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I 2019 fikk vi laget rom til 4 studenter i den gamle vaktmesterleiligheten i 2 etasje, med hvert 
sitt soverom, felles kjøkken og stue. Det første året bodde det tre studenter der, som fikk en 
rimelig hybel mot å bidra i kirka. Året ble jo kort, da nedstengningen kom i mars. Nå i august 
er det fire som er klar til å bo der, 2 jenter og 2 gutter.  
 
Det er oppstart og bli kjent uke. Enda er det en ny gjeng som treffes for å bli bedre kjent med 
hverandre.  
 
Sammen med Stein Arve Graarud og Harald Eikeland er målet skape et godt grunnlag for at 
vennskapet mellom ungdommene skal bli bra og motivere til en god innsats for Menighetens 
barnearbeid. Det er i hovedsak hva vi i menigheten ønsker at de 4 disiplene skal engasjere seg 
i. Men samtidig også vokse i tro og kjennskap til hverandre. 
 
Men uten mat og drikke duger heltene ikke og første treff med våre nye disipler var på en av 
byens restauranter.  
 
Vi gleder oss til fortsettelsen og at våre disipler blir bedre kjent med menigheten. 

Her kan du bli litt bedre kjent med dem: Fra venstre: Rebekka Nordvoll Larsen, Karen Massao, 
Herman Harv, to kule pastorer og Amund Fylling. 
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Pastorens 

Å leve ut sin tro 

 
Hvordan kan en leve ut sin tro i et stadig mer sekularisert samfunn? Hvordan være en kirke 
og kristen  i vår tid ? Hvordan skape engasjement som blir forstått og skaper etterfølgelse 
basert på Jesu evangelium? Hvilke holdninger skal vi delta i samfunnsdebatten med, og 
hvordan skal vi i praksis være lys og salt i en verden som trenger Jesu evangelium om nå-
de, oppreisning, frihet og kjærlighet? 

For hva er det som skal prege  oss som enkeltpersoner eller kirke og menighet som vil føl-
ge Kristus i 2020? 

12 punkter til ettertanke … 

• Vær kirken 

• Lev ut evangeliet 

• Ta vare på skaperverket 

• Ha omsorg for de fattige 

• Tilgi ofte 

• Plei de syke 

• Nedkjemp  rasisme 

• Kjemp for de undertrykte 

• Del jordiske og åndelige gaver 

• Krev likhet 

• Elsk Gud 

• Elsk din neste 

 

 

Etterfølgelsen av Kristus medfører handling  og  vi trenger kanskje noen veiskilt. Disse 
veiskiltene betyr  mye  for meg som diakoni pastor men også som jeg ser som svært viktige 
punkter som må prege oss som kirke og menighet hvis vi skal kunne ta etterfølgelsen av 
Kristus inn over oss   .  

Vi har en  oppgave som kirke og menighet  å se utover mot mennesker også utenfor vår 
kirke , være en aktiv aktør i byen vår, i landet vårt ,i verden. Å være synlig for  ikke krist-
ne, å være lys og salt i verden. Vise tro, håp og handling midt i en verden som trenger bud-
skapet om forsoning, frigjøring og nåde  

Harald Eikeland 
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Tekst og bilder: Harald Flå 

 
I 2003 starta fredagsbibelskolen «40 dager» opp 
her i Frikirka. Fra 0900-1500 hver fredag møtes 
deltakere og stab til fellesskap, undervisning og 
grupper, som har som mål å utruste til liv og tje-
neste. Elevene er aldersmessig fordelt fra 20-
årene og jevnt oppover til 70-årene. Og mange 
må ta fri en dag i uka fra jobb. «40 dager» er et 
fellesprosjekt mellom Øvrebø, Vennesla, Song-
dalen, Hånes og Kristiansand Frikirker.  
 
I år starter det opp et 2. år på «40 dager». Bibel-
fordypning er hovedmålet der. Kurt Hjemdal og 
Oddvar Søvik er tidligere kollegaer fra Indremi-
sjonen, og noen av de mest erfarne bibellærere i 
Norge. Sammen har de lagt opp innholdsplanen 
for undervisningen, og vil også være med og un-
dervise mye selv. Men også andre vil bidra, fra 
NLA Gimlekollen og andre.  
 
Fredag 21.08 er første dagen de samles, og med 
41 deltakere på 1. året, 31 på året og 25 stab, er 
det helt fullt med 97 personer til sammen.  2. året 
vil samles i kjelleren.  
 

Nytt 2. år på «40 dager» 

Finn Christian Svanholm 
er med som stab på 2. 

året. Han var deltaker i 
17/18 på «40 dager». 

Han skal også være ka-
meramann i år og filme 

undervisningen. Hvorfor 
vil du være med som stab 
i år? Jeg synes dette er 

spennende og viktig, og 
det er givende å ta del i. Godt fellesskap internt i 

staben, vi er 8 stk som er stab på 2. året. 

Herman Harv, 21 år, er 
også med som deltaker 

på 2. året. Hvorfor vil du 
være her i år? Da jeg bor 

i vaktmesterleiligheten i 
kirka, så ligger omsten-

dighetene veldig fint til 
rette. Og så ønsker jeg å 
ha mer bibelkjennskap, 

dette er en fin anledning.  

