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GEVIR AS 

 
Vi er utrolig heldige som får lov 
til å være her på denne folke-
høyskolen. Vi vil bidra til å ska-
pe et godt miljø med fokus på 
glede, framtid og håp. Her på 
folkehøyskolen kommer det 
elever fra hele landet. Alle med 
sin unike historie, og vi har fått 
muligheten til å skape en posi-
tiv hverdag for hver enkelt. Vi 
stipendiater arrangerer aktivite-
ter på ettermiddager, kvelder og 
underholdning i helgene. Vi har 
hatt en fantastisk gøy, god og 
tygg oppvekst i kirka. Dette 
ønsker vi å ta med oss videre og 
la elevene få oppleve. 
 
Max August Key Graarud – 
20 år,  
Stipendiat i klasse – Cross, 
beachvolley og klatring. 
Ønsker forbønn for – at alle 
skal føle seg sett og at Gud må 
gi meg styrke for hver eneste 
dag.  
 
Mathilde Sødal – 21 år 
Stipendiat i klasse – Klatring, 
dykking og surfing 
Ønsker forbønn for – at elevene kan føle på 
trygghet, godhet og et åpent fellesskap. Jeg har 
et sterkt ønske om at elevene skal få oppleve 
Guds kjærlighet som de kan ta med seg videre 
i livet.  
 
Julie Bolette Sødal Ringøen – 19år 
Stipendiat i klasse- Helse, psykologi og velvæ-
re 
Ønsker forbønn for— at elevene kan få et min-

nerikt og trygt år med gode opplevelser, et ny-
delig felleskap og venner for livet. 
 
Vi ønsker å se hver enkelt sitt liv og få fram 
det beste i dem. Vårt håp er å vise Guds kjær-
lighet gjennom ord, handling og godt felles-
skap. Vi er utrolig takknemlige som får denne 
muligheten til å bli kjent med så mange flotte 
folk. Vi håper vi kan bidra med målrettet fokus 
på hver vår unike måte. 

Julie Bolette Sødal Ringøen, Max August Key Graarud og  
Mathilde Sødal 



3 

Pastorens 

Guds JA 
 
For noen uker siden feiret vi konfirmasjon i kirken. På grunn av koronasituasjonen måtte vi i år ha 
6 konfirmasjonsgudstjenester, og ingen andre enn konfirmanter og gjester fikk være til stede. Der-
for deler vi her essensen av det budskapet konfirmantene og gjestene fikk med seg:  
 
Konfirmasjonen betyr bekreftelse, og i dag bekrefter Gud det JA han gav til dere i dåpen, da dere 
ble en del av hans menighet. I Guds ja til dere ligger det mange fantastiske ord og løfter. 
2.Kor.1,19-20 sier: ”For Guds sønn, Jesus Kristus, han var ikke ja og nei. I ham er det bare ja. 
For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja.” Og alle disse løftene, som har fått sitt ja i Jesus, står i 
Bibelen som dere får i dag, og jeg vil gi dere 5 av de løftene nå. Gud sier:  
 
JA – du er det ypperste i mitt skaperverk!  

I Sal.8,4-8 skriver salmedikteren til Gud: ”Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, 
månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske – at du husker på det, et 
menneskebarn – at du tar deg av det? Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med 
herlighet og ære. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føt-
ter.” 

JA –  du er mitt barn.  
Joh.8,12: ”Alle som tok imot Ham dem gav Han rett til å bli Guds barn, de som tror på 
hans navn.”  

JA – jeg elsker deg.  
Sef.3,17: ”Herren din Gud er hos deg. En helt som frelser. Han gleder og fryder seg over 
deg, og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag!” 

JA – jeg går med deg hver eneste dag.  
Sal.32,8: ”Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på 
deg, og gir deg råd.” 

JA - du skal være hos meg til evig tid.  
Joh.3,16: ”For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den eneste, for at hver 
den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” 

 
Dette var 5 store JA fra Gud til konfirmantene. Men disse løftene gjelder alle som tar imot Jesus og 
tror at Han døde og stod opp igjen for å gi oss tilgivelse for syndene og dermed fellesskap med 
Gud. Denne dagen er et stort JA fra Gud til hver enkelt av oss. 
 
