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Av Endre Sagedal 
Arnt Sigurd Abrahamsen har runda 90 år, og 
har nettopp utgitt sin første bok. Boka heter 
«Ut på dypet», og handler om historien til Sla-
va og Nicolaj Schevchuk.  
Denne historien starter i 1940 – årene i Hvite-
russland, med dyp fattigdom og under kommu-
nistisk styre, videre til voksen alder, og hvor-
dan de stod i spissen for en menighet, under-
grunnskirke, i Riga. Dette er på 1970-80 tallet, 
og trass i vanskelige omstendigheter, lange 
perioder uten noe bygg å samles i, og kommu-
nistiske myndigheter som prøvde å stikke 
kjepper i hjulene, så er det historien om en me-
nighet som vokser.  
Da Slava og Nikolaj i 1987 blir tvunget til å 
reise fra Riga, er det over 1000 mennesker til 
stede på togstasjonen og tar farvel med dem. 
En familie med fire barn må forlate alt de kjen-
ner, og bevege seg ut i det ukjente. Men de 
opplever at Gud forsørger, at ferdiglagte gjer-
ninger åpner seg opp for dem, og etter en stund 
kommer de til Sverige. Derfra starter en virk-
somhet inn mot Sovjetunionen, og med kom-
munismens fall i starten av 90-årene, begynner 
de å dra tilbake til hjemlandet Hviterussland.  
I 1993 treffer Arnt Sigurd dem, og han blir 
også en del av denne historien som vi kan lese 
om i boka. Med god støtte fra Kristiansand 
Frikirke, står han som en sterk støtte for frem-
veksten av en menighet i Novopolotsk i Hvite-
russland.  
Denne historien kan du lese om i boka. Det er 
ulike fortellere. Arnt Sigurd er en av dem, men 
halve boka er på svensk, og det er Nicolaj som 
forteller sin historie. Og andre bidragsytere 
også. Jeg har også selv en liten rolle, da jeg i 
januar 1992 var inne i Latvia og Hviterussland 
og møtte arbeidet, og har vært der mange 
ganger siden med ulike former for familie-
team.  

«Alt avhenger av bønn» er en setning som Ni-
colaj ofte sier. Han har stått i spesielle omsten-
digheter og sett dette. For oss i Norge er det 
kanskje helt andre utfordringer og omstendig-
heter, det er trosbyggende og utfordrende å 
lese en historie som i denne boka, og relatere 
det inn i vår hverdag.  
Boka er på 264 sider, og ca halvparten er skre-
vet på svensk. Den kan være litt tyngre å lese, 
men etter noen sider flyter det rimelig greit. 
Det er også mange bilder med i boka, og det er 
noen hundre mennesker, bare fra Sørlandet, 
som har vært på ulike turer og tatt del i arbei-
det som er beskrevet. Om det er fysisk - å være 
med og bygge bygg, eller å bidra med sang og 
undervisning, eller å sitte trangt på en buss 
som er full av hjelpesending.  
Anbefales å lese! Boka ligger på kontoret i 
Kristiansand Frikirke, og kan kjøpes der. Eller 
direkte fra forfatteren.  
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Pastorens 

«Kirken blir aldri troverdig om den unnlater å ta del 
i og møte byens sosiale utfordringer»  Øivind Aug-
land (pastor, Hånes frikirke)  

Dette sitatet er fra en samling med «Beveg byen», fredag 09.10.  For dere som leser Fædrelands-
vennen, så har dere lest om det der også. «Beveg byen» er et bredt samarbeid på tvers mellom me-
nigheter og organisasjoner i Kristiansand, med mål om at vi kan stå side ved side og arbeide til 
beste for byen og bydelene. Fellesmøtene er et uttrykk for samarbeidet, og står bak «Beveg byen». 
Tema for fellesmøtene i 2020 var Tro – Håp – Kjærlighet.  
 
Med bakgrunn i disse 3 nøkkelordene, er det laget en rapport som omhandler disse temaene, rap-
portene ble presentert i januar i år, nevnte oktober samling og den siste blir lagt frem 27. novem-
ber.  
 