Liv Jakobsen, har tidlige-
re vært med som stab i 

«40 dager» i fem år. I år 
er hun elev på 2. året, 

sammen med sin mann 
Gudmund.  

Hvorfor vil du være med 
som deltaker? Som pen-
sjonist har jeg tid og an-

ledning, og så har jeg et 
ønske om fordype meg 

mer i Bibelen, og i større grad vite hva jeg tror.  

Oddvar Søvik, tidligere pastor her i kirka, er 
første underviser ut. Temaet for første sam-
ling er Bibelen – Guds ord, tilblivelse, hvor-
dan lese og tolke. Oddvar skal være med og 
undervise flere ganger, både på 1. og 2. år.  
 
Hvorfor gå på 2. året? For å bli rotfestet i sin 
tro, og istandsatt til å dele troen videre. Og 
undervisningen skal treffe både hode og hjer-
te.  



 5 

Av Tor Tønnessen 
 
Artikkelen i mainummeret av FrikirkeAktuelt, 
om juniorturer under krigen, antakelig skrevet 
av Kjell Høyesen, vakte barndomsminner hos 
meg fra krigens dager og tiden etterpå. I 2011 
var jeg på Statsarkivet og leste gjennom gamle 
Fæ-venner fra like etter krigen, på jakt etter en 
bestemt sak. Da kom jeg over mange andre 
interessante ting som jeg fotograferte av. Jeg 
har lyst til å dele et par av disse med menig-
hetsbladets lesere. De er aktuelle i forbindelse 
med artikkelen i mainummeret, men også i 
forbindelse med at vi i disse dager feirer 75-års 
jubileum for frigjøringen 8. mai 1945. Jeg var 
da 10 år og husker godt jubelrusen vi alle var 
grepet av. Under krigen, og også i tiden etter-

på, var det rasjonering på nesten alt. Når det 
var tilstelninger med bevertning i kirken var 
det vanlig at man måtte ta med seg egne ingre-
dienser til dette, som regel sukker. Rasjone-
ringen varte også en tid etter krigen, men i slut-
ten av 1946 ser det ut til at sukkerrasjoneringen 
var slutt. Utklippet om juniors julefest er fra 
nyttår 1946/47 og virker helt absurd for folk i 
dag. Utklippet fra Høyesens konditori stammer 
fra ca. april 1946. Konditor Høyesen var far til 
Kjell Høyesen, jfr. artikkelen i mainummeret. 
Bildet av de syklende juniorene er fra sykkeltur 
til juniorleir på Risøya i 1940. Bildet stammer 
fra Klara Lauvland. Hun var gift med Tolv 
Lauvland, som var juniorleder i Frikirken i 
mange år.  

Historieminner 



6 

I disse koronatider.. 

Av Endre Sagedal, daglig leder.  

 

I lesende stund er det nesten et halvt år si-

den Norge ble stengt ned torsdag 12.03, og 

hvordan har denne tida vært her i Kristian-

sand Frikirke? Dette er andre nummer av 

FrikirkeAktuelt som kommer ut i denne 

tiden, i forrige nummer står en artikkel om 

første tiden etter nedstengningen.  

 

Digitale gudstjenester har vært noe vi har 

måttet lære og ta i bruk. Harald Eikeland 

har vært  nettpastor og koordinert dette 

arbeidet.  Starta med innspilling på en tele-

fon, og andakter på Facebook. Så lånte vi 

et godt kamera, før vi fikk kjøpt vårt eget. 

Og med stigende kvalitet etter hvert som 

kompetansen steg. Via statistikken kan vi 

se hvor mange som har fulgt hele gudstje-

nesten, og tallene har vært høye. Over 300 

skjermer (og gjerne flere som deler en 

skjerm) har fulgt hele gudstjenesten. Disse 

gudstjenestene ligger fortsatt tilgjengelige 

fra vår hjemmeside.  

 

Søndag 03.05 hadde vi en nyskapning, 

drop-in nattverd. Åpen kirke fra 11-12.30, 

og vi hadde nattverd når det var 10 stk i 

salen. Fungerte fint, og 66 stk ble med. Så 

ble det åpnet opp for å samle 50 stk, og vi 

hadde korte gudstjenester kl 10.30, 11.00 

og 11.30. Ingen påmelding, og det fordelte 

seg rimelig jevnt på de tre samlingene.  

Så har det vært gudstjenester i kirka hver 

2. søndag. For å unngå påmelding, så had-

de vi tre gudstjenester, kl 10.30 -11.00 og 

11.30, med plass til 50 på hver, og det for-

delte seg jevnt på disse.  

 

Fra søndag 21.06 har vi kunnet samle 200 

mennesker, med en meter mellomrom. Det 

er det plass til i vår kirkesal/baksal/galleri. 

Kart som viser hvor våre gudstjenester på nettet er avspilt.  
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Og vi har hatt gudstjenester hver 2. søndag 

gjennom sommeren. Vi inviterte Rande-

sund og Vågsbygd til å lage sommerguds-

tjenester sammen med oss, og det har 

fungert bra og med godt oppmøte. Nå fra 

august har vi lagt opp til gudstjenester hver 

søndag.  

