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Lys levende
Påskespillet «Lys levende» blir framført
på nytt i år, søndag den 29. mars. Øvelsene er allerede i gang og i år er det en
stor og flott gjeng med barn og ungdom
som er med. Vi har også invitert våre
nabomenigheter til å være med. Det er
spesielt hyggelig og gir anledning til å
bli kjent med nye. Har du tilgang til
Facebook så besøk siden «Påskespillet
Lys levende» så finner du enda mer informasjon. I år selger vi billetter på forhånd. Hovedgrunnen til det er at vi tror
at det er mer ryddig og at det kanskje vil
gi et bedre overskudd for prosjektet.
Det er imponerende at den faste prosjektgruppa gjennom ti år stiller på nytt.
Det er egentlig ikke så rart fordi påskespillet er et utrolig flott prosjekt å være
med på. For gamle og for unge.
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Pastorens
Fastetid
Endre Sagedal

Har nettopp spist en fastelavnsbolle, med krem. Vi er i starten av fastetiden, 40 dager (minus
søndagene) fra askeonsdag til påskeaften. Fasten var opprinnelig en forberedelsestid for
dåpskandidatene, som skulle døpes påskenatt. De skulle leve i faste og bønn i denne perioden. Etter hvert ble denne skikken overtatt av hele kirken.
I våre dager er kanskje stillhet og meditasjon noe som vi kan gi ekstra rom for i fastetiden.
Og stille seg spørsmålet, er det noe vi ønsker å sette til side for en periode, for å gi rom for
noe som er bedre?
Søndagstekstene handler også om Jesu kamp og seier over djevelen og det onde. Og vi står
også i en kamp, kanskje vi merker mer eller mindre til det. Men vi kan oppmuntre hverandre
til å bruke denne tiden av året til å skjerpe sansene, leve våkent, være til stede i eget liv, se
andre mennesker omkring oss, og gi rom for Gud.
Vekkelse handler jo om å våkne opp. Jeg fikk denne stubben fra 89 år tilbake, Arne Ringsby
hadde den med fra menighetsbladet i 1931. Den setter nok navn på en lengsel hos mange,
om å se at Guds ånd er merkbart nær. Så er ordene skrevet i sin tid, og vil kanskje bli formulert annerledes i dag. Les, og la oss utfordres av det:
(Tatt ut av vårt menighetsblad mars 1931. Det het dengang «Sarons Blomst»)
Vi har i det senere opplevet herlige tider i menigheten. Guds ånd har vært merkbart nær
med sin dragende makt på synderes hjerter, og forlorne sønner og døtre har funnet veien
hjem til faderhuset. I lengre tid har vi merket en særskilt stillhet og ro med åndens sakte susen på møtene omkring Herrens ord, - og så brøt det løs.
Fastelavenssøndag avholdt ungdomsforeningen sin årlige fest, og her var det at Gud gav sin
makt til kjenne på en synbar måte. Det ble riktig en åndelig fastelavensstorm, bønn, gråt, og
rop til Gud om frelse lød over hele forsamlingen. Andre våkner opp av sin sløvhet og anroper Gud om fornyelse. Å jo, der var nok fest i himlen samtidig den kvelden. Møtene har så
fortsatt hver aften i 14 dage, og fortsetter når dette skrives. Hver aften hittil har vi fått bede
med søkende sjele som vil overgi seg til Gud. Gud skal ha takk og æren for alt som alene
tilkommer han. Evangelist F. Foldøen har virket iblant oss hele denne tiden, og vil fortsette
en tid fremover. Må Gud forundre oss fremdeles å se ungdommen kommer til Herren «som
dugg av morgenrødens skjød».
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Vi besøker våre nabomenigheter

Randesund Frikirke
Av Harald Flå

«Jeg så utlysningen. Det ble søkt etter en som ikke
kunne alt. Og det likte jeg». Det er Unni Westli, nyinnsatt pastor i Randesund Frikirke, som uttaler dette.
Unni er ingen novise i Frikirke sammenheng. Hun
kommer fra Frikirkens hovedkontor der hun har vært
både personalleder og menighetsveileder. Hun har
også vært leder for Frikirke festivalen. Hun sier at det
har betydd mye for henne å ha vært med i prosjektet
misjonale menigheter der hun har fått anledning til å
følge menigheter over lang tid og blitt vitne til endrede holdninger. Dette har handlet om å gjøre Guds rike
synlig.
Unni er utdannet jurist og har også tatt kristendom
grunnfag.
Hun er oppvokst på Lørenskog, bodd i Drøbak og har
vært aktiv i Østre Frikirke i Oslo.
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Vi kan ikke unngå å komme inn på hvorfor hun
søkte stillingen som pastor i Randesund. Hun
sier at hun har hatt et ønske om å hjelpe mennesker til å leve tettere sammen med Jesus. Og det
håper hun at hun kan bidra med som pastor. Unni kjente menigheten litt fra før og det så ut til å
være en menighet hun hadde lyst til å være i. Det
at Randesund ikke ligger så veldig langt fra Oslo
betyr litt. For det er i hovedstaden hun har det
meste av sitt nettverk.
Det er nærliggende å komme inn på spørsmålet
om kvinnelige pastorer. Det har jo vært ulike
synspunkter på dette i Frikirke sammenheng.
Hun vil ikke stikke under stol at da spørsmålet
var oppe på synodemøtet i 2005 stemte hun mot.
Men det er ikke et avgjørende eller grunnleggende spørsmål for henne.

