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Innledning 

Årsberetningen gir et godt bilde av det store og omfattende arbeidet som foregår i og gjennom 

menigheten. Det skulle vært interessant å vite hvor mange timer i løpet av året det har foregått 

aktiviteter i menighetens regi og hvor mange timer som er brukt av ansatte og frivillige på 

menighetsarbeidet. Hvor for gjør vi dette? Svaret er kort og godt at vi gjør det fordi vi har fått et 

oppdrag av menighetens Herre. Noe av det siste Jesus sa til disiplene var: «Dere skal få kraft når 

Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i 

Samaria og like til jordens ender.» Ap. gj. 1.8. Oppdraget er i gang, men ikke fullført. Derfor står 

vi trofast i tjenesten, lar Herren bruke oss, blir slitne iblant, men gleder oss over å ha det beste og 

viktigste budskap å bringe til mennesker i vår tid. 

 

I lys av dette er det en stor glede at det i 2013 ble fattet vedtak om å danne egen, ny menighet i 

Gimlekollen/Justvik område. Dette er et viktig vedtak for å komme videre ut til mennesker i vårt 

område. Et eget gudstjenestetilbud er etablert i denne bydelen, og oppslutningen er god. 

 

En menighetsplanting tapper ressurser av modermenigheten. Det har derfor har vært knyttet 

spenning til om vi har folk til å gå inn i oppgavene som har blitt stående. Nå ber vi om at nye 

kommer på banen og tar ansvar.  

 

Så ble det ikke nytt kirkebygg, men målsetting om ny menighet innen et år. Dessuten har det blitt 

aktivitet i arbeidet med å pusse opp eksisterende kirkebygg.  

 

Det er et privilegium å få stå sammen i tjenesten for Jesu kongerike. Hjertelig takk til hver enkelt 

som har støttet menighetens arbeid gjennom året som har gått. Takk til alle som trofast møter 

frem, alle som gir av sin tid og sine midler til menigheten. 

 

Takk til stab og eldsteråd.  

En spesiell takk går til Jostein Senumstad som nå har sluttet etter  ni år i den krevende stillingen  

som administrativ leder for menigheten.   

Takk til administrasjonsrådet for vel utført tjeneste.  

Kirkevertene takkes for god innsats, hjertelige håndtrykk og vennlige smil. 

Videre takkes alle ledere i virkegrenene, redaksjonen for Frikirkeaktuelt, alle som hjelper til med 

økonomitjenester, dere som spiller til gudstjenester og møter, takk til korledere og sangere, 

andaktsholdere, alle som er med på å vaske i kirken, lyd- og bildeteknikere, og alle som har 

jobbet med praktiske oppgaver og dugnad. Takk til dere som er engasjert i misjonsarbeidet, 

bønnearbeidet, diakonale oppgaver, besøkstjeneste, andakter på aldersinstitusjonene og 

radioarbeidet. Takk til dere som har stelt i stand til kirkekaffe. Og ikke minst takk til alle som 

bærer arbeidet frem for Gud i bønn.  

Takk for godt samarbeid og fellesskap i 2013. 

 

Sigmund Sandåker, pastor.  
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Årsmelding fra Eldsterådet 

- Per Svein Høyer-Jonassen (nestleder), Janne Roland, Knut Are Jølstad, Ellen Myrvold, Heidi 

Frigstad, Arild Sæbø (fra august) Bjørn Einar Strandberg, hovedpastor Rune Tobiassen, pastor 

Sigmund Sandåker (leder), FriBUpastor Stein Arve Graarud og bydelspastor Endre Sagedal (1. 

halvår). 

 

Eldsterådet har møte hver fjortende dag og behandler et stort antall saker, 144 i 2013. Hvert 

eldsterådsmøte begynner med andakt og en god og lang bønnestund. Dette er avgjørende både for 

liv og tjeneste. 

 

Endre Sagedal sluttet som bydelspastor før sommeren og gikk dermed ut av eldsterådet. Han 

takkes for sin tjeneste i den sammenheng. Fra samme tidspunkt trådte Arild Sæbø inn i 

eldstetjenesten. Han er et viktig tilskudd i rådet, og det er grunn til takknemlighet for hans 

deltakelse i tjenesten. Han har fått en særlig oppgave i å holde kontakt med menighetens sang- og 

musikkliv. Det jobbes for øvrig kontinuerlig med rekruttering av eldste. Samarbeidet i eldsterådet 

og mellom eldsteråd og stab er konstruktivt og godt. 

 

Eldsterådet takker for menighetens forbønn og omsorg, både for tjenesten som eldste/pastor og 

for våre familier. 

 

Det er en stor hjelp for pastorer og eldste at Gunnar Ringøen, Birger Aulin og Sverre Jølstad 

besøker menighetens eldre med nattverd. Sverre Jølstad forretter også i en del begravelser. Stor 

takk rettes til disse tre. 

 

Ved årets begynnelse var det nylig blitt vedtatt at det ikke ble noe av planene om nytt kirkebygg. 

I stedet ble det fart i planene om ny menighet i Gimlekollen/Justvik. Et ALPHA-kurs på 

Mediehøyskolen «satte hjerter i brann», og det har vært en fryd å se det engasjementet som 

prosjektgruppa for Frikirken Øst har utvist. Samtidig har menigheten vist sterk støtte og raushet 

overfor plantingsprosjektet. I september ble det vedtatt en plan for menighetsplanting innen et år. 