 

Ungdomsarbeidet har vært mye digitalt, 

med undervisning og grupper på digitale 

plattformer. Konfirmantene hadde en 

kveld i klatreparken i juni. VOX møttes til 

«bryllup» siste fredagen i juli. Og konfir-

mantleir kunne holdes på Evjetun som 

vanlig. Og med våkne ledere som sørget 

for en koronatest av en deltaker som våkna 

forkjøla, så ble det nasjonale overskrifter 

om leiren frem til det viste seg at prøven 

var negativ.  

 

En krevende side ved denne tiden har vært 

restriksjoner i forhold til besøk. Det er 

mange som har kjent på savnet av felles-

skapet i kirka, og de første månedene var 

det heller ikke mulig å besøke hverandre i 

særlig grad. Nå er dette mulig, og besøks-

tjenesten kan fungere. Og ikke minst, vi 

kan besøke hverandre.  

 

Hvordan vil det bli fremover? Alt peker 

mot at vi må leve med smittevern og rest-

riksjoner i året som ligger foran. Vi hadde 

et møte med Administrasjonsrådet og lege 

Svein Gunnar Gundersen denne uka, og vi 

har følgende tiltak nå (uke 34), her vil end-

ringer skje etter hvert. 

 

- Å synge i kor krever god avstand. I høst 

blir Damekoret, Ungdomskoret og Bronse-

laget satt på pause. De andre øver med god 

avstand.  

• Kirkekaffe vurderer vi i september, 

vi ser hvor viktig kirkekaffen er for 

det sosiale livet i kirka, og samtidig 

er det en utfordring å holde avstand.  

• Pannekaketirsdag er på pause, fordi 

ungdomskoret ikke møtes blir det 

færre som samles, og samtidig er vi 

forsiktige med servering. 

• Supersøndag (søndagsskolen) møtes 

i kjeller samtidig med gudstjenesten, 

men blir ikke med opp til nattverd.  

• Generelt følger vi smittevernregler, 

dvs registrering av hvem som er på 

arrangementer med navn og mobilnr, 

avstand på 1 meter, håndrens til-

gjenglig, og viktig at de som kom-

mer er friske. 

• Vi fortsetter med digitale tilbud ved 

siden av vanlige gudstjenester, målet 

er 2 gudstjenester i måneden som vil 

være tilgjengelige på nettet. 

 

Ta gjerne kontakt med kontoret om det er 

noe du lurer på. 
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Vi satser på barnearbeidet 
 
Av Kåre Melhus 
 
Maria Sandvand er ansatt som barnearbeider i 10% stilling ved siden av 100% grunnskolelærerut-
danning ved UiA.  Hennes hovedansvarsområde er søndagsskolen, men hun forsøker også å følge 
opp andre aktiviteter for barna i vår menighet. 
 
De fleste av disse aktivitetene ble stengt ned i vår på grunn av koronaviruset. Maria sier at vi nå 
starter opp igjen, med strenge smittevernregler, som vasking av hender, desinfisering og sosial av-
stand. Søndagsskolen begynte 23. august, og nå starter snart Jubilo, Knøttis, speideren og Vox light 
opp. 
 
Maria sier at vi fremdeles sliter litt med å rekruttere barn og barnefamilier, etter at bydelsarbeidet 
på Gimlekollen ble til Østsida Frikirke i 2014. Mange barnefamilier meldte overgang til den nye 
menigheten. Men, hun understreker at det er mange barn innom kirken i løpet av uken, selv om det 
foreløpig ikke er så mange å se på søndagene. 
 
Før sommeren arrangerte Maria en lørdagssamling for småbarnsfamilier, og den ble godt mottatt 
av de familiene som kom.  En ny slik samling er planlagt i løpet av høsten. Hovedhensikten med 
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disse samlingene er å rekruttere deltagere til Su-
persøndag, som søndagsskolen nå heter. 
 
Deltagerne på Supersøndag er delt i to grupper for 
yngre og eldre barn. Det er fire studenter fra disip-
pelhuset som er lærere her, sammen med Maria.  
Behovet for flere lærere avhenger av hvor mange 
nye barn som kommer etterhvert.   
 
Kristiansand Frikirke har plantet en rekke menig-
heter i bydelene i årenes løp. Hver gang har vi 
vokst oss store igjen.  Maria og hennes medarbei-
dere i barnearbeidet er ivrig opptatt med vekstpro-
sessen når det gjelder barnefamiliene. 

 

Maria Sandvand  
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Tekst Jon Kleveland 
 
De fleste har vært utsatt for endringer i 
livet under koronatiden. Definitivt mu-
sikklivet i kirken. Alle korene i kirken la 
ned sin aktivitet i mars. Og gudstjeneste-
ne ble i lang stund flyttet fra kirkerommet 
til internettet. 
 
Det var en utfordrende tid, men det førte 
også til andre oppgaver. Koronatiden før-
te til at det var mulig å bruke tid på Kristi-
na Jølstad Mois nye CD som ble lansert i 
august. Flere av sangene er faktisk skre-
vet i koronatiden og bærer mye innhold 
fra den mørke tiden. Det ble et behagelig 
resultat av innspillingen og sangene er 
allerede spilt flere tusen ganger på inter-
nett. Kristina er en av frikirkens store for-
midlere. Bare hennes innspilling av sang-
en «Det er navnet ditt jeg ro-
per» («Kallet») er avspilt snart 200.000 
ganger på Spotify. 
 