Unni Westli (tv) og Inger Lise Frigstad Johannessen
Selv om hun så vidt er begynt å bli kjent med menigheten har hun bare godord å komme med. Det ble en
varm velkomst og mange har tilbudt henne hjelp i
praktiske gjøremål som ikke er minst viktig når hun
skal inn i ny leilighet på Hånes. Hun har allerede erfart at det er en velorganisert menighet og mange engasjerte mennesker.
Hun gleder seg til å ta fatt på gjerningen og ikke minst
ser hun fram til å kunne arbeide i smågrupper og få et
godt fungerende smågruppefelleskap.
Et bibelord som er et kjerneord for Unni er Joh. 1,5:
«Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det». Hun har selv fått trøst av dette skriftstedet.
Hun fikk en varm velkomst.
Vi ønsker å få litt mer informasjon om aktivitetene i
kirka og da får vi hjelp av kontorleder Inger Lise
Frigstad Johannessen. Hun opplyser at menigheten
har 471 medlemmer og derav 265 med stemmerett.
Det er registrert 59 barn. Gjennomsnittlig var det 103
på gudstjenestene i 2019 og gudstjeneste det er det
hver søndag. Omfanget av aktiviteter er imponerende.
På nettsiden www.randesund-frikirke.no finner vi
mye informasjon om frikirken i Randesund.

hver søndag kl 1115. Dette er for barn i alderen
6 til 13 år og mottoet er å utruste til en levende
tro for livet. Pikeforeningen møtes annenhver
mandag og er et tilbud for jenter i fra 1. til 4.
klasse. Speideren er kanskje den gruppa med
størst aktivitet. Her kan nevnes at det pr. februar
2019 var hele 92 speidere foruten småspeidere
og rovere. Denne speidergruppa har vært i kontinuerlig drift (unntatt under krigen) helt fra starten i 1915 og kom til Randesund Frikirke i 1978.
Av andre grupper kan vi nevne Randesund soul
children som er et tilbud til ungdom fra 6. klase.
Tiltaket «kom og spis» må også nevnes. Her
serveres en enkel middagsrett på onsdager for en
billig penge. Søndagskvelder to ganger i semesteret er det et åpent arrangement kalt endelig
søndag. Bønn og stillhet hver tirsdagskveld i
kirkesalen. Vi må også nevne misjonsringen som
møtes en tirsdag i måneden, et tilbud for voksne
damer.
Det er ikke tvil om at Randesund Frikirke må
bety mye for mange mennesker.

Vi nevner noe. Skattkammeret (søndagskolen) møtes
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Sammendrag av årsmeldingen for 2019
Dette er en kortversjon. Fullversjon blir lagt ut på
hjemmesiden og lagt ut i kirka i papirutgave. Årsmøtet finner sted: onsdag .18. mars kl. 18.00 i fricafé.

Velkommen til årsmeldingen 2019
Fra eldsterådet
Vi har mye å glede oss over i menigheten. Vi har et
levende og stort korarbeid, et godt misjonsengasjement, et ungdomsarbeid i vekst, mange konfirmanter,
en stabil økonomi og mye mer. Det skjer så mye i
menighetens regi at man nesten kan bli overveldet.
Alt dette er gjort mulig av engasjement til alle frivillige og ansatte som investerer tid og krefter i å gjøre
menigheten til et godt hjem for så mange som mulig.
Ikke minst er givergleden i menigheten avgjørende
for at vi kan holde oss med en sterk stab og et godt og
tjenlig bygg, og samtidig være med å finansiere misjon og diakoni utenfor våre egne dører. Derfor: Tusen takk til deg som har adoptert menigheten som din
familie, og som er villig til å investere i andre mennesker.
Vi utfordres også på flere områder. For oss i eldsterådet er det viktig ikke bare å glede oss over alt som går
godt, men også stadig å spørre oss selv hvordan vi
kan nå enda flere med evangeliet og hvordan vi kan
hjelpe hverandre til å leve disippelliv, der Jesus ikke
bare er eksempel for oss, men en levende og styrende
realitet i alt vi foretar oss. I skrivende stund har vi
startet en NaMU-syklus, der vi først kartlegger hvordan menighetens medlemmer opplever livet i menigheten. Når resultatene kommer inn må vi gjennom en

prosess der vi må ta tak i
Vår visjon
det som ikke fungerer så
godt som vi kunne ønske.
Åpne hjerter oppover
Det vanskelige med å
og utover.
skulle få til nye resultater
er at man er nødt til å
Verdier: LITT
endre på noe man har vært
vant til å gjøre. Endring
kan være tungt og vanskeLevende tro,
lig og føre til diskusjoner
Inkluderende fellesskap,
og støy. Endring kan også
Takknemlighet og
være gøy og inspirerende
Tjenestevillighet
og fylle oss med håp og
forventning, Jeg vil be alle
om å delta konstruktivt i NaMU prosessen - del dine
tanker og ideer med andre, meld deg til tjeneste hvis du
kan være med å gjøre en liten forskjell, fremsnakk det vi
holder på med, og ikke minst: be om innsikt i Guds planer, og hans velsignelse over arbeidet.
Et område som allerede nå er høyt på eldsterådets agenda er hvordan vi kan skape en gudstjeneste som stadig
tiltrekker nye generasjoner. Kan du bidra med noe her?
Vi trenger mennesker som vil være med å utvikle gudstjenestene våre til samlinger som man bare ikke kan gå
glipp av. Du er herved invitert til å kontakte meg for å
fortelle hva du ønsker å bidra med. Vil du lede, lese,
synge, spille, planlegge, organisere, tale, legge til rette
for trivsel for de som kommer, be for andre, passe småbarn, tolke til andre språk, styre teknikk eller hva som
helst - vi trenger deg!