Tro  
Vi har trosfrihet i Norge, og vi vil at troen skal ha sin naturlige plass i samfunnet. Hvordan ser tros-
engasjementet ut i Kristiansand? Kort fortalt så er 7% (2018-tall) av befolkningen på gudstjeneste 
en søndag i Kristiansand, og det er en økning fra 6% i 2008. 14,2% av barn og unge under 18 år er 
med på en kirkelig aktivitet. Og 18% av befolkningen er månedlig i kontakt med kirke.   
 
Kjærlighet 
Hva blir allerede gjort knyttet til den sosiale smerte og nød som finnes i byen? Hvordan kan kirke/
frivilligheten, næringsliv og kommune sammen mobiliseres for å møte behovene? En egen rapport 
har kartlagt mange av utfordringene, og en av hovedutfordringene er de sosiale ulikhetene som går 
videre til neste generasjon.  
 
Håp  
Kjennetegnes ved samfunnsengasjement. Kirken har gjennom historien vært en av de viktigste ak-
tørene i å bygge vårt norske samfunn gjennomsyret av kristne verdier. Troen har en viktig plass i 
samfunnet og må få komme til uttrykk. En del av det kristne forvalteransvaret er et engasjement for 
samfunnet.  
Fremleggelse av rapport om dette vil skje på en samling 27.11 i Q42, så denne kan du melde deg 
på. Du finner mer informasjon på kristiansandmonitor.no  
Det er oppmuntrende å se at mange år med godt samarbeid mellom ulike kirker i Kristiansand ska-
per et klima hvor nytt fellesarbeid kan vokse frem. Og at vi er mange kristne som sammen er med 
og kan bidra til å skape en positiv forandring for stedet vi bor, og samfunnet vi er en del av.  
Slutter av med de utfordrende versene fra profeten Jesaja (58,6-8)  
 
Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette under-
trykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemlø-
se komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal 
lyset bryte fram for deg som morgenrøden, brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal 
gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg. 

Endre Sagedal 
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Av Harald Flå  

«Kjære Far i høye himmel, hør mitt hjertes 
stille bønn». Det er speiderbønnen som lyder 
ved avslutningen av kveldens speidermøte, 
der speiderne sitter rundt bålet på uteplassen 
på Greppestøl nær Gillsvannet. En fin stem-
ning. 
Vi har fått gruppeleder Ole Andreas Augland i 
tale og han forteller gladelig om speiderarbei-
det i Frikirken. Han forteller at det er vandrer-
ne i troppen som vanligvis holder møtene sine 
på Greppestøl. Det er femten av dem og de er 
i aldersgruppen åttende til tiende klasse. De 
litt yngre, femte til syvende klasse er stifinner-
ne. De er noe flere, tjuefem.  De aller yngste, 
førti i tallet utgjør flokken. Aldersgruppen her 
er andre til fjerde klasse. Både stifinnerne og 
flokken har møtene sine ute i det fri på en leir-
plass på Tjønnheia nær Gimlekollen. 
Vi spør Ole Andreas om hva slags aktiviteter 

Godt driv i speiderarbeidet 
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speiderne driver med. Det er forskjellig for de 
ulike aldersgruppene.  Kanopadling i Gills-
vannet har vært populært for vandrerne. De 
har lært litt om tau og knuter. Da vi var på 
besøk hadde de nettopp laget en båre og frak-
tet en «pasient». Og for å lage båre må du be-
herske tau og surringer. Ellers har fiske i Eids-
bukta vært en av aktivitetene. På spørsmålet 
om det er aktuelt å fiske etter gjedde i Gills-
vannet er svaret: kanskje det. Stifinnerne har 
lært å pakke sekk for overnattingsturer og de 
har laget kniv og slire. Og de har kløyvd ved. 
De har med andre ord lært mange praktiske 
aktiviteter. 
Speiding og leirer hører sammen. Vi er derfor 
interessert i å høre litt om de siste leirene. I år 
ble den dessverre avlyst på grunn av koronasi-
tuasjonen og det samme gjelder landsleiren 
som var planlagt 2021. Siste leir de var med 
på var på Paulen i Vennesla i 2019. Den siste 