Vestergabet fikk etterhvert lov til å sam-
les, men med få sangere om gangen. Den 
nye platen med amerikanske salmer går 
nå mot mål. Intensjonen er å utgi det nye 
albumet i november. 
 
Vestergabet fikk også et nytt oppdrag i 
vår fra Lusanne bevegelsen. Sammen med 
et symfoniorkester i Montenegro, er sal-
men «Be still for the presence of the 
Lord», spilt inn. Og i denne tid synger 
mange sangere rundt om i Europa på 
sangen. Det skal redigeres inn i opptaket 
som skal lanseres som video i høst. Det er 
et spennende og inspirerende prosjekt. 
 
Nettgudstjenestene fra frikirken har 
egentlig ført til at flere mennesker har 
vært med på gudstjenestene enn tidligere. 
Noen har omtalt nettgudstjenesten som 
det gamle galleriet. Å legge ned nettguds-
tjenestene er ikke vår intensjon. Gudstje-
nestene når enda flere mennesker. Det 
legges nå en plan for å fortsett dette arbei-

Kor i koronatiden 

det i menigheten, men nå i tillegg til våre 
gudstjenester i kirkerommet. 
 

Fremover 
 
Koronasituasjonen er noe endret, men 
utfordringen er fremdeles stor. Å drive 
med musikk i kirken i denne tiden er 
mentalt utfordrende. I Tyskland og Stor-
britannia er det ikke lov å synge på guds-
tjenestene. Dette fordi det kan synes som 
om smitte sprer seg mer med sang. Den-
ne avgjørelsen er heldig vis ikke tatt i 
vårt land. Men må likevel tas alvorlig. 
 
Bronselaget er stoppet i høst. Det er fordi 
medlemmene i koret er mer utsatt for 
alvorlige konsekvenser av smitten. Ung-
domskoret tar også pause frem til end-
ringer, dette rett og slett for at de er 
mange og fra mange miljøer. Det er en 
sørgelig avgjørelse, men riktig. 
 
Jubilo starter opp, men fokuset vil være 
mer på å lage musikkvideoer, enn å 
synge. 
 
Damene i kirka, skal ha konsert med Ro-
land Utbult i november. Om denne kon-
serten blir gjennomført er fremdeles ikke 
bestemt. Synger man i kor, må man i dag 
stå med 1,5 meters avstand. Det fører til 
fremførelsesutfordringer. 
 
Kammerkoret fortsetter øvelsene og er 
strenge på avstand. Men det er ikke sik-
kert at hele koret kan fremføre sang sam-
men. 
 
Det planlegges nå å gjennomføre flere 
«små-konserter» i kirken med begrenset 
antall folk i salen. Vi skal gi musikken 
plass i kirken, men det blir på en annen 
måte enn tidligere. Det kan sees på som 
alvorlig. Musikkmiljøet i Kristiansand 
frikirke tar det som en utfordring og går 
inn i arbeidet med forventninger. Når 
koronatiden er over skal menigheten in-
viteres til sangfester! 
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Fra familieselskap til handling 

Av Kåre Melhus 
 
Det begynte i et familieselskap i Lyngdal i 
2011.  I samtalens løp sa Vidar Abrahamsen at 
siden vi hadde det så bra, så ville han at fami-
lien skulle gjøre noe for andre barn. Det ble 
ikke bare med prat, slik det har lett for å bli i 
selskaper. Nei, resultatet ble etableringen av 
organisasjonen «Håp for Alle.» 
 
Vidars far, Terje Abrahamsen, som nå er med-
lem i Kristiansand Frikirke forteller til Frikir-
keAktuelt at de begynte med å se på mulighe-
ten til å hjelpe vanskeligstilte barn og kom, via 
Misjonskirken på Majorstua i Oslo, i kontakt 
med Peeteli sosialsenter i Estlands hovedstad 
Tallinn.  Her tar de med seg barnehjemsbarn og 
dagsenterbarn på spennende aktiviteter i løpet 
av en «Happy Day».  “Håp For Alle” har fra 
2012 i 5 år arrangert en 10 dagers sommerleir i 
Lyngdal for barna fra Tallinn.   
 
I 2013 opprettet «Håp for Alle» et samarbeid 
med Karosta -Kids, en lokal ungdomsorganisa-
sjon i Liepaja, Latvia. Karosta er en tidligere 
militærleir som ble stående tom da de sovjetis-
ke soldatene trakk seg ut av de baltiske landene 
i 1993. Fattige og vanskeligstilte familier flyt-
tet inn, og bydelen ble etterhvert et belastet 
område med rus og kriminalitet i hverdagen. 
 