Samtidig er det en spesiell dag for konfirmantene, for de kan bruke denne dagen til å gi sitt JA til-
bake til Gud. Konfirmasjonen er ikke bare en bekreftelse på at Han velger dem, men også at de 
velger Ham. Konfirmasjonsdagen kan bli et JA i hjertet, et JA i tanken, et JA i viljen. La bokstave-
ne i JA, J og A, i dag  stå for Jesus Alltid. JA. Jesus alltid. 
 
Det valget kan konfirmantene gjøre. Men det kan også vi andre. På samme måte som Gud har valgt 
oss med sitt JA, kan vi få velge Ham tilbake, og si: JA! Jesus alltid. 
 

 Hilde Grøthe 
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Av Harald Flå  

Det var hele trettiseks forventningsfulle i to 
båter på vei til Ytre Randøya i Randesund tirs-
dag 25. august. Og sommeren hadde ennå ikke 
sluppet taket. Vel fremme på øya ble vi tatt 
imot av Kai Lindal som gav oss en interessant 
orientering om øya og øyas historie. Ikke 
minst hadde han mye å berette om tidligere 
militær aktivitet her ute i havgapet. Et stort 
område på øya ble under militær kommando 
allerede i 1892. Etter krigen var det tydelig at 
tyskerne hadde hatt base på øya, ikke minst 
etterlot de seg mange tuneller. I 1999 sa for-

svaret takk for seg, og kommunen kjøpte om-
rådet i 2003 og da til friluftsformål. I dag er 
det mange frivillige organisasjoner som har 
tilhold på øya, både speidere, Jeger og Fisk, 
skoler og Kirkens bymisjon. 
 
Det ble en fin vandring rundt på øya men vi 

fikk også 
gå en tur 
inn i en av 
tunellene. 
Inne i noe 
som kunne 
likne på en 
stor sal tok 
Torleif 
Haugland 
frem gita-
ren og 
sammen 
sang vi 
«Jeg er en 
seiler på 
livets hav» og «Navnet Jesus». Akustikken var 
svært god og ingen vil vel si at det ikke lød 
vakkert. 
 
Kirsten og Yngvar Tellefsen kunne by på ny-
stekte vafler, og de fikk god omsetning. Yng-
var som har et frivillig engasjement i Kirkens 
Ungdomsprosjekt (KUP) gav oss en kort ori-
entering om dette viktige arbeidet. Han nevnte 
at en av mødregruppene har tilknytning til Fri-
kirken. 
 
Det er ikke tvil om at interessen for vandring 
med kjerka er god. 

Vandretur med kjerka 

Kai Lindal 
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Digitale gudstjenester  
Da coronaen kom i mars måtte vi begynne å 
tenke hvordan vi skulle opprettholde gudstje-
nesteliv og forkynnelse selv om vi ikke kunne 
møtes fysisk .  

Vi måtte lære oss å bruke digitale medier for å 
kommunisere, og det ble raskt satt i gang opp-
tak av gudstjenester som ble lagt ut på inter-
nett fra Kristiansand Frikirke  

Ettersom tiden gikk fikk vi bedre og bedre 
kunnskap om hva som fungerte, og vi kunne 

følge med på hvor mange som så våre digitale 
gudstjenester . Vi merket oss at det ble godt 
besøk, og at vi hadde et snitt på ca 300 perso-
ner som så  gudstjenestene på våren 2020 . Vi 
kjørte også digitale gudstjenester hver 14 dag i 
løpet av sommeren, og disse ble også sett av 
ca 150 personer  

I august fikk vi jo muligheten til å samles 200 
stk fysisk på gudstjenester. Likevel er vi ikke 
tilbake til noen normal og ser at det fortsatt er 
behov for å nå folk gjennom internett  

Derfor kommer vi til å fortestte med å lage 
små andaktsgudstjenester som blir lagt ut på 
søndag morgen. Vi tror at det fortsatt er behov 
for nettandakter knyttet opp til søndagens 
tekst. 

Det vil i førsterekke bare være pastorteamet 
som har en liten andakt, og så vil det også bli 
et musikkinnslag på disse digitale nettandakte-
ne  
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Kristina Jølstad Moi: 

Det er dette som er livet. 