Personalsituasjonen
Eldsterådet har i 2019 bestått av Are Mikael Røiseland
(leder), Knut Are Jølstad, Tone Iren Lund, Endre Sagedal og Hilde Grøthe. Harald Eikeland og Stein Arve
Graarud har hatt møterett og stiller i møter der saker som

Fra en av våre familiegudstjenester.
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Sammendrag av årsmeldingen for 2019
gjelder hhv diakoni og barn/unge er på agendaen. Vi
møtes omtrent hver andre uke.
Pastorteamet og administrasjonen har vært uendret
gjennom året. Maria Sandvand kom inn i en liten
stilling som koordinator for søndagsskolearbeidet i
2019. Hun gjør en uvurderlig jobb som går langt ut
over det vi betaler henne for, og vi er veldig takknemlig for å ha henne i staben. Likeså har ungdommene i
disippelhuset vårt fått en viktig rolle i barnearbeidet.
Det bor tre disipler i "vaktmesterleiligheten", og de
bidrar med tid i barnearbeidet i bytte mot en rimelig
studentbolig. Denne ordningen vil bli videreført og
videreutviklet i 2020.

Menighetens virksomhet/drift

Det er behandlet 51 saker. Sakene har dreid seg om
bygg og eiendom, Helse/Miljø/Sikkerhet (HMS), finansiering av renovering, regnskap og budsjett, givertjeneste, søknader om støtte, fordeling av kollekter/
kollektplan, bemanning/vaktlister for kirkeverter, vaktmestertjenesten og renhold. Spesielt nevnes at HMS
håndbok, Internkontroll, Brannvernbok og Personvernerklæring opppdateres og ajourholdes.

Lyd og bilde
En viktig del av gudstjenester og samlinger er at det
tekniske fungerer. Trofaste medarbeidere er med i en
turnus på lyd og bilde. Åge Grønningsæter organiserer
lydtjenesten, og Eivind Heier bildetjenesten. I tillegg har
VOX egne folk på sine samlinger.

Gudstjenestene

Frikirke Aktuelt.

Menighetens hovedsamlinger er gudstjenesten søndag
kl.11.

Opplaget er 1400 eksemplarer, utkom 8 ganger. Redaktør: Kåre Melhus.

Menighetsmøter i 2019

friCafé

På Årsmøtet i mars deltok 74 personer. I tillegg har
det vært 3 menighetsmøter med et gjennomsnittlig
frammøte på 57 personer.

friCafé er et sentralt samlingssted i menighetens liv og
virke. Kirkekaffen fungerer godt og er en viktig faktor i
det relasjonsbyggende arbeidet. Grete Nilsen har det
daglige ansvaret, sørger for innkjøp og holder orden.

Menighetsrådet 2019
Menighetsrådet har i 2019 hatt to møter og behandlet
årsmøtet og budsjett.

Fra administrasjonsrådet (AR)
Pr. 31.12.19 besto Administrasjonsrådet av Roald
Fidje (leder), Andreas Kolaas, Jan Olav Beckmann,
Endre Sagedal og Hans Kristian Sødal (sekr.). AR
har avholdt 15 møter. Kontakten med undergruppene
har i det alt vesentlige foregått i dialog med gruppenes ledere.

Menighetens virkegrener og annen virksomhet.
Grupper
Menigheten har flere grupper som samles til fellesskap,
bibelstudier og bønn. Gruppene har ulikt innhold og
møteform, og enkelte grupper er ganske løselig knyttet
til menigheten. De nye vekstgruppene har blitt et godt
tilskudd til gruppearbeidet. Disse gruppene har vokst og
delt seg. Det er et ønske at flere av menighetens medlemmer finner sin plass i et mindre fellesskap.

Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk i 2019 var på 222 personer. En liten økning fra året før.
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Sammendrag av årsmeldingen for 2019
Formiddagstreff

Strikkekaféen

Det har i året 2019 blitt arrangert seks formiddagstreff.. I forhold til menighetens størrelse, er fremmøtet
såpass lavt at det ikke synes å være behov for dette
tilbudet. Arbeidskomitéen ønsker derfor å la Formiddagstreffet ta pause i 2020. I stedet sluttes det opp om
søndagskaffe for seniorer.

Vi er opptil 15 strikkeglade damer som samlast anna kvar
tysdag i peisestova, møtast til strikking, prat og enkel
servering.

Seniorforum
Seniorforum har hatt sine møter i frikafè en onsdag i
måneden unntatt i sommermånedene. Det har vært ni
møter i løpet av året, fem på våren og fire på høsten.
Snefrid og Jan Ivar Nilsen ble med i komiteen på vårparten. De øvrige har vært Aslaug Vinje, Rannveig
Hæraas, Anne Lise og Ole Kristian Lauvnes, Oluf
Arntsen og Harald Flå.
Årsmelding for «Vandreturer med kjerka» 2019
«Vandreturer med kjerka» startet opp høsten 2018.
Siste tirsdag i måneden fra august til sommeren er det
arrangert turer i byens nærområde. Hans Kristian
Sødal, Harald Flå og Torleif Haugland danner turkomiteen

Internasjonalt arbeid
I 2019 var det primært det internasjonale fellesskapet
som Braveheart har søndag ettermiddag kl 15.00 i kjelleren, som er et tilbud. De samler 20-40 til gudstjeneste.

Fra en kveldsgudstjeneste.
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Menighetens bønnetjeneste
Menigheten har flere bønnesamlinger.
Onsdager fra 10.30 til 11.30 avholdes menighetens bønnemøte i det stille rom.
Torsdag kl. 0900 – 1030 bak friCafè
Bønn før gudstjenesten
I det stille rom kl. 10.30-1050
Bønn etter gudstjenesten.

Misjon
Misjonsutvalget
Misjonsutvalget består av: Kåre Melhus, Roald Føreland,
Endre Sagedal (fra sommer 19) Janne og Paul Roland. I
2019 har vi jobbet med å legge til rette for misjonsinformasjon på gudstjenester og møter, samt inspirere til bønn
og givertjeneste til forskjellige misjonsprosjekter. Og
fordelt midler fra menigheten til ulike misjonsprosjekt.