Samme år etablerte de også ungdomsprosjektet 
“Hope21” for vanskeligstilte ungdommer i al-

deren 15-21 år.  Dette for å motivere ungdomme-
ne til å fullføre skolegangen. De får oppfølging 
av en ungdomsarbeider på senteret, samtidig som 
de deltar på samlinger og etterhvert får arbeids-
oppgaver der. Ungdommene inngår forpliktende 
avtale.  Hvis de oppfyller sine forpliktelser, får 
de utbetalt 20-50 Euro i måneden. Målet vårt er 
at 95 % av deltakerne skal fullføre programmet 
og utdannelsen, komme seg ut i jobb/høyere ut-
danning innen tre måneder, og fortsatt være i 
jobb/høyere utdanning tre år etter endt program,» 
sier Terje. 
 
Lokalet som Karosta-kids disponerte var for lite, 
så «Håp for Alle» kjøpte et større hus som ble 
renovert og kalt «House of Hope». Dørene her 
ble åpnet i 2018.  Mange av de som kommer hit 
er unge mødre med sine barn. Her møter de folk 
som bryr seg, får støtte og veiledning og ikke 
minst – et varmt måltid.  Terje forteller at rundt 
70 mennesker er innom «House of Hope» hver 
uke.  De deltar blant annet i ledertrening og får 
undervisning i fag som engelsk og musikk. 
 
“Håp for Alle” sin hjelpevirksomhet er nå i ho-
vedsak knyttet til “House of Hope” i Liepaja, 
Latvia.  Støtten går til dekning av lønn og aktivi-
teter, stipend og driftsutgifter på bygget. Alt det-
te skal finansieres. «Håp for Alle» har 90 faste 
givere, og et budsjett på ca NOK 900.000.  Flere 
bedrifter og firmaer på Sørlandet støtter opp øko-
nomisk. Det samme gjør Rotary og Lyngdal Fri-
kirke. 



Konfirmantene 2020 
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Nok en gang: Tidenes beste konfirmantleir! 

Av Stein Arve Graarud 
 
Jeg sier det hvert eneste år, og jeg mener det hver 
eneste gang: Dette var tidenes beste konfirmant-
leir! Før leiren lover vi konfirmantene den beste 
uka i livet, og vi holder det vi lover. 94 konfirman-
ter og ledere hadde fantastiske dager på Evjetun 
leirsted. I tillegg til konfirmanter fra Østsida, Kris-
tiansand, Birkeland og Tveit hadde vi også fire 
konfirmanter fra Oslo og en fra Rødøy i Nordland.   
 
I tillegg til 2 møter hver dag hadde vi daglige grup-
pesamlinger. Dette er ekstra viktige når man er 
mange, for det kan være lett å drukne i mengden.  
 
Det er forskjell på å vite om veien og å vandre på 
veien. Den beste måten å lære om bønn på er å be. 
Learning by doing. Hver morgen hadde vi derfor 
stille stund med bibel og ettertanke. På kvelden var 

det aftenbønn på rommene. Kristenlivet er ikke å ha 
bestemte meninger og syn på forskjellige saker. Det 
er et liv. En vandring. Å elske Gud og elske våre 
medmennesker. Det var mange konfirmanter, som 
tok steget fra barnetro til «voksentro».  
 
Mange påmeldte på lederkurs 
De fleste har meldt seg på TØFF-kurset (Trening og 
Øvelse For Fjorårskonfirmanter), som starter opp i 
slutten av september. Dette lederkurset avsluttes 
med teamtur til Kaliningrad sommeren 2021. 
 
Tusen takk til ledere og konfirmanter som bidro til 
at vi alle fikk oss et minne for livet! 
Jeg er heldig som får betalt for å være med på leir. 
De frivillige bruker en uke av ferien sin. Det hadde 
vært umulig å gjennomføre en slik leir uten hjelp fra 
dem.  

1. rekke 
Bjørn Embrik Grøthe, Leon Wongraven-Deans, Lars Oscar Torstveit, Sofie Stave Johannessen, Stein Arve Graarud, Marte 
Langemyr, Brage Sundby Håland, Erlend Abelsæth, Ola Eidsvig Hapnes 
2. rekke 
Adriana Verkerk (leder), Hanne Beckmann Kristiansen (Leder) Mia Sofie Sedberg, Helene Kirkhus, Sarah Maria Eike-
land, Lana Weinberg, Markus Andersen, Sondre Kirkhus, Cecilie Kjelleberg Netland, Vilde Kirkhus, Nora Emilie Aabel, 
Benedicte Beckmann leder), Rebecca Fjeldbraaten (leder) 
3. rekke 
Johannes Fjeldbraaten (leder), Elise Furset Jensen (leder), Jenny Sødal Ringøen, Alida Ingebretsen Nilsen, Ina Isabell 
Skeivoll, Ingrid Marie Ekeland, Vera Sødal Inntjore, Sofie Halberg, Filip Beckmann Fredvik, Markus Vallesverd, Mads 
Ose Johannessen, Katrine Omsland, Julie Aabel (leder), Kristin Grøthe (leder) 
4. rekke 
Eva Aamland, Aksel Hangeland Paulsen, Torjus Bjørnestøl Beckmann, Thea Amilie Tambini, Heine Kleivkås, Ruben 
Valentin Flåten, Jakob Sødal, Sander Skaara Markussen, Mats Taylor Eldor, Herman Ferger Birkeland, Anders Moe 
Skautvedt,  
5. rekke 
Anna Abelsæth (leder) Alfred Emil Nilsen (leder), Petter Frøysaa Utne (leder) Theodor Flåten (leder), Johannes Fjeldbraa-
ten (leder) Ikke til stede: Hannah Sæbø, Helene Jølstad, Jørgen Raaen Osmundsen, Lloyd Nicklas Reiersen 