 

Som årsmeldingen viser, er aktiviteten stor, og Eldsterådet føler både stolthet og ydmykhet ved å 

være lederskap i en sammenheng der så mange gjør en frivillig innsats. Alle små oppgaver og 

tjenester er viktige og avgjørende for at denne Guds menighet skal leve og fungere til ære for 

Ham.Om tjenesten er liten eller stor, er den viktig uansett. Videre takkes staben for en helhjertet 

innsats.  

 

 

Gudstjenestene  

Gudstjenestene er menighetens hovedsamling. I løpet av uka skjer det mye flott i virkegrener og 

ulike typer samlinger for alle aldersgrupper. Søndag formiddag samles alle til gudstjeneste og 

feirer Jesu oppstandelse og fellesskapet med ham og hverandre. 

 

I innledningen til Frikirkens nye prøveliturgi står det at gudstjenesten er det naturlige sentrum for 

menighetens fellesskap. Og videre: «I gudstjenesten skjer det en opplæring, først og fremst 
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gjennom prekenen – utleggelsen av Guds ord – men også gjennpom salmene vi synger, bønnenen 

vi ber, gavene vi ofrer, dåp , nattverd og andre handlinger vi er med i. 

Målet for gudstjenesten er: 

 at Herren skal få tale sitt ord til oss  

 at vi skal få ta imot og tro tilgivelsen 

 at vi skal lære Guds vilje å kjenne 

 at vi skal lære å tjene 

 at vi skal lære å be og bekjenne synd 

 at vi skal lære å tilbe, lovprise og takke 

 at Kristus skal lyse for oss»  

 

Dette handler om disippelgjøring. 

 

Menigheten ble spurt om å være høringsmenighet for de nye liturgiene. Det sa vi ja til og har i 

høsthalvåret benyttet en del nye elementer som stort sett har blitt tatt vel imot av menigheten. 

 

I høsthalvåret ble det også startet opp med månedlige gudstjenester på Gimlekollen. Det merkes i 

noen grad på gudstjenestebesøket i kirken, men til sammen blir det flere enn når det bare er 

gudstjeneste på ett sted.  

 

 

Når vi kommer sammen  

Komiteen består av: Lasse Harv, Ellen Myrvold, Mari Kleggetveit (fram til sommeren), Janne 

Roland og Paul Roland (leder) 

  

Møtene har fortsatt,  nå på 4. året,  en gang i måneden, med unntak av sommer månedene. 

Gjennomsnittlig kommer det ca 60 på møtene. 

Hovedsakelig har vi brukt våre egne forkynnere.  Møtene er lagt opp med mye lovsang,  ledet av  

vårt eget lovsangsteam, med Renate Roth Orre som leder.  Vi opplever denne anledningen til å 

lovprise  vår frelser som veldig verdifull.  Vi er veldig takknemlig til lovsangsteamet som nå har 

vært fast på nesten alle møtene i 4 år. Det legges opp til  god tid til lovsang, og god tid til  å dele, 

 og forbønn.  

 

Bibelundervisningen  

Dette året var Bergprekenen i Matteus 5 - 7 utgangspunkt for bibelundervisningen en onsdag i 

måneden. Som kursbok ble boka «Utfordrende livsstil» av Nicky Gumbel benyttet. Det er på 

mange måter et oppfølgingskurs etter ALPHA, et BETA-kurs. 19 tema ble gjennomgått, 10 som 

gruppesamlinger og ni som bibelundervisning.  

 

FriCafé stilte med kaffe og litt enkel kaffemat i god tid før kl. 19.30. Da begynte samlingene som 

bestod av sanginnslag, undervisning og anledning til spørsmål. Deretter var det kaffepause før 

kvelden fortsatte med samtale i grupper, enten etablerte grupper eller grupper sammensatt for 

kvelden. Fra 30 til 70 fulgte bibeltimene. 

 

Til hver gang ble det laget gruppeopplegg med spørsmål til hver gang. Kurset fikk dermed støtte 

fra Kristelig studieforbund.  
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Felleskristent arbeid 

 

Fellesmøtene  

Det var fellesmøter i Kristiansand Domkirke 8. – 13. januar med Egil Svartdal som taler. Vår 

menighet deltok med kollektører, forbedere og kirkeverter og i nattverdutdelingen. Møtene ble 

overført på lokalradio med påfølgende omsorgsprogram. Et stort antall mennesker ga til kjenne at 

de ville ta imot troen på Jesus. 

 

Kristent Interkulturelt Arbeid 

Vår menighet støtter KIA med et årlig beløp. Menighetens representant er Pamela Medhus. Mei 

Lian Andersen fra vår menighet er ansatt som regionsleder for Agder og Telemark med kontor i 

Kristiansand    

 

Kirkens Nødhjelp  

Vår menighet støtter KN´s arbeid blant verdens lidende. Under fasteaksjonen deltok våre 

konfirmanter på bøsseinnsamling, og en av pastorene var med og delte ut brød på Markens og 

Nedre torv i forbindelse med en aksjonslørdag der byens prester og pastorer deltar. Halvparten av 

kollekten på julaften gikk til KN 

 

Kirkens Ungdomsprosjekt – KUP  

Hver mandag samles unge mødre og barn i Fricafe. Målsetningen med mødreteffet er å få utvidet 

mødrenes nettverk og hevet foreldrekompetansen. Her serveres det varm middag. Deretter går 

barna i ulike aktivitetsgrupper, mens mødrene får undervisning om ernæring og oppdragelse. 