Sibir-Prosjektet
Styret for 2019 består fremdeles av Signe Anette og Eivind Sødal, Gudny og Anthony Culley. Styret har hatt ni
samlinger i 2019, flere sammen med ungdommer.

Sammendrag av årsmeldingen for 2019
Etiopia
Støtte til våre «dattermenigheter» i Didessa-dalen.
Bidrar til utdanning av nye pastorer

Garuma prosjektet.
Det er i 2019 samlet inn og overført midler til utdannelse for unge damer i Etiopia.

Julemesse
Julemessa 2019 gikk av stabelen 16. November. Bidro med 260 000,- til Frikirkens misjonsarbeid.

Misjonsforeningen
Har hatt 19 samlinger i 2019, derav tur til Iveland og
stevne på Hægeland. Samler 30-40 personer på hver
samling.

Sang- og musikk
Kristiansand frikirke er en aktiv musikkmenighet. I
2019 ble hele fire CDer med musikere og kor fra
menigheten lansert. En gammel innspilling med Jubilo, Hege Bjørnestøl Beckmann, Maria Theisen Kleveland og Ole Alfsen – «Dine hender er fulle av
blomster» ble lansert i 2019. Albumet ble spilt inn
tidlig på 2000 tallet, men ble av ulike grunner ikke
gitt ut før nå. Platen er en samling av salmer for barn.

Julaften 2019. Utdrag fra «like til Betlehem».

Barnekoret Jubilo ga i 2019 ut sin sjette CD – Fill me
with music. Nye sanger/salmer skrevet av Asle Bjorvatn og Jon Kleveland.

Barnekor, ca 20 medlemmer. Øver hver tirsdag fra
16.30.

Kristiansand frikirkes kammerkor gav julealbumet
«Julekvad», med folketoner knyttet til Sørlandet. Her
gjorde koret en viktig jobb ved å spille inn enkelte
sanger som ikke tidligere har vært kjent.
En av menighetens medlemmer, Runar Nørsett, som
er en usedvanlig dyktig jazzpianist, ga ut sitt andre
album i 2019 med Runar Nørsett trio – «From the
Ashes». En imponerende utgivelse med mange følelser.
Musikken i Kristiansand frikirke er svært mangfoldig,
noe som er en del av menighetens musikalske identitet. Det gjør også at musikkarbeidet trekker mye folk
i musikalske miljøer. Ungdomskoret er over 60 medlemmer, Vestergabet har rundet 40 medlemmer –
samme som Bronselaget. Over 200 mennesker synger
i kor i menigheten.
Takket være frivillige musikkarbeidere preges kirken
av mangfold. Ellen Frøysaa leder Jubilo, Ungdomskoret og Damene i kirka. Bodil Nørsett leder kammerkoret og Harald Sødal er Bronselagets dirigent.

Dirigentene får fortjent oppmerksomhet. De som ofte
glemmes er alle de som sitter i styrene og som er med
som ledere i korene. Uten dem hadde det ikke vært
mulig å gjennomføre musikkarbeidet i kirken.
Korene i Kristiansand Frikirke i 2019

Jubilo
Kristiansand Frikirkes Ungdomskor
60 medlemmer, øver tirsdager fra 17.30-19

Damene i kirken
30 medlemmer, øver tirsdager fra 19.00

Kristiansand Studiokor
Prosjektkor.

Kristiansand Frikirkes kammerkor
25 medlemmer, øver mandag 19.30

Vestergabet
ca 40 medlemmer, øver onsdag kveld.
Bronselaget – 39 medlemmer. Øver hver 2.onsdag,
12.00

Frikirkens Musikkskole
Ble lagt ned i desember 2018, enkelte lærere har fortsatt undervisningen i lokalene våre i 2019.

Kortreist Økumenisk Bluegrass Band
(KØBB)
Et orkester bestående av 15-20 musikere og sangere .
Kontaktperson Harald Eikeland
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Sammendrag av årsmeldingen for 2019
Påskespillet
Arrangeres hvert 2. år, pause i 2019. i 2020 blir det
28.-29. mars.

Diakonalt arbeid
Diakoniråd
Diakonirådet består av Arnstein Aanonsen , Åse
Landsverk , Torleif Haugland og Harald Eikeland.

Sykekomiteen
Sykekomiteen har vært aktiv med møter på Kløvertun, Bispegra og Elvegata gjennom hele året

FRIMAT
FriMat får donert mat fra flere butikker i Kristiansand
regionen og Matsentralen i Grimstad, som ble etablert
i 2019. Hver torsdag blir maten hentet og kjørt til
Frikirken, hvor den blir pakket om i poser for så å blir
levert ut til de som ønsker en pose med mat de kan ta
med hjem. Ca 85 poser blir delt ut på en torsdag. De
som kommer kan også sette seg ned i Frikafe og får
en enkel servering.

Besøkstjenesten
Besøkstjenestens hovedmål er fremdeles å besøke
menighetens medlemmer som pga. sykdom eller
andre omstendigheter blir tatt avsides for kortere eller
lengre perioder, samt besøk med blomsterhilsen til de
som fyller runde år, 80-85-90. I tillegg får alle over
90 år besøk hver bursdag. De aller fleste gir uttrykk
for at de setter pris på å få denne hilsen fra menighe-

Felleskoret i adventsgudstjenesten.
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Jubilo er menighetens barnekor.
ten. Til jul ble det delt ut ca 95 blomster til menighetens
eldre over 80 år.
Statistikk for 2019 viser følgende:
Hjemmebesøk
250
Telefonsamtaler
95

Pensjonisttur
Det ble gjennomført en tur til Iveland i mai 2019. Fremmøte ca 50 stk

Pilegrimstur
I samarbeid med Oddernes og Tveit menighet gjennomførte vi i september 2019 en pilgrimsvandring fra Oddernes til Tveit kirke.