Navn på konfirmantene 2020 
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Av Roald Føreland, daglig leder Evangelisk Orientmisjon 
 
Da korona-pandemien brøt løs i mars, hadde vi et krise-møte i staben i Orientmisjonen og spurte oss 
selv og Gud: Hva kan vi nå gjøre? 30 avlyste møter, alle reiser satt på vent, Nord-Korea stengt, 
akutt matmangel i India. 
 
Heldigvis har vi gode samarbeidspartnere i alle våre prosjektland og vi har erfart å faktisk kunne 
trappe opp arbeidet – spesielt i India. 

Tusen takk for bidrag til misjons-
arbeid i India 

Den store humanitære innsatsen har skapt positiv oppmerksomhet i India. En avis med mer enn en 

million abonnenter skrev en artikkel om innsatsen og en TV-stasjon hadde reportasje i sin nyhets-

sending der våre medarbeidere distribuerte mat. Det er et veldig positivt vitnesbyrd at en kristen or-

ganisasjon bidrar i så stor målestokk i nødhjelpen. 
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De har distribuert mat til mer enn 150.000 mennesker, levert mer enn 100.000 munnbind, 
gitt 550 symaskiner til fattige kvinner. Alt dette i tillegg til våre pågående menighets-
prosjekter, helse-prosjekter og barnehjem. 
 

Hjelpeaksjonen har også hatt positive synergieffekter ved at flere lokale givere har bidratt. 

Alt dette gjør seg jo ikke selv. Vi hadde på ingen måte budsjett til en så stor aksjon. Men 

da har vi virkelig erfart et av våre kjerne-bibelvers “Hittil har Herren hjulpet”. Ekstraordi-

nære gaver på mer enn 5 millioner. Tusen takk til alle som har bidratt med store og små 

gaver! Misjonsutvalget har bevilget 15.000. Kollekt på misjonsmøte i Frikirken 22.juni var 

på mer enn en million!! 



 
  

 
 
 

    

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass   
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Om å være Jesu disippel i dag 

Av Harald Flå 
 
Dette er undertittelen på Oddvar Søviks nye bok 
«Følg meg». Dette er siste bok i en etter hvert 
rekke bøker fra hans hånd. Forrige bok «Derfor 
tror jeg» hadde vi en omtale av i FrikirkeAktuelt 
i september i fjor. Hovedanliggende i den siste 
boken er hvorfor og hvordan være en Jesu disip-
pel. Og i den forbindelse berører han mange te-
maer sammen med hyppige og relevante bibel-
henvisninger. En sentral henvisning er Lukas 
6,46: «Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre og 
gjør ikke det jeg sier».  Mange kristne ser ut til å 
ha satt et skille mellom det å tro på Jesus og det 
å følge Ham, mellom det å ha Ham som Frelser 
og det å ha Ham som Herre.  At det koster noe å 
være disippel går igjen som et tema i boken. 
Men i siste kapitel skriver han om at en disippel 
vil få sin lønn. 
 
La oss se litt nærmere på noen av kapitlene.  
Et sentralt spørsmål han stiller er: Hva er frihet? 
Det er snakk om en åndelig frihet der vi er fri fra 
noe og fri til noe, fri til å følge Jesus som Herre. 
Frihet til å leve etter Guds bud.  Og frihet fra 
syndens skyld, selv om vi fortsatt bærer på syn-
dige lyster. Men samtidig fri fra syndens makt i 
våre liv. 
Overskriften i kapitlet «En disippel fornekter seg 
selv» kan vel umiddelbart virke noe skremmen-
de. Men dette behandler Søvik på en innsiktsfull 
måte. Utgangspunktet er Lukas 9,23: «Om noen 
vil følge meg, må han fornekte seg selv og hver 
dag ta sitt kors opp og følge meg». Men det be-
tyr ikke å forakte seg selv. Temaet er vanskelig, 
men ikke desto viktigere. Det dreier seg om å gi 
Jesus en sentral plass i vårt liv. 
I et neste kapitel tar han også opp en vanskelig 
sak: «En disippel gir avkall på alt han eier. 
«Lukas 14,33: «Slik er det altså. Ingen av dere 
kan være min disippel uten å gi avkall på alt han 
eier».  Også dette temaet behandler han på en 
innsiktsfull måte. Han understreker forvalteran-
svaret i forhold til det vi eier og har. I samme 

kapitel kommer han også innom temaet skaper-
verket og klimakrisen. 
Hvordan skal vi som disipler forholde oss til 
andre er et viktig tema. «En disippel elsker 
andre disipler» er overskriften. Johannes 13, 34
-35: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske 
hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere 
elske hverandre, da skal alle kunne se at dere er 
mine disipler». Og som disipler er vår viktigste 
oppgave å gjøre andre til disipler. Dette sier 
Søvik mye tankevekkende om. 
 