Menigheten gleder seg over å stille lokaler til disposisjon og kunne ha et slikt samarbeid med 

KUP. 

Sammen For Byen (SFB) 

SFB er et økumenisk ledernettverk bestående av prester, pastorer og ledere fra Kristiansands 

menigheter og organisasjoner. Nettverket samles til frokost på Hotell Norge en fredag i måneden. 

Pastor Rune Tobiassen er styremedlem. Under denne paraplyen samles også USB - Ungdom 

Sammen for Byen og BSB - Bønn Sammen for Byen. Nettverkets formål er å fremme kristen 

enhet og fellesskap og virke til beste for byen og dens innbyggere.  

 

Forum for tro og livssyn 

Kristiansand Frikirke er medlem av Forum for Tro og Livssyn, Kristiansand (FTL). Det består av 

følgende medlemmer: Den norske kirke, Den katolske kirke, Human-Etisk Forbund, Muslimsk 

Union i Agder, Den Norske Sotozen Buddhist Orden, Adventkirken, Metodistkirken, Kvekerne, 

Jesu Kristi kirke av SDH og Kristiansand Frikirke. Det arrangeres fire til seks dialogmøter i løpet 

av året. Arbeidet er finansiert med offentlige midler og ledes av et styre med Liv Mørland ansatt 

som koordinator i en 40% stilling. Arne Jørgensen er medlem av styret for FTL. 

 

Det er også et forum av ledere fra de forskjellige tros- og livssynsorganisasjonene. Disse har egne 

samlinger 2-4 ganger i året, hvor Rune Tobiassen møter fra Frikirken sammen med lederne av de 

ovennevnte organisasjonene.  

 

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. 
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Global Leadership Summit (GLS) 

Ca. 20 frivillige og ansatte i menigheten deltok på Global Leadership Summit (GLS) i Salem 

Kristiansand, 1.-2.november, arrangert av Willow Creek Norge. Rune Tobiassen var møteleder 

for begge dagene. Dette har vært et arrangement som har vært høyt prioritert i mange år og som 

er til stor inspirasjon. 

 

Samarbeid med NLA Høgskolen i Staffeldtsgate om praksisstudenter 

I tre uker vinteren 2013 hadde menigheten besøk av tre praksisstudenter fra Høgskolen i 

Staffeldtsgate. Det var Ole Bendik Rørstad, Petter Jølstad og Helene Teistedal Vikre. Dette var 

veldig positivt, og de tre var svært fornøyde med oppholdet her. Vi ser dette som ledd i utrustning 

av kristenledere i Norge og som et økumenisk samarbeid. De tre var til stede og bidro på de ulike 

aktivitetene som skjer i menigheten. Studentene ble fulgt tett opp av Renate Orre, Stein Arve 

Graarud og Rune Tobiassen. Dette er noe vi vil gjenta i fremtiden. 

 

Enkeltarrangementer i menigheten 
Lørdag 6. april: Seminar med Hanne Birgitte Sødal Tveito og Leif Gunnar Engedal som 

markering av at menighetens tidligere forstander, Ole Modalsli, ville fylt 100 år. 

Søndag 23. april: Sangmøte med besøk av Evangeliesenteret fra Østerbo og David Filtvedt. 

17. mai-fest med synodeformann Arnfinn Løyning som taler. 

3. september: Protestfestivalen med tema: Må vi bare godta at Norge er blitt sekularisert? 

29. september: Gudstjeneste med tale på farsi av Takoosh Hovsepian og sang av Gilbert 

Hovsepian, enke og sønn etter martyren Haik Hovsepian. 

9. – 10. nov: Bibelhelg med besøk av Kurt Hjemdal 
 
 

Menighetens arbeid og virkegrener. 

 

Supertirsdag 

Supertirsdag er et tilbud til alle voksne og barn, men primært til familier med barn som er med i 

en av menighetens tirsdagsaktiviteter. Etter at det er servert middag i friCafè kl. 1630, har barna 

gått til sitt, mens de voksne har samlet seg til en kopp kaffe, og ofte en samtale om et aktuelt 

tema.  

I 2013 har det vært 20 samlinger med et frammøte på ca. 75 personer i snitt.  

Ledergruppen har bestått av: Renate Orre, Inger og Jørgen Lauvland, Solveig og Thom K. Lindal, 

Grete og Hans K. Sødal, Mary Voreland, Anne Marie Jensen.   

 

HovdenTour – Frikirkens sprek-prosjekt 

16.mars 2013 stilte vi 119 deltakere, tilknyttet Kristiansand Frikirke, i fjellskiløpet HovdenTour. 

Oppkjøringen av Frikirkens Sprek-prosjekt startet i oktober 2012. Slagordet var ”sammen mot 

målet” og målet har vært å støtte og heie på hverandre og bygge samhold, profilere menigheten i 

samfunnet, løfte opp trening som sunt for kroppen og viktig mentalt, bruke det folk er opptatt av 

(bl.a. trening) som inngangsport til kirka (lavterskeltilbud). 