Sammendrag av årsmeldingen for 2019
Diakonisøndag
Søndag 24 november arrangerte diakonirådet og besøkstjenesten en diakoni søndag med 2 arrangementer.
Kl 15 30 var det seniorsøndag, der alle medlemmer over
80 ble invitert spesielt . Det ble en god flokk på over 70
stk til sosialt samvær, kaffe og andakt. Svært positivt
tiltak som vil bli gjentatt hvert semester i 2020. Kl 19
var det invitert til Parkveld med besøk av Partolk Maria
Mork som snakket om utfordringene i parforholdet når
barna flytter ut. Det ble en fin kveld med ca 50 fremmøtte

Barne – og ungdomsarbeid i
menigheten

Styrets sammensetning; Andreas Gabrielsen, Pia
Justnes, Joakim Gausdal, Marthe Lende, Henriette
Bø, Emma Matilde Sædberg, Rikke Atkinson og Ole
F. Utne.

friBU-rådet
•
•
•
•
•

I samarbeid med friBU-pastor og friBU-arbeider
jobbe med visjon, verdier og strategi for menighetens barne- og ungdomsarbeid
Holde seg oppdatert på det som skjer i arbeidet
Oppfølging av frivillige ledere
Lederrekruttering
Gi støtte og veiledning

friBU-rådets ansvarsfordeling
Medlemmene fordeler ansvaret for de ulike virkegreinene mellom seg og tar ansvar for:
•
strategisk tenkning i samarbeid med friBUarbeider/pastor og støtte dem i arbeidet
•
å følge opp frivillige ledere for denne aldersgruppen
Virkegreinene er Frikirkas trosopplæring og består i dag
av: Supersøndag, Familiegudstjenester, Speider, Konfirmasjon, Tøff, Pannekaketirsdag, Vox for ulike aldersgrupper, Knøttis, Jubilo, Ungdomskoret, 2- og 4-års bok
og dåpsoppfølging.
friBUrådets sammensetning
Siv Justnes, Hilde Grøthe, Stein Arve Graarud, Maria
Sandvand, Linn Cathrine R. Sødal, Kjell Rune Holvik
og Siri Merete Reisvaag Johannessen (leder).

VoX
VoX er menighetens hovedsamling for ungdommer og
samles annenhver lørdag kl. 1930-2300. Kveldene starter alltid med et åpent bønnemøte kl. 1900, så starter
møtet i kirkesalen kl. 1930. Etter møtet er det mat og
aktiviteter i frikafe. VoX samler mellom 120 og 200
ungdommer, og i 2019 har vi hatt 21 samlinger.
Ledere:
Voksenledere i 2019: Anita Sædberg, Bjarte Justnæs,
Ruben Gausdal, Line og Stein Arve Graarud. I tillegg til
disse har vi også et eget styre bestående av ungdommer.

TØFF – Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter
Årskurset for 10. klasse starter i septermber og avsluttes med en teamtur til Kaliningrad sommeren
etter. Kurset - det 10. i rekken - er et samarbeid mellom de fleste av områdets Frikirker, og undervisningen er en onsdag i måneden i Frikafé. En onsdag i
måneden samles vi i våre respektive menigheter. Da
har vi lengre tid i gruppene. Tanken bak kurset er å gi
konfirmantene en utfordring videre etter konfirmantåret.
2018-19:74 deltakere og 20 ledere. 14 av 14 fra oss.
Ledere
Sven J. Reinhardsen, Stein Arve Graarud, Mathilde
Sødal, Sveinung Løvåsen, Siri Høyland Vik, Henrik
Stangenes, Pia Justnæs, Eline Hæåk, Ole Frøysaa
Utne,

Menighetens konfirmantarbeid 2018
Kristiansand Frikirke har i 2018-19 hatt 29 konfirmanter. Vi har undervisningen sammen med Østsida
Frikirke, som hadde 4 konfirmanter. Ledere
FriBUpastor, Stein Arve Graarud er ansvarlig for
opplegget og har hatt med seg 9 medarbeidere; Amalie Frigstad, Caroline Robstad Bø, Elias Røsnes,
Joakim Gausdal, Jona Holme, Kristin Frøystad Tveiten, Rikke Atkinson, Sveniung Løvåsen og Mathilde
Sødal.

Supersøndag 2019
I 2019 hadde vi 23 søndagsskolesamlinger, fordelt 13
på våren og 10 på høsten. I gjennomsnitt hadde vi 4
barn per samling. 5.-7. klassingene var en mer stabil
gjeng på stort sett 5 enn det de yngre var. Det har
vært og er en utfordring med 3-9 åringene, hvor man
aldri har kunnet være sikker på om det kom null, ett
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Sammendrag av årsmeldingen for 2019
eller fem barn. Antall betalende medlemmer i 2019
var 18.

Superlight og Voxlight
Superlight ble lagt ned høsten 2019, pga. ingen oppmøtte barn.
Voxlight har blitt gjennomført en fredagskveld i måneden for barn i 5-7 klasse. Oppmøte er 15 barn pluss/
minus 5.

Kristiansand FSK (speideren)
Årsrapport fra Kristiansand FSK (speideren) 2019
Speideren i Kristiansand Frikirke hadde ved utgangen
av 2019 82 registrerte medlemmer (speidere og ledere). Vi ligger ganske stabilt med småspeidere
(Flokken) ca. 40 stk. på hvert møte med 50 på medlemslista. De store (Troppen) er rundt 25 stk. Ledere
har vært: Torfinn, Johanne, Bjørn, Ole Andreas, Eivind, Arild, May-Lisbeth, Øyvind, Leif Anders, Ivar,
Steinar, Vidar, Linn Cathrine, Joakim. Dette er engasjerte ledere som virkelig ofrer noe for barna våre.
Gruppeledelse 2019: GL Ole Andreas Augland, GA
Torfinn Løvåsen, GA Eivind Sannes Hennig og Kasserer Eilert Kirkhus.