Alt det Søvik skriver er godt fundert med mye 
bibelhenvisninger. Han behandler temaene på 
en lettfattelig måte. Her viser han sin bibelinn-
sikt og sine pedagogiske evner. Boken henven-
der seg til både unge og gamle, til mennesker 
som har levd som kristne i mange år og til de 
som er forholdsvis nye på veien. Boken inne-
holder en studieplan og samtaleplan slik at den 
er godt egnet til bruk i bibelgrupper. Boken 
kan kjøpes på Vivo bokhandel. 
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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 

 
Kollekter har blitt betydelig mind-
re, både pga antall deltakere på 
arrangementer, antall arrangement, 
og at ikke vi sender rundt kollekt-
kurv. Manglende kollekter fører til 
at vi får mindre inn til vårt mi-
sjonsbidrag, og må hente mer fra 
kassa på slutten av året.  Men alltid 
mulighet å gi på VIPPS 19388, 
eller konto.  

Stilling ledig 

Frikirkeaktuelt trenger noen flere 
som kan være med i redaksjonen 
og bidra med artikler til bladet. Vi 
samles til redaksjonsmøter 8 gang-
er i året. Fast møtedag er onsdager 
kl 17 til 18. All nødvendig opplæ-
ring blir gitt. Tror du dette kan 
være noe for deg så ta kontakt med 
Kåre Melhus direkte eller på epost 
karemelhus@gmail.com  

Døpte 

 
20. juni ble Samuel Arredondo 
Sødal døpt. 
Foreldre Maria Arredondo og 
Torstein Sødal 
 

Personalnytt 

Hilde Grøthe er fra august av i 
30% stilling i kirka, som pastor 
med ansvar for gudstjenester, og 
er resterende 70% på Kristian-
sand Folkehøgskole som lærer/
skolepastor. 

 

Økonomi 

Gjennom den spesielle tiden vi har 
hatt de siste månedene, så har den 
faste givertjenesten til kirka vært 
stabil og jevn, noe som gjør at øko-
nomien fungerer godt. Minner om 
at det er nå mulighet for å få skatte-
fradrag for gaver inntil 50 000,- i 
året. Givertjenesten kan du finne på 
nettsiden vår på gi.frikirken.no/
kristiansand  Eller du kan kontakte 
kontoret 38 12 10 30, kristian-
sand@frikirken.no  
 
Kontonr 8200 02 86266 VIPPS 
19388 

Det er dette som er livet. 

Kristina Jølstad Moi er nå ute med 
sitt femte album – «Det er dette 
som er livet».  
 
Kristina er en stor sanger og for-
midler, og blir alltid lyttet til av 
mange mennesker. Via Spotify 
høres hun nå nesten 3000 ganger i 
uken av forskjellige mennesker – 
først og fremst i Norge, men også i 
Danmark og Sverige. 
 
Tekstene er skrevet av Anne Kris-
tin og Sven Aasmundtveit, Hans-
Olav Mørk, Tore Thomassen, Asle 
Bjorvatn og Pål Repstad.  Det er 
med stolthet Musikkentreprenøre-
ne nå presenterer det nye albumet, 
med tekster som kan forsterke 
troen på Guds omsorg. Et budskap 
som også formidles på en varm 
måte i Per Ove Sødals maleri på 
CDens forside. 
 
Musikerne på plata er sørlendinge-
ne Torbjørn Alfsen, Kjell Åge 
Stoveland, Jango Nilsen, Jon Kle-
veland og Mick O´Brien fra Dub-
lin. 
 
Jon Kleveland forteller at han førs-
te gang hørte Kristina synge på 

Allehelgensdag i kirken, året han 
begynte å jobbe i kirken – 1999. 
-Det gjorde så inderlig inntrykk på 
meg, og rett etter arrangementer 
ble vi enige om at vi skulle lage 
en innspiling sammen, forteller 
Jon. Det førte til albumet «Sanger 
fra vest». Mange av disse nye 
sangene havnet i den nye salme-
boken og spilles veldig mye. Bare 
sangen «Det er navnet ditt jeg 
roper» er nå streamet rundt 
200.000 ganger. 
 
-Det var veldig kjedelig at det 
ikke var nok CDer for salg i kir-
ken den første dagen hun present-
erte musikken. Jeg beklager det! 
Platen ligger nå for salg i kirkens 
foaje. Bare ta med deg CDen og 
betal via vipps, sier produsent Jon 
Kleveland. 