 

Det ble gjennomført 4 inspirasjonskvelder med opptil 130 tilstede, med tema innen trening og 

kosthold for kropp, sjel og ånd. Komiteen bestod av: Christina Trydal, Åge Harald Drangsholt, 

Tor Anders Aasen, Grethe Ringøen Vikeså, Alf Steinar Vikeså, Solveig Pedersen, Siv Kristin 

Sællmann, Hans Jakob Nilsen, Arild Jørgensen og Rune Tobiassen. 
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FriSted – unge voksne 

FriSted ble etablert våren 2012. I 2013 har dette arbeidet bestått av fellesskapsgrupper, som også 

har vært til stede på bibelundervisningene.  

 

Suppe for 7 

På vinteren 2013 ble det foreslått å starte opp et lavterskeltiltak for de som ønsker å bli kjent med 

noen som går i vår menighet. Dette kan være verdifullt for nye som kommer hit, men også for de 

som har vært med i lengre tid. I en så stor menighet som vår er det lett å bli oversett. Da kan 

”Suppe for 7” være et godt tilbud. 

 

Hvorfor suppe?  Vi tror det er viktig med et bordfellesskap og da er suppe et enkelt og 

rimelig måltid å tilberede. 

Hvorfor sju? Dette tilbudet skal ikke bare gjelde samlinger for par, men også for single. 

Antallet gjør at alle skal bli sett og hørt.  

 

Tanken til dette fikk vi fra Oslo Østre Frikirke og Bærum Frikirke. Eldsterådet tente på initiativet 

og ba et utvalg utarbeide konkrete planer. Alice Coward, Gudny Culley, Siri Sand åker, Øystein 

Hegén, Ingrid og Kai B. Flå tok navnet ”Supperådet” og presenterte konseptet på gudstjenesten 9. 

september og inviterte interesserte til å melde seg på.  

 

Supperådet tok kontakt med villige vertskap og satte sammen grupper på 7 medlemmer. Tanken 

er at gruppene skal ha deltakere fra ulike aldersgrupper og vennegjenger. 

 

50 personer meldte seg og 7 suppekvelder ble gjennomført i september/oktober. I 

november/desember var det påmeldt 60 deltakere og disse ble fordelt på 8 grupper med nye 

deltakere i hver gruppe. 

 

Tilbakemeldingene har vært meget positive. Folk har blitt kjent med mennesker de ikke kjente fra 

før eller blitt bedre kjent med noen de ikke visste så mye om. To suppekvelder er planlagt for 

våren 2014 og en fellestur for alle deltakerne i juni. 
 

 

ALPHA-kurs 

Det ble ikke arrangert ALPHA kurs i 2013 i sentrum. Det var et kurs i regi av bydelsarbeidet. 

Dette står det mer om i rapporten fra dem.  

 

Menighetsmøter i 2013, dato og hovedsaker  
I tillegg til Årsmøtet har det vært 5 menighetsmøter med et gjennomsnittlig frammøte på ca 80  

personer.  

 

20/3 Årsmøte. Valg av nytt administrasjonsråd med Gudmund Jakobsen som leder. I tillegg til 

vanlige årsmøtesaker ble det samtalt om menighetens fremtidsfokus etter at planer om 

nytt kirkebygg på Tangen er lagt bort. Muligheten for menighetsplanting på Gimlekollen 

ble omtalt. 

17/4 Nytt fra Bydelsarbeidet. Orientering om gjengiftepraksis, Rune Tobiassen orienterte om 

gjeldende praksis i Frikirken, og egen praksis. Samtale om hva medlemmene er opptatt 

av.  
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19/6 Valg av eldste. Arild Sæbø ble valgt til eldste med 86 stemmer, ingen mot, 2 blanke. 

Jostein Senumstad ble takket for tjenesten som administrativ leder når han nå slutter etter 

9 år i stillingen. Planer for renovering av kirkebygget ble presentert. Menighetsmøtet 

vedtok en målsetting om å etablere ny menighet i området Gimlekollen/Justvik innen ett 

år. 

25/9 Hva er en menighet? Hva kan forventes av menigheten og av menighetens medlemmer? 

Spørsmålene dannet grunnlaget for samtale. Ny liturgi for nattverden ble presentert. Det 

ble gitt informasjon om menighetsplantingen som har fått arbeidstittelen Frikirken Øst. 

Renate Rott Orre er prosjektleder.  

3/11  Nytt om personalsituasjonen. Det ble orientert om at Renate Rott Orre går ut i 

fødselspermisjon fra desember og at Rune Tobiassen skal bruke 50 % av sin stilling som 

prosjektleder for Frikirken Øst. Stillingen som miljøarbeider i friCafé avvikles for å gi 

mulighet for å tilsette en barne- og familiearbeider i 50 % stilling. Dette innebærer 

oppsigelse av miljøarbeider Mary Voreland.  

4/12 Budsjettmøte. Det fremlagte budsjettet ble enstemmig vedtatt. Det ble også fremmet en 

sak til synodemøtet 2014 med tanke på rasjonalisering og innsparing. Orientering om at 

Rune Tobiassen er innvilget studiepermisjon de tre første månedene av 2014 og Hilde 

Grøthe i perioden mars til juni. 

 

40 DAGER  

Ledergruppa skoleåret 12/13 har bestått av: 

Hilde Grøthe, leder, Unni Nordvik Abrahamsen, nestleder, Sigrun Lauvland Ek, Siri Holmen 

Frigstad, Øivind Augland 

 

Ledergruppa er en del av en stab på 15 frivillige, og i tillegg har vi en flott gruppe gode 

kjøkkenhjelpere. Vi opplever stor trofasthet og sterkt engasjement fra de frivillige, og det er til 

stor velsignelse, og helt avgjørende for kursets videre eksistens.  

