
mer. Gavene (kontanter og sjekker) ble samlet 
inn i «offerposer» merket kun med givernum-
mer på grunn anonymiteten. Menighetens med-
lemmer hadde et hefte med 12 poser slik at de 
kunne bruke en pose for hver måned. I januar 
hvert år kjørte diakonrådet hjem til giverne 
med brev hvor man takket og kvitterte for ga-
vene man hadde fått, og vedlagt lå nye poser. 
På denne måten sparte menigheten portoutgif-
ter. 
 
Etter hvert jobbet vi mye for å få giverne til å 
gå over til såkalt «fast oppdrag» hvor givers 
bank overførte et fast beløp på en fast månedlig 
dato til menighetens bankkonto. Vi ønsket å få 
bort mest mulig av kontantene.  
 

 
Roar Larsen, Steinar Ilebekk og Torleiv Sævig sørger for at skattefra-
dragene blir riktige. 

 
Faktaboks: 
 
I 2019 var det ca 300 givere som totalt 
ga omkring 4,2 mill kroner til menighe-
tens faste givertjeneste. For året 2020 
kan du få inntektsfradrag 
(skattefradrag) for gaver på inntil kr 
50.000 til frivillige organisasjoner, inkl. 
vår menighet. 
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En liten økonomigruppe bestående av Roar Larsen, 
Steinar Ilebekk og jeg telte pengene i offerposene 
og kollektene hver mandag i svært mange år, sam-
tidig som vi betalte regninger og videresendte kol-
lekter. Roar og Steinar hjelper meg fortsatt med 
arbeidet som gjøres i forhold til rapportering av 
gaver med skattefradrag til Skatteetaten. Roar tar 
fortsatt «hånd om» kollektene. 
 
Avtalegiro ble etter hvert veldig vanlig som beta-
lingstjeneste generelt, og jeg fant et dataprogram 
som kunne passe for menigheten, og tok dette i 
bruk i 2002. 
 
I dette systemet har jeg alene opprettet og behand-
let alle giverne med deres avtaler og gaver i 17 år.  
Nå var tiden inne for å skifte til et mer moderne og 
bedre datasystem som også blant annet inkluderte 
hele medlemsregisteret, men ikke minst også på 
grunn av sårbarheten og personvern. 
 
Cornerstone 
I april 2019 ble dagens Avtalegiro-avtaler overført 
til datasystemet Cornerstone, uten at giverne mer-
ket noe til det. Anonymiteten ved givertjenesten vil 
fortsatt bli ivaretatt ved at det kun er rundt 3 perso-
ner som skal betjene systemet. Men Torleiv gir seg 
ikke helt med givertjenesten, da han fortsatt er en 
del av dette teamet. 
 
Cornerstone har mange muligheter som letter ad-
ministrasjonen av menigheten. Etter hvert vil for 
eksempel menighetens hjemmesider bli fornyet 
ved hjelp av dette systemet.  
 
Er du ikke er fast giver til menigheten i dag, kan 
du enkelt registrere en avtale ved hjelp av BankID. 
Gå inn på hjemmesiden krsandfrikirke.no, og velg 
Givertjeneste. Det er sterkt ønske å få flere givere 
over på Avtalegiro, om beløpet er lite eller stort, 
sier Torleiv. 
 
Han kommer til slutt med en oppfordring til de 
som har Avtalegiro i dag, og særlig hvis de har gitt 
samme beløp over mange år. Nå som vi har gått 
inn i et nytt år er tiden inne for å oppjustere belø-
pet. Kontakt kontoret i kirka, «så blir det ordnet». 
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Utdannelse nytter! 
 
Av Kåre Melhus 
 
Et team, som blant andre besto av 
Birgit og Jostein Senumstad og An-
ne Grete og Svein Gunnar Gunder-
sen, besøkte Etiopia i høst.  De var 
spesielt fokuserte på Gumuz-folket 
i Didessadalen, men teamet besøkte 
også Addis Abeba, der de møtte 
Arbeids- og sosialminister Getahun 
Abdisa.  Det ble et hjertelig møte, 
da ministeren gjenkjente Jostein. 
Ministeren hadde bodd på internatet 
i Dimtu, sponset av Frikirken, sam-
tidig med at Jostein og Birgit var 
der. Getahun gikk videre på skole og skaffet 
seg etter hvert en høy utdannelse. 
 
Arbeids- og sosialministeren har også vist spe-
siell omsorg for de fire Gumuz-studentene som 
vår menighet har sponset utdannelse for de 
siste fire årene.  De har nå blitt flyttet fra Ne-
kemte 
til Makanissa i Addis Abeba, sammen med syv 
andre Gumuzer som utdanner seg til arbeid i 
kirken.   
 
Evangeliseringen av Gumuzfolket har gitt 
konkrete resultater, og bare i Frikirkens gamle 
misjonsområde i Didessadalen er det nå etab-

lert åtte menigheter. Der er det meningen at. 
våre stipendiater skal gå inn i som prester. Jo-
stein sier til FrikirkeAktuelt at det er en stor 
fordel at våre stipendiater nå er kommet til et 
større miljø i Addis i den siste delen av evang-
elist og prestestudiene.   
 