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


Program 

Onsdag 2. september 

10.30  Bønnemøte 

Lørdag 5. september 

19.30  Vox 

Søndag 6. september 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Familiegudstjeneste Sven 
Jarle Reinhardsen, tale 
Jubilo  

18.00  Inspirasjonssamling for 
smågrupper Jens Petter 
Jørgensen 

Tirsdag 8. september 

16.30  Jubilo, fra 2. trinn 

16.30  Knøttis, fra halvåret barnet 
fyller 3 år 

18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 9. september 

10.30  Bønnemøte 

Søndag 13. september 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste Høsttakkefest 
Harald Eikeland, tale 
Supersøndag 

Tirsdag 15. september 

16.30  Jubilo 

19.00  Damenes Misjonsforum 

Onsdag 16. september 

10.30  Bønnemøte 

19.00  Seniorforum, Jostein 
Andreassen 

Lørdag 19. september 

19.30  Vox 

Søndag 20. september 

10.30  Bønnemøte 

11.00 Nordisk gudstjeneste Hans 
Weichbroch, tale Ulf 
«Uffe» Christiansson, sang 

Protestfestivalen 

18.00  Samtale, Å leve i 
«Bibelbeltet» 

19.00  Debatt, What Would Jesus 
do? 

20.00  Mannskoret Church Hill 
Boys fra Finland 

19.00 Voxnere i FriCafé 

Tirsdag 22. september 

16.30  Jubilo 
16.30  Knøttis 
18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 23. september 

10.30 Bønnemøte 

Søndag 27. september 

10.30 Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste Hilde Grøthe, 
tale 

Onsdag 30. september 

10.30 Bønnemøte 
 

Lørdag 3. oktober 

19.00  Vox 

Søndag 4. oktober 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste Sigmund 
Sandåker, tale 

Tirsdag 6. oktober 

16.30  Jubilo 
16.30  Knøttis 

18.30 StrikkeCafé 

Onsdag 7. oktober 

10.30 Bønnemøte 
 
 
 
 
 

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

Søndag 11. oktober 

10.30 Bønnemøte 

11.00  Familiegudstjeneste Sven 
Jarle Reinhardsen, tale 
Jubilo  

Tirsdag 13. oktober 

19.00 Damenes Misjonsforum 
16.30  Jubilo 

Onsdag 14. oktober 

10.30 Bønnemøte 

12.00  Seniorforum, Øivind 
Benestad 

Lørdag 17. oktober 

19.30  Vox 

Søndag 18. oktober 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste Hilde Grøthe, 
tale, Kammerkoret 
Supersøndag 

Tirsdag 20. oktober 

16.30  Jubilo 
16.30  Knøttis 
18.30  StrikkeCafé 
 

Onsdag 21. oktober 

10.30 Bønnemøte 

Søndag 25. oktober 

10.30 Bønnemøte 

11.00 Ungdomsgudstjeneste Stein 
Arve Graarud, tale 
Konfirmantpresentasjon 
Supersøndag 

19.00 Voxnere i FriCafé 
 

Tirsdag 27. oktober 

16.30 Jubilo 

Onsdag 28. oktober 

10.30  Bønnemøte 

Lørdag 31. oktober 

19.30  Vox 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Trives godt på Kristiansand Feriesenter 

kjempesesong.  Nå på ettersommeren har noen tyske 
turister begynt å komme. Men problemet er at mange 
bestillinger blir kansellert på grunn av mye usikkerhet. 
 
I år har sommercampen måtte avlyses og det innebærer 
at det ikke ble noe av gudstjenester, bibeltimer og kon-
serter. Men det ble en del aktiviteter for familier og 
barna, vel å merke kun for campingturistene. I hage-
kroa var det nok atskillig færre mennesker enn hva 
som er vanlig. For her var det stort sett kun tilgang for 
campingjestene. Etter forholdene gikk kafeen stort sett 
bra. Selv med strenge koronarestriksjoner var gjestene 
flinke til å overholde reglene. 
  
Avslutningsvis kommer Kristin med en oppfordring: 
Hun ønsker at Frikirken skal bruke stedet mer til ar-
rangementer for grupper og konferanser. Hun kan tilby 
overnatting med helpensjon i skuldersesongen. Den 
oppfordringen burde vel kunne etterkommes. 
 

Tekst og bilde Harald Flå 
 
Jobben er variert, det er hyggelig å treffe gjester som 
er godt fornøyd med oppholdet. Og så er det gøy å 
være med på å utvikle stedet. Dette er et fantastisk 
sted med mange muligheter. Det er en entusiastisk 
Kristin Oterholt Vårdal som sier dette. Og hun er 
ikke noen novise når det gjelder å jobbe innen reise-
liv, for her har hun mye tidligere erfaring. 
 
Vi spør henne om hva jobben som konstituert daglig 
leder av Feriesenteret innebærer. Hun nevner stikk-
ord i fleng: sommerdriften, overnatting, butikk/kafe, 
HMS, salg og markedsføring. I tillegg også engasje-
ment i forbindelse med eiendommen. Det har vært en 
del utbygging i det siste, nytt auditorium i storsalen 
og helt nytt kjøkken og spisesal. I den forbindelse er 
det et tett samarbeid med folkehøyskolen. I sommer-
sesongen har Kristin omkring 20 medarbeidere å 
holde styr på, men om vinteren er det kun vaktmester 
og renholdspersonale. 

 
Vi er svært interessert i å få vite hvordan koronasi-
tuasjonen har innvirket på driften i sommer. På for-
sommeren var det planer om opplegg for større grup-
per fram til skoleferien. Alt dette ble kansellert på 
grunn av koronaen. Men perioden i sommer i skole-
ferien har stort sett kompensert for dette. Det har 
kommet flere nordmenn enn det pleier etter som 
«alle» skulle feriere i Norge i år. Hun bruker ordet en 