«Pannekaketirsdag»
Pannekaketirsdag er servering av pannekaker til barn,
ungdom og voksne som er i kirka på tirsdager.

Menighetstur
Årets menighetstur gikk til Solstrand, første helga i
november. En stor ungdomsgjeng, 70 stk, var med og
prega helga. Ca 130 stk totalt.
Felleskristent barne- og ungdomsarbeid
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VENNEFEST FOR BARNA I BYEN 31.
OKTOBER
Vennefesten har vokst fram fra et behov for et alternativ til Halloween-feiringen. I starten hadde flere menigheter hver sine arrangementer, men for syv år siden
gikk flere av oss sammen for å gjøre det bedre. I år var
det 1300 personer som sluttet opp om arrangementet.

USB – UNGDOM SAMMEN FOR BYEN
USB er et ledernettverk for alle byens menigheter.
USB – LOVSANGSFEST 16. MAI
Det har blitt en tradisjon å arrangere lovsangsfest på
ungdommenes store festedag. Vi har vekslet på kirkene
vi har dette i. Vi har vært i Lund kirke, Filadelfia, Betania, Salem, Hånes frikirke og Kristiansand frikirke. De
siste årene har det kommet så mange ungdommer på
våre fellessamlinger at det kun er Q42 og Domkirken
som har plass nok. Dette året var det 1200 ungdommer
på arrangementet.
USB – BORGERTOG 17. MAI
Ungdom sammen for Byen utgjør hvert år det største
innslaget i Borgertoget. USB organiserer dette. Vi legger ned mange timer i dette, og resultatet blir veldig
bra.
USB - FAGDAGER
Vi arrangerer to fagdager i året. Disse er på dagtid.
2. mai var fokuset på utsatt ungdom. Johan Key Berntsen hadde et seminar om arbeidet til KUP (Kirkens
Ungdomsprosjekt). Hans Jørgen Beckmann fortalte fra
sin erfaring fra politiet.
14. november satte vi fokus på «Tro og vitenskap».
Trenger vi å velge mellom tro og vitenskap, eller kan vi
si «Ja, takk! Begge deler» Seminar ved Jon Haaversen.
Det kom ca 20 ungdomsarbeidere på fagdagene.

Sammendrag av årsmeldingen for 2019
UNGDOMSMØTET PÅ FELLESMØTENE
Styret i USB er godt representert i planleggingen av
Ungdomsmøtet på Fellesmøtene. Vi samlet 1200 ungdommer.
FRIBU- SØR
FriBU-sør er et nettverk for Frikirkenes ungdomspastorer og ungdomsarbeidere.

Fellesmøtene
Det var fellesmøter i Q42 07. – 12. januar Øivind
Augland og Thomas Sjødin som talere. På ungdomsmøtet var det Hannah Træen som talte. Møtene ble
overført på radio og web-TV. Vi er en av 42 menigheter/organisasjoner som står bak fellesmøtene.

Felleskristent arbeid

2. påskedag har vi en lang tradisjon med felles gudstjeneste sammen med Domkirken i Domkirken. Vår
menighet deltok.

«40 dager»

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Møter og oppslutning i 2018 - 2019
Antall kursdager: 40
42 deltakere begynte i august. 38 deltakere fullførte
kurset. 6 kvinnegrupper og 1 mannsgruppe
Stab: 21 frivillige
Lars Erik Harv: Leder - kursåret 2018 - 2019

Bibelkveld
Mandager kl 19.00 i friCafé. Det har vært 60-80 deltakere på kveldene, og halvparten har nok vært under
40 år. Mål: Bidra til bedre bibelbruk og kjennskap
gjennom jevnlig undervisning i Gamle Testamentet
og Nye Testamentet. Menigheten stiller med lokale i
friCafè til denne tjenesten.
Strategi: 15 kvelder på høsten og 15 kvelder på våren,
de to første kveldene er åpne kvelder hvor alle kan
komme, så er det påmelding fra 3. kvelden.

Vår menighet støtter KIA med et årlig beløp. Mei Lian
Chou fra vår menighet, er regionleder for Agder og
Telemark med kontor i Kristiansand.

Kirkens Nødhjelp
Frikirken som kirkesamfunn, er medeier i KN.

Kirkens Ungdomsprosjekt – KUP
Hver mandag samles unge mødre og barn i FriCafé.
Menigheten stiller lokaler til disposisjon.

Sammen For Byen (SFB)
SFB er et tverrkirkelig ledernettverk bestående av
prester, pastorer og ledere fra Kristiansands menigheter og organisasjoner. Under denne SFB-paraplyen
samles også USB - Ungdom Sammen for Byen.

Forum for tro og livssyn
Kristiansand Frikirke er medlem av Forum for Tro og
Livssyn, Kristiansand (FTL). Formålet med FTL's
virksomhet er å bidra til gjensidig respekt mellom
mennesker, trygghet og toleranse mellom tros- og
livssynssamfunn og bevisstgjøring i etiske spørsmål, i
et tros- og livssynsperspektiv.