Minister Getahun oppfordret teamet fra Norge 
også til ikke å stoppe med å gi stipendier til 
evangelister og prester. Dette sa han både som 
kristen og som medlem av regjeringen. Han 
mente at fremveksten av kristne menigheter 
har en stabiliserende effekt på samfunnet. Det-
te er spesielt viktig i det etiopiske samfunnet 

Erfaring fra Etiopia:   

Fra møte med Arbeids- og sosialminister Getahun Abdisa. 

Studentene som teamet fikk møte. 
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Lys levende 
som fremdeles er preget av alvorlige etniske 
konflikter. 
Det er nå over ti år siden påskespillet «Lys levende» ble framført første gang. Mye har skjedd siden 
da.  Søndag 29. mars er vi klare på nytt og vi gleder oss. Gruppa har vært i arbeid siden september 
og de første øvelsene starter tidlig i februar. Vi kommer med mer informasjon etter hvert, men merk 
deg datoen allerede nå.  

Seniortur 2020 
Torsdag 28. mai er det klart for Frikirkens Seniortur . Denne gangen skal vi 
besøke Birkeland Frikirke og Sørlandet Folkehøyskole  
 
Pris 300,- inkl lunsj og transport. 
  
Påmelding starter etter påske, men hold av datoen  
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Husmøter i Søgne 
Av Harald Flå 
 
For noen år siden hadde Frikirken en distrikts-
komité som arrangerte møter på Langenes i 
Søgne. Møtene ble stort sett holdt en gang i 
måneden i Langenes arbeidskirke. Men da Fri-
kirken etablerte seg på Nodelandsheia, ble ak-
tiviteten på Langenes nedlagt ettersom det da 
ble mer aktuelt for Søgnefolk å komme til den 
nye kirken. Men enkelte på Langenes syntes 
nok avstanden til Nodelandsheia ble i lengste 
laget. Noen av dem kontaktet da Sigmund 
Sandåker for å høre om han kunne bidra til at 

det igjen ble litt virksomhet på, eller i nærhe-
ten av Langenes. Sigmund nevnte dette for 
Øystein Holte, og det var ikke forgjeves. 
 
Øystein forteller at han da tok kontakt med 
Arnfinn Østerberg for å diskutere saken. Arn-
finns forslag var å starte opp husmøter i Søgne. 

Den idéen falt i god jord hos Øystein. Han tok 
da et initiativ sammen med sin kone Wenche 
og et annet ektepar, og sendte ut invitasjoner til 
de som hadde henvendt seg om å komme på 
husmøter. Han og kona hadde nettopp flyttet 
inn i nytt hus i Søgne der det var god plass.  
 
Møtene kom i gang i 2018, og stuen fylles nå 
ofte opp med mer enn 20 personer. Det er sam-
ling en gang i måneden på tirsdager. Øystein er 
opptatt av at bibelundervisning er viktig. Det 
blir som regel invitert en til å holde tale, de 
fleste fra Frikirken. Både Jan Ivar Nilsen, Sver-

re Jølstad, Oddvar Søvik og Arnfinn Østerberg, 
for å nevne noen, har besøkt husmenigheten. 
Øystein mener møtene har funnet sin form, og 
de som kommer er svært interessert i at dette 
fortsetter. Han sier at det er plass til flere. Og 
dersom flere søgnefolk ønsker å komme så er 
adressen Aksteveien 10. 
 

Wenche og Øystein Holte inviterer til husmøter i Søgne. 



 
  

 

    

 

 

 

 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 

Søndag 8 mars inviteres våre seniorer til en hyggelig Senior-
søndag i Frikafe .  
Påmelding til kontoret innen 1. mars  

Frimat 
trenger 
sjåfører  
 
Frimat er et av Frikir-
kens diakonale prosjek-
ter, og vi ser etter frivil-
lige som kan være be-
hjelpelig med å hente 
overskuddsmat fra en-
kelte dagligvarebutikker 
i Kristiansand .Må dis-
ponere egen bil.  

Enten hver torsdag 
mellom 11 og 14, eller 
en turnus som passer 
deg  
 
Ta kontakt med  
diakonipastor Harald  
Eikeland  

Døde 
 

Ingeborg Marie Tønnesen 
Dreng Kyrvestad 
Nina Ragnhild Østeby 
Agnes Herlofsen 
Ivar Mykland 

 
 
 
 
 
 
Onsdag 18. mars 

kl 18.00 
Menighetens       

årsmøte 
 



Program 
Søndag 2. februar 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Nattverd 
 Hilde Grøthe, tale 
 Damene i kirka, sang 
 Supersøndag 
19.00  Konsert med Damene i 
 kirka 
 Herlig blanding 
 Solister: Martin Mølsæter, 
 Frank Mersland, Gunhild 
 Langemyr 
 Musikere: Kristen Robstad, 
 Erik Dale, Johnny Gjer
 seth, Thomas Fagervik, 
 Oddvar Høgetveit 
 Billett kr 150,- 
 Overskudd til Etiopiapro
 sjekt 
19.00  Voxnere i Peisestua 
 