Kristina er en av de store formidlere av Guds 
kjærlighet. Hun blir nå hørt via nettet 5000 
ganger i uken. Mange spiller hennes musikk 
flere ganger, men det er 3500 forskjellige men-
nesker som hører på henne. I lesende stund, er 
sangen «Kallet» blitt spilt 200.000 ganger på 
nettet. 
«Det er dette som er livet» er Kristinas femte 

album. Det hele begynte for 20 år siden med 
albumet «Sanger fra vest». I dag finner du 
mange av hennes sanger i den nye salmebo-
ken. Takknemligheten til dette går til Anne 
Kristin og Sven Aasmundtveit som sto bak 
dette prosjektet som har blitt en viktig bidrags-
yter til kirkemusikken i Norge. 
Frikirken har grunn til å være stolte av å ha 
Anne Kristin og Sven i sitt miljø. De har be-
tydd mye for Kristina, men også generelt for 
musikklivet i frikirken. 
Her er litt mer fakta om «Det er dette som er 
livet» 
 
Det nye albumet består av irske og skotske 
folketoner og en rekke nye melodier, signert 
Jon Kleveland. 
 

Musikerne som medvirker er: Keyboard: Jon 
Kleveland, Gitar: Torbjørn Alfsen, Bratsj: 
Kjell Åge Stoveland, Bass: Per Erik Olsen, 
Trommer: Jango Nilsen, Irsk sekkepipe og 
fløyter: Mick O´Brien, Kor: Kristiansand Stu-
diokor. 
 
Coverets bilde er malt av Per Ove Sødal, og 
designet av David Holme. 
 
Det er Roald Råsberg som står for innspilling, 
mixing og mastring. Platen er spilt inn i 
Kongshavn studio i Kristiansand. 
 
Pål Repstad, Asle Bjorvatn, Tore Thomassen, 
Anne Kristin og Sven Aasmundtveit og Hans-
Olav Mørk bidrar alle med tekster og overset-
telser. 
 
Tekstene favner bredt; fra det nære, relasjonel-
le til tanker om de store sammenhengene. Men 
fremfor alt er sangene gjennomsyret av en 
takknemlighet over skaperverket og livet. 
 
Du finner CD til salgs i kirka, eller du kan 
streame den fra Spotify, eller fra hjemmesiden 
Musikkent.no 
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Jan Inge Ringsby:  

Ny tilsynsmann for Søndre presbyterium. 

 
Av Kåre Melhus 

Jan Inge Ringsby begynte i stillingen som til-
synsmann for Søndre presbyterium (Agder)  
1. september, etter at Arnfinn Østerberg døde i 
august etter langt sykeleie. 
 
Stillingen, som omfatter tilsyn med 20 frikirke-
menigheter, er nå organisert på en ny måte. Tid-
ligere var det en oppgave man ble valgt til, nå er 
det en fast stilling med presbyterie-styret som 
arbeidsgiver. 
 
Jan Inge har tidligere vært pastor i Halden og 
Randesund, de senere årene i deltidsstilinger i 
Tveit, Grimstad og Gjerstad frikirker. Han har 
også omfattende bakgrunn som prest i Forsvaret. 
I løpet av 20 år var han blant annet med å starte 
opp Telemark bataljon som profesjonell avde-
ling. Et av hans bidrag her var utarbeidelsen av 
avdelingens verdigrunnlag. På slutten av sin mi-
litære løpebane var Jan Inge sjefsprest i Luftfor-
svaret. 
 
Nå skal han fokusere på tilsyn og rådgivning for 
frikirkemenigheter. Han skal bidra til å se ressur-
ser på tvers i frikirkelandskapet, og ha læresam-
taler med kommende pastorer. Det er mange si-
der ved tilsynsmannsstillingen som ligner på det 
en biskop i Den norsk Kirke har ansvaret for. 
 
Tilsynsmannsjobben er en 70% -stilling. Ved 
siden av har Jan Inge et enkelpersonsforetak som 
heter Ringsby Rådgivning. Her gir han råd til 
organisasjoner og bedrifter innen krisehåndte-
ring, risikoanalyse og beredskap. Han leier kon-
torplass i Tangen 11, et bygg der Ole Lunde har 
samlet en hel del kristne aktiviteter. 
 
Når Jan Inge blir bedt om å reflektere rundt Fri-
kirkens stilling og rolle i det norske samfunnet, 
sier han at han drømmer om en frikirke som opp-
leves som en sann folkekirke, og ikke som en 
sekt. Kirken må oppleves både innefra og utenfra 
som en del av samfunnet, men likevel som et 
annerledes folk. 
 