 

Møter og oppslutning 2012-2013:  

Antall møter: 40 

Stabssamlinger: 10 

Ledersamlinger: 10 

Medarbeiderfest: 1 

Turer: 2 

Kurset hadde 32 deltagere. 

Vi hadde 5 åpne dager med til sammen ca180 gjester.  

Skoleåret 12/13 var det 10. året for 40 Dager. Vi er glade for at det fremdeles er stor interesse og 

mange deltakere på kurset.  

 

Skoleåret 2012/13 har vi filmet undervisningen på 40 Dager med tanke på å mangfoldiggjøre 

kurset. Hilde Grøthe har hatt 20% prosjektstilling i forhold til dette, og har også utarbeidet et 

veiledningshefte for de som ønsker å starte kurs, samt et kurshefte til alle kursdeltakere. Vi har 

vært i kontakt med enkeltpersoner og grupper andre steder i landet som ønsker å starte 40 Dager, 

og vi vil fortsette kontakten med dem. Vi vil tilby ulike varianter av kurset som er 

gjennomførbare på det enkelte sted. Det kan for eksempel være kurs etter samme mal som vi har i 

Kristiansand, modulbaserte kurs der deltakerne ser undervisningen hjemme, gjør oppgaver på 

nett, og samles til en weekend pr kursdel, eller det kan være mindre, gruppebaserte kurs der 
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deltakerne samles ukentlig, ser undervisningen sammen og har gruppe i etterkant. Vi er spent på 

det videre arbeidet med å mangfoldiggjøre kurset, og ber om Guds ledelse i dette. 

 

Den nye veien  

Arbeidet blant våre nye landsmenn. Vi møtes annenhver torsdag kl. 18.00 – 19.30 i Peisestua. 

Det skjer mye godt blant innvandrerne i forhold til tro, men de møter også store utfordringer og 

mange kjenner på angst. Flere av dem er aktivt med i Frimat og Frihjelp. Gudstjenestene tolkes 

nå til farsi og engelsk 

 

Per Kristian Rønning samler ei gruppe med persisktalende (farsi) en gang i måneden. Dette er 

møter der alt foregår på farsi. De har undervisning, mat og fellesskap.  

 

Medarbeidere i 2013: Sigmund Sandåker, Sigfred Stien, Mei Lian Andersen, Åse Landsverk 

Larsen, Berit og Arnt Sigurd Abrahamsen, Lise Haugland (frem til sommeren) 

En gruppe fra Skjærgårdsheimen/UIO har også vært med i perioder. 

 

Møtekomiteen  

Møtekomiteen har dette året bestått av Øystein Holte (formann), Ragnhild Stangenes, Berit 

Tønnessen og Kjell Haugland. Kasserer har vært Tor Erling Holte. Komiteen stod for opplegget 

på nyttårsfesten med sang av Flekkerøyguttene og tale av Jan Ivar Nilsen og 17. mai-festen med 

synodeformann Arnfinn Løyning som taler. Sang avAnne Karin Kaasa, og Ian Richards på orgel. 

Dette ble de to siste arrangementene for møtekomitéen som nå er nedlagt 

 

Radioarbeidet  

Det har vært gudstjenesteoverføring fra Kristiansand Frikirke hver tredje søndag i måneden også 

dette året. Odd Gulliksen har vært teknisk ansvarlig for sendingene. Ragnar Klovland har hatt 

ansvar for inn- og utannonseringen. I løpet av året har det vært noen tekniske utfordringer som 

har forårsaket at sendingene ikke har kommet på luft. Dette viste seg å være en feil utenfor 

kirken.  

 

Formiddagstreff   

Fremmøtet har vært stabilt – ca. 40 stk. 

Som ledd i vårt seniorarbeid ser vi på disse samværene som viktige.  Møtene har en klar 

evangelisk profil med sentral forkynnelse. 

 

Talere har vært: Svein Fink, Sverre Jølstad og Arvid Hunemo. Ansvarlig Øystein Nylund. 

En komité ledet av Asbjørg Emanuelsen – avløst av Gerd Haugland og Kate Senum, har sørget 

for god bevertning. 

 

Seniorforum 

Seniorforum har sine møter i friCafé en onsdag i måneden. Frammøte har vært fra ca 30 til 100. 

 

Også i år har emnene vært av svært forskjellig karakter.  

Jarle Haugland fra «Familie og Medier» talte om «Samfunnstrender og misjonsoppdraget», et 

meget interessant emne. Bjørn Øyvind Fjeld fra Ansgarskolen talte om »Menighet, spiritualitet 

og kultur», en svært aktuell problemstilling. Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for Kr.F., gav 

oss en kritisk gjennomgang av Stålsetrapporten. 
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Gunnar Dehli, styremedlem i døvearbeidet som Lill og Neville Muir driver, fortalte om 

utfordringer ved å drive misjon blant døve mennesker.  

Leif Storsletten, professor ved UiA talte om Pietismen. Var den så farlig?  

Einar Lunde, en populær gjest, kåserte om mennesker han har møtt som NRK reporter i Afrika. 

Helje Kringlebotn Sødal holdt et svært interessant foredrag om starten på Oxfordbevegelsen i 

Norge og hvilken betydning den fikk for store deler av samfunnet. 