Blå Kors
Gjennom vårt kirkesamfunn er vi tilknyttet Blå Kors
som gjør en stor innsats her i Kristiansand. Vi har
medlemmer både ansatt i staben i Blå Kors og som
frivillige medarbeidere.
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Sammendrag av årsmeldingen for 2019
2016

2017

2018

2019

1417

1381

1379

1364

Med stemmerett

443

439

432

428

Medlemmer under 15 år

130

101

98

102

Øvrige medlemmer (tidligere begrenset medlemskap)

844

841

849

834

2

7

9

4

32

35

13

28

2

0

2

3

256*

233

216

222

Medlemskap totalt

Døpte
Konfirmerte

Vielser
Gudstjenestefremmøte
Antall nattverdssamlinger
Nattverddeltakere totalt
Nattverddeltakere, gjennomsnitt

27

21

22

27

4012

3289

3888

4881

148

157

177

181

Navn
Harald Eikeland
Jon Kleveland
Stein Arve Graarud
Roald Fidje
Hilde Grøthe
Torbjørg N Nilsen

Tittel
Pastor
Musikk-leder
Pastor
Driftsleder
Pastor
Kontormedarbeider

Stillings%
100
100
100
50
50
40

Maria Sandvand
Endre Sagedal
SUM

Barne-leder
Daglig leder/pastor

10
80
5,3 stillinger

Døde: Bjørn Øyolv Holberg, Dreng Kyrvestad, Gladis Irene Wirsching, Håvard Frigstad, Inge Grundetjern, Ingeborg Marie Tønnesen, Jahn Gunnar Arntsen, Kristian Tørres Brøvig, Leif Håkon Pedersen, Liv Tønnesen, Maghi
-Lise Frigstad, Olaf Grana, Olga Sandvand Moe, Ragnhild Nina Østeby, Ruth Gundersen, Tore Øvensen, Truls
August Berntsen.
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Passion Music
Av Bodil Kvernenes Nørsett

Torsdag 19. mars og sundag 22. mars framfører
Kristiansand Frikirkes Kammerkor jazzmessa
«Passion Music» av Will Todd.
Todd er ein britisk komponist og pianist. Han har
jobba med kor som BBC Singers, The Sixteen og
Tenebrae og reiser jamnleg rundt i verda for å dirigere eigne verk. Han var i Kristiansand Domkirke
og akkompagnerte Domkoret og Christiansand
Storband i 2014 med Blue Mass.
Med det nyskrivne Passion Music frå 2018, blandar
Will Todd engelsk kortradisjon med gospel, og
jazzimprovisasjonar på ein fascinerande og flott
måte. Verket består av 9 satsar, og nokon av tekstane er nyskrivne, andre er sitat frå evangelia eller
henta frå gamle spirituals, og kommenterer Jesu
lidingshistorie. Musikken favnar påskeforteljinga i
både djupne, breidde, mørke og lys på ein måte du
ikke har høyrt før.
Gospelsolist Emilie Omland Grimstad delltok i
Norske talenter og kom til finalen som 11-åring.
No er Emilie er student ved fagutdanninga for vokal ved rytmisk musikk på UiA.
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Jazzensemble
Kammerkoret har med Runar Nørsett på piano.
Runar spelar fast for kammerkoret. Fredrik Sahlander, bass: Fredrike er 1.amanuensis ved Institutt
for rytmisk musikk på UiA, frilans og forskar.
Trygve Tambs-Lyche på trommer: Trygve har
master i utøvende rytmisk på UiA, underviser
same stad. Thomas Hansen på pauker. Thomas er
trommeslager og perkusjonist i Kristiansand Symfoniorkester og er dirigent for Vennesla Musikkkorps. Tore Bråthen, trompet, er lektor på UiA,
leiar av Christiansand Storband og SNUS
(Sørnorsk Ungdomsstorband). Trygve Rypestøl,
saxofonist: Master frå UiA, fast i Christiansand
Storband og Trafalgar. Jan Rune Pedersen, trombone. Jan Rune spelar trombone i fusionbandet
Cool Tour.

Sanger og minner
Ingamay Hörberg og Lennart Sjöholm besøker Kristiansand Frikirke 1. april og fremfører «Sånger och
minnen». Her får du høre sanger som har overlevd i
mange år og som du helt sikkert kjenner mange av.
Sanger med gode minner gjennom livet.

ledet hun barneprogrammer på TV3 sammen med
«Skurt». Hun har også gjort en rekke flotte dokumetarer og intervjuer med f.eks dronning Silvia,
Astrid Lindgren, biskop Krister Stendahl, Jan
Sparring, Göte Strandsjö og Bo Zetterlind.

Ingamay Hörnberg og Lennart Sjöholm er blant de
legendarisk musikere innen kristelig musikk i Skandinavia. I 1974 ga Ingamay ut sin svenske versjon
av Cat Stevens «Morning har broken» - «Tenk at få
vakna» som også ble navnet på hennes album.

Lennart Sjöholm er en av Nordens største produsenter. Fordi han er produsent og musiker, så er
han ikke like kjent som artistene, men når man ser
hvilke artister han står bak forstår man hvor viktig
og konge-aktig han er innen bransjen. Blant artistene han har produsert innspillinger med finner vi:
Pelle Karlsson, Kikki Danielsson, Carola Häggkvist, Lisa Nilsson, Tommy Körberg, Arja Saijomaa, Christer Sjögren og Andraé Chrouch. Platen han gjorde med Andraé Crouch førte til at han
mottok Grammy pris i USA.

Ingamay Hörnberg ble en stor kristen artist i Sverige
og Norge. Ingamays mest kjente utgivelser er: «Barn
Av Modern Tid» (1974), «Tenk Att Få Vakna» (1974), «Jag Följer Dig» (1975) og «Kom In I
Guds Solsken» (1977).
I ettertid har Ingamay jobbetb med TV. På 90-tallet
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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

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

Husk:

Pastor

E-postadresse
kristiansand@frikirken.no
Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkonto
8220 02 86266

Onsdag 18. mars
kl 18.00
Menighetens
årsmøte

16. februar.