Samtalen vår dreier over på det historisk/
filosofiske, og Jan Inge sier at det alltid har 
vært et problem at kristendommen har vært 
knyttet opp mot politisk makt. Enten det er kir-
ken som har søkt politisk makt, eller at hun har 
latt seg bruke av de som sitter med makten. 
Den keiseren som gjorde kristendommen til 
Romerrikets offisielle religion (Theodosius den 
store (347-395)) startet en uheldig utvikling og 
en sammenblanding mellom politikk og reli-
gion. Jesus kritiserte både den religiøse og den 
politiske makten, påpeker Jan Inge. 
 
Det norske samfunnet er nå langt på veg helt 
sekularisert, og dette gjør på en måte Frikir-
kens oppgave enklere enn den var da det nors-
ke samfunnet var mer preget av kristen kultur 
og tankegang, mener Jan Inge. «Vi kan ikke 
vinne åndskampen med lover og tvang, bare 
med åndskraft,» sier han, og understreker vik-
tigheten av å være grunnfestet i sin tro, når en 
lever i et samfunn i rask åndelig omveltning. 
Familien og menigheten må nå ta seg av opp-
læringen i kristen tro. Vi kan ikke forvente at 
dette gjøres innen det offentlige skoleverket 
eller i samfunnet ellers, sier Jan Inge. Vi døper 
mennesker til å bli Jesus etterfølgere. «Vi må 
ikke være en maktbase i samfunnet, men vi er 
kalt til å være en motkraft,» sier han. 
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Av Kåre Melhus 

 
Lege og infeksjonsekspert Svein Gunnar Gunder-
sen håper at vaksinen vil bli klar for produksjon på 
nyåret og at folk i risikogrupper og utsatt helseper-
sonell vil kunne vaksineres i løpet av våren. Vi 
andre må trolig vente til høsten 2021. 
 
Dette betyr at det smittevernregimet vi nå har i 
menigheten vil vare til sommeren neste år i beste 
fall. Daglig leder, Endre Sagedal sier at hovedut-
fordringen er knyttet til inn- og utgang i forbindel-
se med arrangementer. Sprithåndvask og sosial 
distanse i kirkesal og Fricafe fungerer stort sett 
greit, men det har lett for å bli litt mye mingling i 
foajeen, spesielt etter gudstjenesten. 
 
Jubilo og Vestergabet har begynt øvelser. Det går 
greit for Jubilo, siden de ikke er så mange, men 
Vestergabet må spres utover hele kirkesalen når 
koret øver. Bronselaget skal etter planen snart 
gjenoppta øvelsene og må belage seg på strengt 
smittevern-regime. 
 
Årets konfirmasjon ble krevende, med 42 konfir-
manter og 889 familiemedlemmer og andre gjester. 
Men det gikk bra, forteller Endre. Løsningen ble at 
en hadde fire gudstjenester på lørdagen og to på 
søndagen. Endre sier at i stedet for å sette begrens-
ninger på hvor mange som kunne delta på gudstje-
nestene, spurte de konfirmantfamiliene: Hvor 
mange vil dere være? Så planla menighetene det 
antall gudstjenester det var behov for, innenfor en 
ramme på 200 mennesker på hver. 
 
FriMat er et ukentlig arrangement der mange kom-
mer til kirken samtidig. Lederne her har flyttet ut-
delingsskranken til inngangsdøren og prøver å hol-
de orden på køen ute på fortauet. 
 
Foreløpig arrangeres det ikke kirkekaffe fordi 
mingling jo er et hovedelement i arrangementet. 
Svein Gunnar sier at grunnen til at vi nå kan sam-
les relativt fritt er at det er lite smitte her i byen, 
men at dette kan endre seg. «Vi må hele tiden til-
lempe samværene til de til enhver tid gjeldende 
regler,» understreker han. 
 

Svein Gunnar Gundersen:  

Korona-vaksine trolig klar neste år 
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Kjære medlemmer i Kristiansand 
Frikirke! 
 
I nærmere 50 år har lørdagen med Ju-
lemesse vært en stor dag i vår menig-
het. Det har vært en viktig samling med 
mange hyggelige og sosiale aktiviteter 
for store og små i kirka. Og mange tu-
sener er samlet inn til misjonen. Vi er 
svært takknemlige for alle som har bi-
dratt – hver på sin måte. 
 