korpsleiren var på Evje i 2016. 
Korps må vi kanskje forklare litt nærmere. 
Norges speiderforbund, NSF, er speidernes 
hovedorganisasjon. De ulike korps er tilknyt-
tet NSF. Speiderne i Frikirken utgjør et eget 
korps der alle frikirkespeidere i Norge er med. 
Av andre korps kan nevnes Blåkorsspeiderne, 
Metodistene og Frelsesarmeen.  
Speiderarbeidet bygger på Baden Powels ideer 
og kom her til lands for over hundre år siden. 
Mye av arbeidet er likt i NSF og korpsene. 
Det er viktig å nevne at frikirkespeiderne all-
tid har andakt på sine møte og avslutter med 
speiderbønnen. 
Så en oppfordring. Det er ledermangel i grup-
pa, og vi er innstendig oppfordret til å utfordre 
de som kan tenke seg å bli ledere i speider-
gruppa.  Det er å håpe at noen melder seg, og 
sier fra til Ole Andreas Augland. 
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Protestfesivalen 
Av Harald Eikeland 

 
Protestfestivalen er en unik festival i Skandi-
navia, sannsynligvis også i hele Europa. Den 
tar sikte på å adressere og motarbeide apati 
og likegyldighet i samfunnet, og blir ofte 
referert til som "den lille festivalen som stil-
ler de store spørsmålene». Det lages debat-
ter, dueller, foredrag, samtaler, vises kunst, 
filmer og holdes konserter rundt i byen en 
uke i september. 
 
I tillegg uttaler Protestfestivalen en protest 
mot de monotone retningene i samfunnet og 
motarbeider en likegyldighetskultur generelt. 
I september 2020 ble festivalen arrangert for 
20 gang, og som vanlig ble søndagen viet til 
kristne og eksistensielle temaer  
Søndag 20 sept var Kristiansand Frikirke 
verter for en åndelig vekkelsesgudstjeneste 
på søndag formiddag kl 11  
 
Biskop emeritus Per Arne Dahl talte, Elias 
Akselsen sang og Tania Michelet ble interv-
juet av pastor Hilde Grøthe der hun fortale 
om sin vandring til tro. Pastor Harald Eike-

Pastor Harald Eikeland 

Biskop emeritus Per Arne Dahl  
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land som har sittet som styremedlem i Pro-
testfestivalen i noen år, ledet gudstjenesten. 
Selv i disse Corona tider med restriksjoner 
klarte vi å samle fullt hus på gudstjenesten. I 
tillegg ble gudstjenesten streamet på nettet 
via Kanal 10  
 
Protestfestivalen jobber mot likegyldighet og 
apati i samfunnet, og det er mange sammen-
fallende temaer som også vi i kirke og me-
nighet ønsker å jobbe for, at folk får en ån-
delig vekkelse og ser både sitt samfunnsan-
svar og tar et oppgjør mot apati og likegyl-
dighet også i sitt eget liv  
 
På kvelden var det også debatter om åndelig 
vekkelse i Norden, om den kristne kulturen 
og om evangeliske kristne i USA  
 
Frikirken setter stor pris på samarbeidet med 
Protestfestivalen og ser frem til fortsatt sam-
arbeid om å rette oppmerksomheten på kam-
pen mot likegyldighet og apati. 

Tania Michelet og pastor Hilde Grøthe 

Elias Akselsen 
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Kreativ rekruttering 

Av Kåre Melhus. Foto: Randi Roaldsnes 

Det siste året har det vært liten oppslutning om 
søndagsskolen for barn under skolealder. Så Ma-
ria Sandvand, barnearbeider i menigheten, send-
te for noen uker siden middagsinvitasjon til alle 
familier som hadde hatt dåp de siste tre årene.  
30 personer kom. Disse spiste ikke bare middag, 
men svarte på spørsmålet:  Når passer det for 
dere å ha søndagskole?  Svaret var nokså en-
stemmig, sier FriBu pastor Stein Arve Graarud: 
Søndag klokken 11 er et dårlig tidspunkt for oss. 
 