 

Det er komiteens inntrykk at møtene blir satt pris på og vi vil fortsette i stort sett samme spor. 

Ledergruppen har vært: 

Gjertrud Sæbø, Aslaug og Reidar Skeie, Harald Flå, Siss og Øyvind Wold, Øystein Nylund, Lilly 

og Torleif Drangsholt, Torbjørg og Gunnar Ringøen. 

 

Menighetens bønnetjeneste 2013 

Menigheten har flere bønnesamlinger. I tillegg er det enkeltpersoner som har en særskilt 

bønnetjeneste i menigheten. Det er flere som har en forbønnstjeneste/sjelesorg etter avtale.  

 

Alle medlemmer i menigheten blir bedt for. Oppgaven er fordelt på mange bønnekontakter. Brita 

og Reidar Stav Johansen organiserer arbeidet.   

 

Tirsdag kl. 0730-0830 

Bønnesamling i friCafè, spesielt for Bydelsarbeidet 

I 2013 var det 35 samlinger, med 3-6 personer. 

Leder: Endre Sagedal 

 

Tirsdag kl. 1100-1200 

Bønnemøte i ”det stille rom” og i tradisjonelle former.  

I 2013 var det ca. 40 samlinger. 

Gjennomsnitt på fremmøte 8 - 12 personer. 

Leder: Olaf Drangsholt. 

 

Torsdag kl. 0900 – 1030 

En samling i Fricafé med spesiell fokus på menighetens ungdomsarbeid. 

Fremmøte 3 – 6 personer.  

Leder: Stein Arve Graarud. 

  

En kveld i bønn 

Samling torsdag kveld kl. 19.30 – 21.00  i Peisestua ( Hver annen uke ) 

Frammøte: 6 – 10 personer. 

Fokus på tilbedelse , lytte til Gud – over åpen bibel. Tid for å dele – Bønn og forbønn. 

 

Leder: Arnt Sigurd Abrahamsen. 

 

Hver mandag kl. 1900-2100 

Bønn for VOX, møtes privat 

Fremmøte: 10 stk 

Leder: Stein Arve Graarud 
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Bønn for gudstjenesten 

I det stille rom kl. 1030-1050 

Fremmøte: 6-15 personer 

Leder: Pastor/Eldste 

 

Fastetiden – 40 dager med fokus på bønn i menigheten.  

Også i 2013 hadde vi en egen bønne- og fastekalender som ble distribuert via Frikirkeaktuelt. En 

konkret utfordring til å bruke fastetiden. Og til å praktisere faste på ulike måter.  

 

Frikirkens bydelsarbeid – Gimlekollen/Justvik, nå «prosjekt Frikirken Øst» 
Bydelsarbeidet er et forsamlingsbyggende arbeid i bydelen Gimlekollen/Fagerholt. Vi ønsker å 

ha fokus i nærområdet, og bygge et attraktivt kristent fellesskap der vi bor og sammen med dem 

vi treffer på foreldremøtene og i idretten.  

 

Vi har dette året jobbet med en tydelig retning for arbeidet videre. Gjennom flere «veien videre» 

samlinger på våren kom det frem en felles vilje til å satse videre mot en menighetsdannelse. Dette 

ble tatt opp på Menighetsmøte i Frikirken 19.06, og enstemmig sanksjonert. Dermed ble det fra 

høsten 2013 endret navn fra Bydelsarbeidet til «Prosjekt Frikirken Øst» som et foreløpig 

prosjektnavn.  

 

Stab: Endre Sagedal meddelte i januar 2013 at han ville tre av fra sin 50% stilling som 

bydelspastor fra sommeren 2013. Renate Orre gikk inn i rollen som prosjektleder fra august 2013 

i kombinasjon med musikkleder rollen i Frikirken. Hun gikk ut i fødseselspermisjon desember 

2013. I november kunngjorde Rune Tobiassen at han i 2014 vil bruke 50% av sin tid i Frikirken 

Øst, og at han da er tilgjengelig som hovedpastor fra høsten 2014 ved en menighetsdannelse.  

 

Dette året har vi fortsatt med mye av de samme tilbudene som året før. Her er en oversikt: 

Fra søndagssamlinger (vinter/vår) til gudstjenester (høst):   

Målgruppen er barnefamilier, oppmøte fra 50-100 stk, har vært fem samlinger vinter/vår, 

månedlig frekvens. To av disse var sammen med Frikirken. Skjer søndag ettermiddag kl 17. 

Inneholder: Oppstart – barnegrupper parallelt med undervisning til voksne, kort familiesamling, 

kveldsmat. Ledergruppe: Endre Sagedal, Alice L. Høye og Solfrid B. Salvesen. Fra høsten 2013 

gikk dette over til å bli gudstjenester. På Mediasenteret, kl. 1100, månedlig. Godt oppmøte, og 

Renate Orre var hovedleder for disse.  

Alphakurs:  

I januar startet vi Alphakurs. Det ble godt med deltakere, de fleste kom rett før kursstart. Ca 40 

deltakere/gruppeledere var med på 10 kvelder + en helg (Fredag kveld, lørdagen) Kveldene var 

på Mediasenteret, med god middag først, undervisning og grupper. Hovedansvarlig var Endre 

Sagedal. Flere undervisere fra Frikirken, og gode gruppeleder og praktisk gruppe som skapte et 

flott Alphakurs.  