Tirsdag 4. februar 
15.45  Pannekaketirsdag 
18.30  StrikkeCafé 
 
Onsdag 5. februar 
10.30  Bønnemøte 
 
Fredag 7. februar 
18.30  Voxlight 
 
Lørdag 8. februar 
19.30  Vox 
 
Søndag 9. februar 
10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
 Harald Eikeland 
 Bronselaget, sang 
 Supersøndag 
19.00  Kveldsgudstjeneste 
 Nattverd 
 Hilde Grøthe, tale 
 Maria Arredondo og  
 Torstein Sødal m. fl 
 
 
 

 
Tirsdag 11. februar 
15.45  Pannekaketirsdag 
16.30  Knøttis 
 
Onsdag 12. februar 
10.30 Bønnemøte 
12.00 Bronselaget 
 
Søndag 16. februar 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Nattverd 
 Per Eriksen og musikere fra 
 Fredrikstad  
 Mørke elver og håpefulle 
 kyster 
 Sanger av Bruce Springs
 teen  
 
Tirsdag 18. februar 
15.45  Pannekaketirsdag 
18.30  StrikkeCafé 
 
Onsdag 19. februar 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Seniorforum 
 Terje Bjørkås 
 “Misjon i en ny tid” 
 
Lørdag 22. februar 
19.30  Vox 
 
Søndag 23. februar 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Familiegudstjeneste 
 Jubilo 
 
Tirsdag 25. februar 
15.45  Pannekaketirsdag 
16.30  Knøttis 
19.00  Damenes misjonsforum 
 
Onsdag 26. februar 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 

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

19.00  Askeonsdag 
 Hilde Grøthe, tale 
 Vestergabet 
 
Søndag 1. mars 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Nattverd 
 Jarle Skullerud, tale 
 Ungdomskoret 
 Supersøndag 
19.00  Konsert Ungdomskoret 
 Bill. Kr 150,- 
 
Tirsdag 3. mars 
15.45  Pannekaketirsdag 
18.30  StikkeCafé 
 
Onsdag 4. mars 
10.30  Bønnemøte 
 
Fredag 6. mars 
18.00  Kvinnenes internasjonale 
 bønnedag 
 Hilde Grøthe, tale 
Lørdag 7. mars 
19.30  Vox 
 
Søndag 8. mars 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Hilde Grøthe, tale 
 Kristiansand Folkehøy- 
 skole deltar 
 Supersøndag 
15.30  Seniorsøndag 
 
Tirsdag 10.mars 
15.45  Pannekaketirsdag 
16.30  Knøttis 
 
Onsdag 11. mars 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 
18.30  Voxlight 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Enhver menighet er bare én  
generasjon unna nedleggelse 
Av: Endre Sagedal, daglig leder 
Siri Merete R. Johannessen, leder av Fribu-
rådet  
 
Er ikke det litt pessimistisk da? Kan det virke-
lig stemme? Eller er det rett og slett en reali-
tet? Hvordan ligger i såfall Kristiansand Fri-
kirke an?  
Overskriften er et sitat fra rapporten Prosjekt 
Søndag som ligger på hjemmesiden til Frikir-
kens barn og unge (FriBU). Prosjektet har re-
sultert i et verktøy for «Hvordan skape et 
gudstjenestefelleskap som engasjerer unge 
mennesker». Det vises til Egil Svartdal som 
sier;  
For at flergenerasjonsmenigheten skal kunne 
leve i kontinuerlig vekst og utvikling tror jeg 
at småbarnsforeldrene er en nøkkelgenera-
sjon. Foreldre med barn som bor hjemme, er 
en nøkkel fordi de binder sammen tre genera-
sjoner samtidig. Hvis det stopper opp i nøkkel-
generasjonen, mister vi to generasjoner samti-
dig. Da er vi på full fart mot å bli en èngene-

rasjonsmenighet bestående av eldre mennes-
ker.  
Frikirkens hovedsatsing for årene 2018-2023 
er Jesus til nye mennesker, Jesus til nye gene-
rasjoner og Jesus i hverdagen. Dette er sats-
ningsområder også lokalt. Vi ønsker å være en 
flergenerasjonsmenighet og ser et stort behov 
for å være en aktuell menighet for unge voks-
ne som flytter hjem etter å ha studert utenbys 
og å rekruttere flere småbarnsforeldre. Men 
hvordan?  
FriBU-rådet har invitert foreldre og beste-
foreldre til barn i alderen 2-9 til egen kirke-
kaffe, hvor de har kommet med innspill til hva 
de ønsker vi skal tilby barna deres i trosopplæ-
ringen, og hva de for egen del savner i kirka 
vår. Et godt samarbeid mellom kirke og hjem 
er viktig for å fostre en ny generasjon. Svarene 
blir tatt med videre i bønn og drøftet i FriBu-
rådet. Og vi vil sammen med menigheten ta 
del i utviklingen av et fellesskap med et utrykk 
hvor nye generasjoner kan finne sin plass.  
(sirimerete@live.no) 