Tirsdag ettermiddag, derimot ville være et bra 
tidspunkt for en «tirsdagsutgave» av søndags-
skolen, kom de fram til.  Dette arrangeres nå 
som en prøveordning fram til våren.  Kari Sta-
bell leder «Knøttis» med sang og bibelhistorier,  
og det spises både pannekaker og selvdekorerte 
muffins. Dette med pannekaker er for øvrig en 
slags glidende overgang fra 
«pannekaketirsdagen» som ble dratt i gang av 
Grethe og Hans Kristian Sødal i sin tid, fortel-
ler Randulf Roaldsnes, som bidrar på Knøttis 
med sin gitar.  
 
Den tirsdagen FrikirkeAktuelt var innom, var 
preget av kraftig regnvær, så oppmøtet var ikke 
all verdens, men stemningen var god.  Jubilo 
hadde øvelse samtidig, og minnet de små om at 
det er gøye ting å være med på, når de begyn-
ner på skolen.   
 
Menigheten har gitt kirkenøkler til småbarns-
foreldre, slik at de kan bruke lokalene, hvis de 
trenger et sted å være, også når det ikke er noe 
arrangement der.  Stein Arve forteller at over-
raskede foreldre mottok dette tilbudet med stor 
takk.  Første gang de benyttet seg av nøklene 
var en lørdag, og da var 4-5 familier samlet i 
egen regi. 

Kari Stabell forteller om Sakkeus i Jeriko. De små sitter musestille og lytter. Kari har funnet fram 
flanellografen igjen. Det var noe nytt for skjermgenerasjonen. 

Ingen Knøttis uten bevertning. Ekstra stas når en 
får lov til å pynte muffinsen selv  
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 Signaturen 

Ta vare på flokken 
 

Da Siv Justnes ledet en gudstje-
nenste i midten av oktober, minnet 
hun om oppfordringen professor i 
sosialmedisin Per Fugelli kom med 
før han døde: Ta vare på flokken.  
Jeg har tenkt på det siden, og er 
takknemlig for at jeg har en flokk.   
 
Som hundeier i 30 år er jeg vant til 
tankegangen om vern av flokken.  
Mine hunder har gitt meg mange 
eksempler for hvordan det skal gjø-
res og også viktigheten av det.  Jeg 
husker en gang vi gikk i fjellet, og 
Simba vår trofaste schäferhund 
småløp frem og tilbake langs rek-
ken av turgåerne og følte stort an-
svar for å holde flokken samlet.  

Plutselig stormløp han bakover og 
forsvant over en liten bakketopp. Jeg 

fryktet det verste, et illsint menneske med sin hund som var blitt angrepet av Simba.  Men vår 
hund hadde bare gjort jobben sin som gjeter: han hadde lagt merke til at Inger-Lynn vår datter 
hadde sakket akterut. Luken var blitt for lang, mente Simba og la i vei for å finne ut hva som had-
de skjedd.  Han fant Iille Inger-Lynn som sto og gråt, for hun hadde mistet oss.  Simba ga trygg-
het til pappa dukket opp over bakkekanten. 
 
Gjeterhunder har instinktet om å ta vare på flokken i seg, selv om de færreste av dem jobber som 
gjetere i vårt moderne samfunn.  Det gamle jordbrukssamfunnet var kanskje også mer preget av at 
folk tok vare på hverandre, enn vi er idag.   
 
Jeg har en stor og en liten flokk.  Den nære familie er den ene og menigheten er den andre.  Det er 
kanskje under marsjen med den store flokken at noen av og til sakker akterut.  Da trenger vi noen 
gjetere som løper bakover når de ser at avstanden framover blir for stor.  Det de finner over bak-
ketoppen er kanskje en som har problemer og som er glad for å få noen å dele dem med. 
 