Men på grunn av corona-restriksjonene i lan-
det vårt, blir det vanskelig å arrangere en mes-
sedag på tradisjonelt vis i år. Men det vil ikke 
si at vi dropper innsamlingen til vårt viktige 
misjonsarbeid. Det blir misjonsmesse i år 
også selv om det blir ganske annerledes. Mye 
skjer digitalt via nettsidene våre.  
 
Vi håper at menighe-
ten også i år blir med 
på å gi et godt hånd-
slag til misjonen. Al-
le er ikke «på nett». 
Derfor sender vi ut 
brev til alle medlem-
mer der det ligger 
vedlagt to loddbøker. 
En loddbok gjelder 
hovedlotteriet, og en 
loddbok for kunstlot-
teriet. Loddbøkene 
koster Kr 500,- pr 
stk. Altså kr 25,- pr 
lodd. Huske at det er helt opp til hver enkelt 
om dere ønsker å kjøpe, en eller begge bøke-
ne, eller avstå fra hele lotteriet.   
 
Dere som ønsker å kjøpe en eller begge bøke-
ne kan Vippse til nummeret 533527 eller 
overføre penger til konto 3000 28 47619. 
 
For at trekningen skal bli riktig, er det veldig 
viktig at navn, telefonnummer og loddbok-
nummer blir sendt inn. Vi stoler på dere, og 
trenger ikke at dere leverer loddbøkene fysisk 
tilbake. De bøkene som er registrert innbetalt 

innen 25. 
november, 
blir med i 
trekningen. 
 
Trekning på 
lotterier of-
fentliggjøres 
fredag 4. desember kl 18, på Frikirkens hjem-
meside og på kirkens Facebook side. Den som 
er registrert som loddbokas kjøper blir også 
kontaktet på SMS. Har du solgt lodd til venner 
og familie, er du ansvarlig for å videreformidle 
en eventuell gevinst. Derfor er det viktig at du 
beholder boka/bøkene. Så nå har dere sjansen 
til å arrangere misjonsmesse hjemme for første 
gang.. 
 
Fra søndag 8. november, vil kunsten til kunst-
lotteriet bli hengt opp i Grønnsalen. Stikk 
innom og se når du har anledning. Tyristikker 

blir også satt fram for salg. 
Av korona-hensyn så må 
vi begrense alle slike fy-
siske aktiviteter. 
 
Lotteritilsynet tillater lot-
terier med inntekt på kr 
200.000,- når vi gjør det 
på denne måten. Så løp til 
mobilen og kjøp.  
 
Det blir også mulighet for 
å kjøpe lodd på loddbøke-
ne på noen av søndagene 
før jul. Har du gevinster til 

messa så ta kontakt med Gerd Sæbø på telefon 
99569495.  
 
Det blir en rekke aktiviteter på menighetens 
hjemmeside i tillegg til det som er nevnt her. 
Så følg med. Dette blir veldig spennende og en 
helt ny erfaring å ta med seg i neste runde. 
Men vi håper selvsagt at det blir «god gam-
meldags» Julemesse til neste år. 
 
 
På forhånd takk! 
Mange hilsener fra Julemessekomiteen. 

Julemessa 2020 

Frikirke Aktuelt fikk treffe fire av medarbei-
derne i komiteen på et møte i kirka. De er 
selvsagt både spente og forventningsfulle i 
forhold til hvordan årets Julemesse kan bli. 
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Jon Kleveland og musikkrådet 

 
Vi planlegger en ønskekonsert i Kristian-
sand Frikirke i februar. Repertoaret skal 
bestå av salmer og sanger som er viktige 
for deg. Send ønskene til ønskekonserten 
innen 1. november. 
 
Salmer og sanger er ofte det som har be-
tydd mest for folk i det kristne livet. Orde-
ne som vannes av musikk gjør budskapet 
enda sterkere. Alle har et forhold til enkel-
te sanger, og i Kristiansand Frikirke er tra-
disjonen svært stor. 
 
Lars Mörlid fortalte han hadde vært på be-
søk hos et eldre ektepar. De hadde ikke 
mange bøker. Bibelen kunne han se var 
brukt, men salmeboken var utslitt. Mange 
opplever at Bibelen beretter troen og sal-
meboken livet. 
 