Veien videre:  

I april /mai var det tre samlinger i hjem, hvor vi ba og samtalte om veien videre for 

Bydelsarbeidet. Det var 13 stk på første samlingen, og 28 på tredje samlingen. Utfra disse 

samlingene var det en tydelig vilje til å gå videre i retning av en selvstendig menighetsdannelse.  
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Åpne hjem: – søndagsskole for barna hjemme hos noen i lokalmiljøet. Fokus på relasjoner, - med 

Gud og med hverandre. 3 samlinger høsten 2013.  

Bibelundervisning:  

En torsdagskveld i måneden med enkel bevertning, lovsang, bibelundervisning, nattverd, 

mulighet for forbønn. I 2013 har vi hatt 2 samlinger, da Alpha kurset ble prioritert på vinteren. 

Skjer på Mediasenteret. Ledergruppe: Endre Sagedal, Bjørn Einar Strandberg 

Ti-tretten gruppe: 

En gruppe for 5.-7. klasse, møtes en mandag i måneden, primært i forskjellige hjem, men et par 

samlinger på Mediasenteret. 9 samlinger i 2013. Andakt, aktiviteter, enkel mat. Gledelig stort 

oppmøte, 45-60 stk. Hovedleder: Guro G. Strandberg 

Grupper:  

Det er grupper for voksne knyttet til Bydelsarbeidet, for tiden 3 aktive.Det er også en 

familiegruppe som har vært bidragsyter inn i familiesamlinger.  

Turer: 

 I 2013 ble det ikke noe av turene i Bydelsarbeidet, både vintertur til Evjetun og sommertur til 

Solstrand gikk ut. Men det var fem familier fra Bydelsarbeidet med på sommerteam til Lativa. 

Det var også et par  dagsturer, til Flekkerøya, og vintertur til Lie.  

Dansegruppa JOY: 

En dansegruppe for 1.-4. klasse som har samla 15-20 jenter, ca. 8 samlinger i løpet av året. 

Deltatt på storsamlinger, og i Oddernes Kirke og Frikirka. Hovedleder: Merete H. Repstad 

Praktisk gruppe:  

Det er en egen praktisk gruppe som har ansvaret for opplåsing, vasking etc på Mediasenteret. 

Asbjørn Håland leder denne gruppen, han er også kasserer i bydelsarbeidet  

Medarbeidersamlinger: 

Vi har en medarbeidersamling ved oppstart av hvert semester, i januar og september. 15-20 

deltakere har vært med hver gang.  

Bønnesamlinger: 

Hver tirsdag morgen samles 4-6 menn fra Bydelsarbeidet til bønnesamling i Frikirken. Også 

bønnesamlinger hos Anne K. Flaa ble startet høsten 13.  

Ledergruppa for Bydelsarbeidet (BU) etter årsmøtet mars 2013 består av: Bjørn Einar Strandberg 

(eldste) Endre Sagedal  (bydelspastor) Tor Øystein Repstad (leder) Alice Leland Høye. Fra 

høsten 13 kom også Kolbjørn Ertzeid, Rune Tobiassen og Renate Orre med i ledergruppa.  Denne 

gruppa har møtt ca. en gang i måneden. Henrik Hægeland og Hanne Engelshus gikk ut av BU 

etter årsmøtet 2013.  

 

I 2014 vil det være et klart fokus på å danne selvstendig menighet fra høsten av. Øivind Augland, 

menighetsutvikler i Frikirken sentralt, er konsulent i dette arbeidet. Rune Tobiassen vil, etter 3 

mnd studiepermisjon, fra april være i 50% stilling som pastor. Ellers vil Alphakurs, gudstjenester, 

10-13 og det andre arbeidet fortsette.   
 

Familieteam til Latvia 

Bakgrunn: Siden 1992 har det vært et samarbeid med Nikolai Checvchuk og hans tjeneste i 

Latvia/Hviterussland, og med ulike grupperinger i Kristiansand. I 2011 tok Endre Sagedal 

initativet til en tur med representanter fra Kristiansand Frikirke til Dougavpils, Latvia. Ut i fra 

fundamentet i denne turen ble det i 2012 og 2013 arrangert familieteamtur til Dougavpils, Latvia. 
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Ledergruppen i 2013 var Endre Sagedal som hovedleder, Reidar Kleggetveit og Ruben Gausdal. 

Birgit og Jostein Senumstad var med i forberedelsen, men forhindret fra å reise pga sykdom i nær 

familie.  

Prosjektet: Latgales Dzintars er navnet på leirstedet hvor vi bor og arbeider. Det ligger en snau 

halvtime utenfor byen Dougavpils (100 000 innbyggere) Gjennom sommeren blir det arrangert 8-

10 barne – og ungdomsleire på dette stedet. På sikt er målsetningen at stedet også kan utvikles til 

å bli en yrkesskole/videregående utdanning i denne delen av Latvia. I tillegg til at vi jobbet på 

leirstedet med å klargjøre for sommerens virke, så samarbeidet vi også med en menighet i byen 

med ulike prosjekter 

Deltakere: I 2012 og 2013 var det ca 10 familier og noen ekstra ungdommer med. Halvparten nye 

i 2013, så totalt over 2 år har det vært 15 familier og 5-6 ekstra ungdommer som har deltatt på 

turene. De har vært av ca. en ukes lengde 

Økonomi: Deltakerne finansierer selv reise, kost og losji. Ca. 3000,- pr. hode. Vi har fått en del 

gaver med som vi har gitt videre.  
 