 
 
 
 

Kåre Melhus 

Inger-Lynn og Simba trygt hjemme igjen. 
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I nærmere 50 år har «julemesselørdagen» vært en stor 
dag i vår menighet. Flere hundre tusen kroner er sam-
let inn til misjonen. Men i år blir det i år ikke arrang-
ert julemesse i kirka på grunn av restriksjonene coro-
na-pandemien har ført til. Vi er mange som kommer 
til å savne lørdagen med det yrende livet og de flotte 
gevinstene. 
 
Vi vil likevel ha to misjonslotterier til inntekt for vårt 
viktige misjonsarbeid. Vi håper at dere også i år blir 
med på å gi et godt håndslag til misjonen. Loddbøker 
er sendt ut til menighetens medlemmer. Trekning på 
lotteriene offentliggjøres fredag 4. desember kl. 12 på 
Frikirkens hjemmeside og menighetens Facebook 
side. 
 
Fra søndag 8. november vises bildene til kunstlotte-
riet i Grønnsalen. Tyristikker blir også satt fram for 
salg i kirka. Ingen vinter uten tyristikker fra julemes-
sa! Det vil også bli anledning til å bestille kranseka-
ker til jul. Det vil være noen fra julemessekomiteen 
til stede denne dagen. Dersom du har spørsmål eller 
ønsker å kjøpe lodd så ta kontakt med dem. 
 
Ønsker du ikke å være med på lotteriene, men ønsker 
å gi en misjonsgave kan du Vippse til 533527 eller 
betale til konto 3000 28 47619. Merk beløpet 
«Gave».  Har du spørsmål så kan du også kontakte 
Randi Gabrielsen på mobil 97 46 87 22, e-post  
rlga@broadpark.no 
 
På forhånd takk! 
Vennlig hilsen 
Julemessekomiteen. 

 

Julemessa 2020 
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Vestergabets nye CD «My american book 
of hymns” er endelig klar for spilling! 
Kjente og litt ukjente salmer fra den store 
evangeliske tradisjonen.  
 
Vestergabet er nå endelig klar med sitt fjerde 
album –en produksjon med amerikanske sal-
mer. 
«De amerikanske salmene har alltid vært en 
stor del av min musikalske og kristelige iden-
titet. Jeg ble veldig glad da jeg kom på idéen 
om å lage et prosjekt med disse salmene», 
forteller musikkleder i Kristiansand frikirke, 
Jon Kleveland. 
Prosjektet begynte for to år siden, og det har 
tatt tid – lang tid. 
Flere ganger måtte vi utsette innspillinger. Vi 
begynte våren 2019. Så begynte det mange 
nye sangere i koret, så da måtte vi gå tilbake å 
øve på nytt, så ble det andre prosjektet da vi 
nærmet oss jul, så vi måtte utsette det enda en 
gang. Planen var så å bli ferdig til påske med 
plata, men så kom koronatiden. Så var planen 
å bli ferdig før sommeren, men det greide de 
ikke. I august begynte siste del av innspilling-
ene, og nå foreligger albumet. 
«Det tok lang tid, men det var verdt det!», 
understreker Jon.  
Et interessant spørsmål er hva som definerer 
en amerikansk salme. 
«Det som definerer en salme er at tekst og 
musikk har like stor verdi og kvalitet», beret-
ter dirigenten.  
«Så er det forskjellige tradisjoner i de for-
skjellige trossamfunnene, som det er mange 
av i USA. Vi har salmer fra metodister, kve-
kere, baptister, anglikanere og mer. Og så er 
det slik at de afroamerikanske spiritualene 
også er en viktig del av den kulturelle arven. 
En av salmene vi har «Den evig sterke 
Gud» (sunget på norsk), er faktisk britisk. Jeg 
hørte den for første gang i begravelsen til 
George Bush. Det er en stor militærsalme i 
USA. I etterkant har jeg forstått at det er en 
militærsalme i hele verden. Men for amerika-
nere er dette en viktig salme».  
«Den evig sterke Gud», har koret spilt inn 
med orgelet i Kristiansand domkirke, med 
Marianne Sødal Misje ved orgelet. 