I februar planlegger vi å samle folk til en 
ønskekonsert med salmer og sanger. Og 
det er dine ønsker som skal fremføres både 
til å høre på og å synge med på. Hvis du 
sender en e-post til: 
kristiansand@frikirken.no, eller leverer 
inn et notat til kontoret. Dersom du har en 
spesiell personlig historie knyttet til ditt 
ønske så skriv gjerne ned det også. 
 
Vi må understreke at det ikke er sikkert at 
alle sangene blir fremført. Musikklivet i 
frikirken er stort og ønskene kan bli 
mange. 
 
Musikken skal fremføres av Kammerkoret, 
strykekvartett, flere musikere og solister, 
og ikke minst av du som sitter i salen. 
 
Epost til: kristian-
sand@frikirken.no<mailto:kristiansand@f
rikirken.no> 
 

Ønskekonsert i februar 
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Frikirken involvert i forberedelsene til  
Lausannekonferanse 

Av Harald Flå 

Lausanne Europa drøfter nå hvordan 
evangeliet skal kommuniseres på det sta-
dig mer sekulariserte kontinentet. Frikir-
ken har vært aktiv helt siden Billy Graham 
sammenkalte evangelikale ledere til den 
første konferansen i Lausanne i Sveits i 
1974. Misjonslederen Sigurd Aske var 
blant de som ble lyttet til, både internasjo-
nalt og her i landet. Han var med i ledelsen 
av de årlige Danvik-konferansene som 
holdt på til langt utpå 1990-tallet. 
 
Nå er det ny giv i Lausannebevegelsen og 
Frikirken er fremdeles med. En europeisk 

evangeliseringskonferanse som skulle vært 
arrangert i Visla i Polen er utsatt et år på 
grunn av Korona-pandemien. Samtidig 
etableres det såkalte Impact Groups over 
hele kontinentet. Disse drøfter månedlig 
temaer som er relevante for misjon og 
evangelisering i vår del av verden. 

 
For å knytte disse gruppene sammen i den-
ne korona-tiden blir det arrangert en nett-
basert 90 minutters konferanse lørdag 24. 
oktober der gruppene møtes virtuelt til in-
spirasjon og meningsutveksling. Kåre Mel-
hus har hovedansvar for avviklingen av 
dette arrangementet som har tittelen 
«Engage». Sendingen vil kunne sees på 
Lausanne Europas hjemmeside 
www.lausaneeeurope.org. 
 
Kåre sier til FrikirkeAktuelt at dette vi arte 
seg som en TV-sending med innslag fra 
alle deler av Europa. Programmet åpner 

med en musikk-video der sangen «Be still 
for the presence of the Lord,» fremføres av 
sangere og musikere fra hele Europa. Vårt 
eget mannskor Vestergabet står for et ve-
sentlig innslag i denne videoen, som pro-
duseres av Jon Kleveland. 
 



 
  

 

    

 

 

 

 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 

mange begrensinger. I 
juni ble konfirmantene 
med på en ettermiddag 
i klatreparken, stor 
stas. Og heldigvis lot 
det seg gjøre å gjen-
nomføre konfirmant-
leiren på Evjetun tidlig 
i august.  
 
Det er maks tillatt med 
200 stk på et arrange-
ment, og i forbindelse 
med årets konfirmasjo-
ner har de fleste kirker 
satt en «kvote» på hvor 
mange det kan komme. 
Vi valgte å snu på det, 
og spørre konfirmant-
familiene, hvor mange 
vil dere være?  
 
Utfra det la vi opp an-
tall gudstjenester, og 
det ble 4 på lørdagen 
og 2 på søndagen. 
Stein Arve Graarud 
ledet alle, og Hilde 
Grøthe talte. Jon Kle-
veland spilte. 889 delt-
akere var med, og det 
ble gjennomført 6 
gudstjenester, alle var 
like, og på en snau 
time hver.  
 
Mange gode tilbake-
meldinger i etterkant. 
Og med dagens smitte-
vernregime, så er det 
slik at med så mange 
deltakere, så er det en 
ekstra spenning knytta 
til det å samle så 
mange. Men det gikk 
bra! 