Anton Olai Andås, Janne Fjeldsgård Andås og Johannes Andås bar
Anton Olai til dåp sammen med
storesøster Anine.
Vi ønsker familien velkommen
som nye medlemmer i menigheten.

Nye medlemmer

•
•

Toini Gulbrandsen Berg
Einar Rasmussen

Døde
•

Økonomi

Håkon Ellefsen

Vi har nedbetalt godt på gjelda
etter renoveringa av bygget.
Totalt brukte vi ca. 15 millioner, og det gjenstår nå ca. 1
million å betale (forutsatt vedtak om ekstra nedbetaling) .
Har du lyst til å være med på
det siste? Konto 8220 02 86835
går til nedbetaling gjeld.
Givertjenesten til menigheten
kan du nå tegne deg på elektronisk med avtalegiro, se på
hjemmesiden.
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Vil du være med på
praktisk gruppe?
Vi har tre grupper som møtes
torsdag formiddag, så det blir
3. hver torsdag fra 09001130.
Oppgaver: Vasking, rydding
og annet praktisk. Avsluttes
med felles lunch, ta med niste.
Bra å ha noen flere med.
Kontakt: Roald Fidje: 900
96 350

Program
Onsdag 11. mars
10.30 Bønnemøte
12.00 Bronselaget
Fredag 13. mars
18.30 Voxlight
Søndag 15. mars
10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste, Nattverd, Arvid Solheim, tale, Siren og
Ronnie, sang, Supersøndag
Tirsdag 17. mars
15.45 Pannekaketirsdag
18.30 StrikkeCafé
Onsdag 18. mars
10.30 Bønnemøte
12.00 Seniorforum, Arvid Solheim, «Blå Kors i en ny tid»
18.00 Menighetens årsmøte

Torsdag 19. mars
20.00 Passion
Music av
Will
Todd,
Kristiansand
Frikirkes Kammerkor, Gospelsolist Emilie Omland
Grimstad, Jazzensemble.
Billetter Kr 200,- Studenter /
honnør kr 100,Lørdag 21. mars
19.30 Vox

Søndag 29. mars
13.00 og 18.00
Påskemusikal: Lys levende, Kjøp
billetter på
forhånd kr
100,-/50,- på
Checkin.no

Onsdag 15. april
10.30 Bønnemøte
12.00 Seniorforum, Arne Tord
Sveinall, «Troens anfektelser i eldre år – utfordring og
styrke!»

Tirsdag 31. mars
10.30 Vandretur med kjerka, Fra
Randesund kirke, Frigstad
15.45 Pannekaketirsdag
18.30 StrikkeCafé

Lørdag 18. april
19.30 Vox
Søndag 19. april
10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste, Nattverd, Birgitte Bjørnestad, tale, Supersøndag
19.00 Kveldsgudstjeneste, Lovsang, Hilde Grøthe, tale,
Maria Arredondo, Torstein
Sødal, Kristian Sødal m.fl.

Onsdag 1. april
10.30 Bønnemøte
19.00 Konsert i FriCafé, Ingamay
Hörnberg & Lennart
Sjöholm, «Songer och
minnen», Bill. Kr 150,Lørdag 4. april
19.30 Vox
Søndag 5. april Palmesøndag
10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste, Nattverd,
Endre Sagedal, tale
Skjærtorsdag
18.00 Nattverdgudstjeneste, Sverre
Jølstad, tale, Felles måltid i
FriCafé
Langfredag
10.30 Bønnemøte
11.00 Gudstjeneste, Hilde Grøthe,
tale

Søndag 22. mars
10.30 Bønnemøte
1. Påskedag
11.00 Gudstjeneste, Paul Erik
10.30 Bønnemøte
Wirgernes, tale, Vestergabet,
11.00 Høytidsgudstjeneste, Harald
Supersøndag
Eikeland, tale
Tirsdag 24. mars
2. Påskedag
15.45 Pannekaktirsdag
11.00 Gudstjeneste i Domkirken,
16.30 Knøttis
Hilde Grøthe, tale, Frikirkens
Kammerkor
19.00 Damenes Misjonsforum
Onsdag 25. mars
10.30 Bønnemøte
12.00 Bronselaget

Fredag 17. april
18.30 Voxlight

Tirsdag 21. april
15.45 Pannekaketirsdag
16.30 Knøttis
19.00 Damenes Misjonsforum
Onsdag 22. april
10.30 Bønnemøte
12.00 Bronselaget
Søndag 26. april
10.30 Bønnemøte
11.00 Ungdomsgudstjeneste, Stein
Arve Graarud, tale, Supersøndag
19.00 Voxnere i Peisestua
Tirsdag 28. april
10.30 Vandretur med kjerka,
Fremmøte Langenes
15.45 Pannekaketirsdag
18.30 StrikkeCafé

Onsdag 29. april
10.30 Bønnemøte

Tirsdag 14. april
15.45 Pannekaketirsdag
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

Avsender:
KRISTIANSAND
FRIKIRKE
Tollbodgaten 64
4614 KRISTIANSAND

På konsert med Ungdomskoret
Søndag 1. mars leverte Ungdomskoret noe vi må få lov til å kalle en festkonsert. De over 50 ungdommene under ledelse av Ellen Frøysaa når stadig nye høyder. En fullsatt kirkesal klarte responderte med
begeistring. Foruten dyktige solister fra koret hadde de med seg et band som også gjorde denne kvelden til en opplevelse. Runar Nørsett på piano, Håvard Henriksen på bass, Andreas S Sjøen på trommer
og Andreas Meland på gitar er et musikalsk dreamteam. Dette var rett og slett gøy.

Bilder og tekst, RNR

Dirigent for koret: Ellen Frøysaa