«Og så dro jeg til Esbjerg og spilte inn Ham-
mond-orgel med Gunnar Ringøen. Det var 
sangen «I surrender all». En herlig variasjon 
fra det mest høykirkelige til det mer lavkirke-
lige. Det er vel det som er Kristiansand Frikir-
kes kulturelle tradisjon – høykirkelig og lav-
kirkelig på en gang», sier Jon med et smil. 
Vestergabets nye album synges stort sett på 
engelsk. Det er ikke så rart når platen innehol-
der amerikanske salmer. Flere av sangene 
finnes ikke oversatt. 
«Og så finnes det salmer som er oversatt. 
Men det var så vrient å gjøre det på norsk når 
originaltekstene var så mye bedre», sier Jon. 
«Et eksempel er for eksempel at det er stor 
innholdsmessig forskjell på «Jeg vil gi deg 
alt» og «I surrender all». Å gi og å overgi, er 
en teologisk detalj som ble ganske stor for 
meg». 
Det er mange forskjellige musikere på plata. 
Runar Nørsett er som alltid en av korets vik-
tigste bidragere. 
«Og så er jeg veldig stolt av å ha brukt Make-
donia Symfoniorkester og andre musikere fra 
Kristiansand Symfoniorkester. Jeg har gledet 
meg lenge til å la folk få høre vår nye CD», 
forteller Jon Kleveland. 
Til våren er planen å holde flere konserter 
med Vestergabet sammen med Solveig Leit-
haug som også har laget en plate med ameri-
kanske salmer. 

Vestergabet synger amerikanske 
salmer 
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Bildene i friCafé 

Av Harald Flå  

Har du vært litt observant når du har vært i 
friCafé, så har du kanskje lagt merke til at det 
henger fire bilder på veggen bakerst i salen. 
Det er tydelig at bildene ikke er av nyere dato. 
Nederst på bildene er en kortfattet tekst på 
engelsk som forteller litt om bildene. Ett av 
dem viser vismennene fra Østen som kommer 
med gaver av gull, røkelse og myrra til Jesus-
barnet. Et annet viser Jesus på forklarelsens 
berg, ett Jesus som vasker disiplenes føtter, og 
det siste er motiv fra Jesu oppvekkelse av La-
sarus.  
 
Vi har forsøkt å finne ut litt om bildenes histo-
rie, og har da fått tips om at kanskje Sigfred 
(Siggen) Stien har noe å fortelle. Han sier at 
bildene dukket opp i forbindelse med at den 
gamle frikirken ble revet i 1964.  Han kan ikke 
si hvem som tok vare på bildene, men han kan 
komme med interessante opplysninger. Bilde-
ne ble nemlig benyttet som illustrasjoner til de 

bibelske fortellinger for søndagsskolebarna. Og 
i etterkrigsårene var det ikke få søndagsskole-
barn som fikk innblikk i bibelske beretninger 
gjennom disse bildene. 
Siggen oppfordrer oss til å ta en titt på bildene 
når vi er i friCafé. 



 
  

 

    

 

 

 

 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.krsandfrikirke.no 
Bankkonto         8220 02 86266 
 
Vipps                  19388 

Dåp 
6. september: 
Herman Hannasønn Nipedal 
Foreldre Hanna Trondsdatter 
Haugland og Joachim Nipedal 
  
 
Kirkekaffe 
 
De siste månedene har vi ikke 
hatt kirkekaffe pga smittevern-
situasjonen. Det er et stort savn 
for mange. Det er et godt sted 
å møte kjente og ukjente, og er 
en viktig arena for fellesskapet 
i menigheten.  
Samtidig er det vanskelig å 
opprettholde godt smittevern, 
med avstand til hverandre. Det 
vil også kreve ny registering 
av de som er der. Dette er lø-
pende vurdert i administrasjon-
rådet, og så langt er det vurdert 
at vi ikke starter opp med kir-

Døde 
Ragnhild Ekås 
Britt Watne 
Alfhild Johanne Syvertsen 
 

kekaffe i høst. Likevel er det 
flere mindre arrangementer 
hvor det er mulig. 
Så er utfordringen til oss som 
deltakere i gudstjenesten å 
tenke annerledes. Kan vi in-
vitere noen med oss hjem til 
kirkekaffe. Eller ut på en 
kafé? Det er gode alternativer 
i nærheten. Eller ta med en 
termos eller to, og spørre no-
en med oss på tur?   
Mindre samlinger i kirka 
fungerer det bra å servere 
noe. En person som betjener 
kaffekanna, så ikke flere hen-
der er på.  
 