 
 
Damenes Misjonsforum  
 
har høstens samlinger i Peisestua 
tirsdager kl 19.00 
 
13. oktober 
10. november  
  8. desember 
 
Velkommen! 

 

Utklipp fra Fædre-
landsvennen 28.08 
 
Vi har hatt et stort konfirmantkull i 
år, 42 stk. Og samtidig har vi slitt 
med pandemien som har skapt 



Program 

Lørdag 3. oktober 

19.30  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. oktobe 

10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 

Søndag 11. oktober 

10.30  Bønnemøte 
11.00  Familiegudstjeneste 
 Sven Jarle Reinhardsen, tale 
 Jubilo  
19.00  Kammerkonsert 

Tirsdag 13. oktober 

19.00  Damenes Misjonsforum 
 Solveig Kolaas, Bodil  
 Nørsett og Hege Beckmann. 
 «Buthan – utradisjonell  
 misjonsvirksomhet i et 
 lukket land» 

Onsdag 14. oktober 

10.30  Bønnemøte 
12.00  Seniorforum 
 Øivind Benestad 
 «Samlivsrevolusjonen –  
 hva skjer?» 

Fredag 16. oktober 

19.00  Voxlight 

Lørdag 17. oktober 

Tirsdag 3. november 

16.30  Knøttis 
18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 4. november 

10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 

Søndag 8. november 

10.30  Bønnemøte 
11.00  Familiegudstjeneste 
 Sven Jarle Reinhardsen, tale 

Tirsdag 10. november 

19.00  Damenes Misjonsforum 
 Arnt Sigurd Abrahamsen 
 «Hviterussland – tilbake
 blikk på et rikt misjonspro
 sjekt som nå er klar for å stå 
 på egne ben» 

Onsdag 11. november 

10.30  Bønnemøte 
12.00  Seniorforum 
 Årstein Justnes 
 «Dødhavsrullene og de fals
 ke bibelfragmentene» 

Fredag 13. november 

19.00  Voxlight 

Lørdag 14. november 

19.30  Vox 

Søndag 15. november 

10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Harald Eikeland, tale 
 Supersøndag 

Tirsdag 17. november 

16.30  Knøttis 
18.30  StrikkeCafé 

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 
12.00  Bronselaget 

Søndag 25. oktober 

10.30  Bønnemøte 
11.00  Ungdomsgudstjeneste 
 Stein Arve Graarud, tale 
 Konfirmantpresentasjon 
 Supersøndag 
 19.00 Konsert 
 Jon Kleveland 
19.00  Voxnere i FriCafé 

Onsdag 28. oktober 

10.30  Bønnemøte 

Fredag 30. oktober 

19.00  Voxlight 

Lørdag 31. oktober 

19.30  Vox 

Søndag 1. november 

10.30  Bønnemøte 
11.00  Allehelgensgudstjeneste 
 Harald Eikeland, tale 
 Vestergabet 
 Supersøndag 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Jens Petter Jørgensen:  
Alle menigheter trenger mindre 
grupper. 

 
Av Kåre Melhus 
 
Bibelskolelærer og forkynner Jens Petter Jør-
gensen besøkte vår menighet i september og 
snakket om betydningen av smågrupper.  «Vi 
trenger dem for å bearbeide det vi hører i for-
kynnelsen, og integrere det i våre liv,» sa han.   
 
Han understreket at slike grupper må bygge på 
en ærlighets- og sannhetskultur, der livet deles 
slik det faktisk er. Vi må slippe andre mennes-
ker innpå oss. «Når vi gjør det, opplever vi at 
vi har masse til gode hos hverandre og fra 
Gud,» sa Jens Petter. «Gruppen er et møte-
punkt mellom mitt liv, slik det er, og Guds 
ressurser,» utdypet han. 
 
Det er ikke nødvendigvis så lett å skape en slik 
åpen og fortrolig kultur i en gruppe. Jens Pet-
ters råd var at en må begynne med å lytte til 
hverandre, og være nådefulle mot hverandre.   
 
En praktisk måte å få det til på kan være å dele 
vår troshistorie med hverandre.  Grupper Jens 
Petter har vært med i har bedt medlemmene 
snakke om hvilke begivenheter og personer 
som har gjort at jeg er der jeg er i mitt Guds-
forhold. Dette har ofte ført til fortrolig deling 
av levd liv. 
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