 

Vandretur med  
kjerka 
 

Mandag 7. desember kl. 
18.00  
Grøtfest på Gillshytta 
Vi synger jula inn med fyr 
på peisen.     
Mer informasjon kommer. 



Program 

Søndag 1. november 

10.30  Bønnemøte 
11.00  Allehelgensgudstjeneste 
 Harald Eikeland, tale 
 Vestergabet 
           Supersøndag: 5.—8. klasse 

Tirsdag 3. november 

15.45  Enkel middag for barne
 familier 
16.30  Knøttis 
16.30  Jubilo 
18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 4. november 

10.30  Bønnemøte 
12.00  Bibeltime ved Oddvar 
 Søvik 
 Hva betyr ordene i  
 Johannes 17,3?: 
 «Og dette er det evige 
 liv, at de kjenner deg, 
 den eneste sanne Gud, 
 og ham du har sendt, 
 Jesus Kristus» 

Søndag 8. november 

10.30  Bønnemøte 
 Radiogudstjenester NRK 
11.00  Familiegudstjeneste 
 Sven Jarle Reinhardsen 
 Stein Arve Graarud 
 Jubilo 
12.30  Gudstjeneste 
 Hilde Grøthe 
 Harald Eikeland 
 Vestergabet 
 Viktig med god allsang,
 så møt opp 

Tirsdag 10. november 

16.30  Jubilo 
19.00  Damenes Misjonsforum 
 Arnt Sigurd Abrahamsen 
 «Hviterussland –  
 tilbakeblikk på et rikt  
 misjonsprosjekt som nå 
 er klar for å stå på egne 
 ben»  

Onsdag 11. november 

10.30  Bønnemøte 
12.00  Seniorforum 
 Årstein Justnes 

 

Torsdag 26. november 

19.00  Konsert med Camilla 
 Wiig Wennesland og 
 Marina Wikstad  
 Gratis inngang.  Kollekt 
 Arr. Evangelisk Orient-
 misjon 

Fredag 27. november 

19.00  Voxlight 

Lørdag 28. november 

19.30  Vox 

Søndag 29. november 

10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Advent og julesanger av 
 Svein Ellingsen 
 Kammerkoret 
 Supersøndag: 5.—8. klasse 

Tirsdag 1. desember 

15.45 Enkel middag for barnefa-
milier 
16.30 Knøttis 
16.30 Jubilo 
18.30 StikkeCafé 

Onsdag 2. desember 

10.30 Bønnemøte 

Lørdag 5. desember 

 Garness-konsert 

Søndag 6. desember 

10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Hilde Grøthe 
 Supersøndag: 5.—8. klasse 

Tirsdag 8. desember 

16.30  Jubilo 
19.00  Damenes Misjonsforum 
 Per Kristian Rønning 
 «Når misjonsmarken 
 kommer til oss» 

 Onsdag 9. desember 

10.30  Bønnemøte 
12.00  Seniorforum 
 Jarle Skullerud: 
 «Besteforeldrenes rolle» 

 
 «Dødhavsrullene og de  
 falske bibelfragmente
 ne» 

Fredag 13. november 

19.00  Voxlight 

Lørdag 14. november 

19.30  Vox 

Søndag 15. november 

10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Harald Eikeland, tale 
 Kortreist Økumenisk 
 Bluegrass Band 
 Supersøndag: 5.—8 klasse 

Tirsdag 17. november 

15.45  Enkel middag for barne 
 familier 
16.30  Knøttis 
16.30  Jubilo 
18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 18. november 

10.30  Bønnemøte 

Søndag 22. november 

10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Endre Sagedal, tale 
 Damene i kirka 
 Supersøndag: 5. –8. klasse 
19.00  Konsert 
 Roland Utbult &  
 Damene i kirka 
 Torbjørn Alfsen- gitar 
 Jango Nilsen-trommer 
 Per Erik Olsen -bass 
 Bill. kr 250,-. Kjøpes på 
 www.checkin.no 
19.00  Voxnere i friCafé 

Tirsdag 24. november 

10.30  Vandretur med kjerka 
 Tur til Sukkevann. Avgang 
fra       Randesund kirke, Frikstad 
  
16.30  Jubilo 

Onsdag 25. november 

10.30 Bønnemøte 
 
 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Anette Gausdal—leder for Voxerne 

sammenhengene?», spør jeg. 
«Mange opplever et drikkepress, selv om de er 
kristne. De blir dermed utsatt for press på lik linje 
med alle andre», svarer Anette. 
Hun forteller at de på Voxnere bl a ønsker litt dype-
re undervisning. De vil gjerne ha et fellesskap, der 
de bare får lov å komme, uten å være med å gjøre 
oppgaver eller ha noe ansvar. Det er viktig å bli 
ordentlig godt kjent med hverandre.  
Anette forteller til slutt om hvordan Voxnere-
kveldene legges opp: «Det blir først et møte, der de 
får undervisning. Så deler vi opp i grupper, hvor vi 
snakker om det som har vært tema. Til slutt er det 
kveldsmat. Da har vi noen gode voksne som har 
bakt gode runstykker, eller laget pizza, baguetter 
eller lignende.» Fellesskapsfølelsen er viktig rundt 
måltidene. 
Intervjuet rundes av, og vi har fått et lite innblikk i 
hvordan de eldre ungdommene har det hos oss. De 
er et viktig fellesskap i menigheten. Håpet må være 
at dette fellesskapet vokser, og at de ungdommene 
som blir i byen etter videregående, også forblir i 
menigheten.  

Av Knut Hammersmark 
Anette Gausdal leder arbeidet med ungdommer i 
det som kalles Voxnere. Det er de ungdommene 
som i forskjellig grad er over Vox-alder. Vi møter 
Anette på arbeidsplassen hennes, som er Blå kors 
chat-senter. De er blant naboene våre, og holder til 
i underetasjen av Betania i Elvegata, i flotte og 
moderne lokaler.  
På hjemmesida vår står det at Voxnere er fra vide-
regående og oppover. Mer presist forteller Anette 
at de fleste går på videregående, men at det har 
vært innom noen som er eldre også. Disse «eldre» 
går enten på studier eller jobber. 
«Dere pleier å samles i friCafé?», spør jeg. 
«Ja, det har vi gjort i det siste. Så har vi et ønske 
om at alle skal få være med i en smågruppe, og at 
den gruppa skal møtes imellom Voxnere. Da får 
de to treff i måneden, altså hver fjortende dag. Da 
blir det litt tettere kontakt.» Videre forteller Anet-
te at hun og de andre voksne er med og hjelper de 
som er ledere. De gir støtte og råd hvis de har be-
hov for det. 
Jeg spør videre hvor mange som pleier å samles 
på samlingene. Anette svarer at det kan være fra 
10 til 25. Det er altså plass til flere. Anette utdy-
per: «Ja, vi har plass til flere. Det er jo bare en 
brøkdel av ungdommene vi kjenner, så det er mye 
å ta av. Mange av de som går på Vox, slutter der 
etter hvert, så forsvinner de fra menighetstilknyt-
ningen. Det er viktig å fange opp disse. Det er jo 
en viktig alder å bli rotfesta i troen. Vi ønsker å 
investere i disse, og hjelpe dem til å holde seg 
nært til Gud.» 
Anette ser imidlertid noen urovekkende tendenser 
blant de på videregående. «Det blir et fest- og 
drikkepress blant alle ungdommer, spesielt i russe-
tida.» Videre poengterer hun viktigheten av å ha et 
forum, der de snakker om slike ting – om det pres-
set de blir utsatt for i de miljøene de går i.  
«Hvordan opplever de å bekjenne troen i disse 
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