Misjonsutvalget – Misjon 2020 

Eldsterådet fikk en visjon om at Kristiansand Frikirke skal sende ut 20 misjonærer innen 2020. 

Misjon 2020 ble opprettet i 2013 for å hjelpe Eldsterådet med å sette fokus på misjon. Vi har hatt 

5 møter og ett åpent møte i 2013. Vi har drøftet hvordan vi skal definere en misjonær og vi har 

forsøkt å presentere bredden av misjonsengasjement som allerede er i menigheten. Det åpne 

møtet fant sted søndag 22. september. Vi inviterte da alle som hadde vært på team i året som gikk 

til å dele erfaringer. Vi har hatt utsendinger til Kenya, Japan, Latvia, Kaliningrad, Hviterussland 

og Nord Korea. Mer enn hundre personer fra menigheten har vært på slike kort-tids 

misjonsreiser. Jostein Senumstad fra Frikirkens Ytremisjon delte også litt om deres virksomhet. 

Dette var en meget inspirerende kveld. Vi erfarer at misjon skaper engasjement.  

Vi har også brukt mye tid på å snakke om "hva er misjon?". Mye av Frikirkens virksomhet er 

misjonerende, f.eks Frimat og Frihjelp. I Kristiansand har vi 145 nasjonaliteter representert. 

Misjonsmarken er like utenfor stuedøren. 

Vi som er med i Misjon 2020 er: Janne og Paul Roland, Erik Lølandsmo, Kåre Melhus, Jostein 

Senumstad og Roald Føreland (formann). Ta kontakt med oss om du bærer på misjonskall eller 

har tanker om misjon. 
 

Misjonsmessa 

Lørdag 16. november  var dagen for Misjonsmessa 2013. Vi i messekomiteen, som arbeider med 

dette arrangementet gjennom hele året, følte at denne dagen ble den festdagen vi ønsket at den 

skulle være. Det var få ledige stoler i løpet av dagen, og stemningen var høy. Vi fikk inn kr.    

328 760,- brutto. Til Frikirkens misjonsarbeid ble det videresendt kr 285.000,-,  

Vi takker alle dere i menigheten som har vært velvillige og hjelpsomme, slik at det ble en glede å 

arrangere Misjonsmesse 2013 

  

Misjonsmessekomiteen består av: Anne Grete Vihle Hansen, Ellen Kirkhus; Rut Anne Hagen, 

Kari Obrestad, Ester Tufte Larsen, Gerd Sæbø,  Anne Kari Jakobsen. Randi Lervik Gabrielsen og 

Liv Marit Nylund Gumpen  

 

Ytremisjonens kvinneforening   

har hatt 19 møter dette året. Fra nyttår ble det innført nye møtetider. P.g.a stor aktivitet i kirka ble 

møtene flyttet fra tirsdag i oddetalls uke til tirsdag i par talls uke. Møtene ble også satt til kl. 
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19.00 i stedet for 19.30. En trofast gjeng på mellom 30 og 45 kvinner har møtt opp til 

samlingene, og  vi kan gle oss over  nye medlemmer også dette året. 

 

Fra vår misjonskontakt Helle Fjelde  får vi  informasjon og hilsener fra våre misjonærer, og  hver 

enkelt misjonær/misjonærfamilie blir nevnt med navn og lagt fram for Gud. 

Etter en god kaffepause er det tid for tale. Vi har også dette året hatt besøk av talere både fra egen 

menighet og fra andre menigheter og organisasjoner. Årsmøtet ble avholdt 28.02.13. 

38 personer møtte opp og vi fikk ei fin stund sammen, med vanlige årsmøtesaker, og andakt ved 

vår egen pastor, Rune Tobiassen. Tradisjonen tro vartet styret opp med nydelig ostebord. 

 

Som avslutning på vårsemesteret ble det planlagt tur til Odden ved Evje. Der skulle vi spise 

middag og senere reise videre til Vennesla hvor vi skulle delta på møte i Vennesla Frikirke. 

Denne turen måtte dessverre avlyses da menighetens tradisjonelle pensjonisttur skulle foregå 

dagen før. Møtet i Vennesla Frikirke ønsket vi likevel å støtte opp om, og mange tok turen dit. 

 

Høstsemesteret startet opp 20.08 med møte hjemme hos Solveig Jølstad. 38 stykker møtte opp og 

vi fikk ei fin stund sammen. Sverre Jølstad talte. 

 

3 sept. deltok vi på felles kvinnemøte i Vågsbygd Frikirke. Ca 150 kvinner var tilstede. 

Ingrid Eskilt talte over temaet « Prestasjon og nåde»  

 

På møter i høst har vi hatt talere som har satt fokus på; 

 

 Japan, Egypt, Israel, og Nord Korea 

 

Adventsmøtet ble avholdt 10.12.   

76 stykker møtte opp.  Oddvar Søvik talte over temaet: Det levende håpet vi har i Jesus og vår 

forventning til hans gjenkomst. Mosby damekor gledet oss også denne gangen med fin sang. 

Det ble servert risgrøt og småkaker. 

Dette året har det kommet inn kr. 92.976.00 i kollekt 

Styret i 2013 har bestått av: Leder: Solveig Jølstad, kasserer: Borgny Falch Tønnesen, Gunnvor 

Vinvand, Rigmor Einstabland, Kari Aulin, Reidun Jørgensen, Berit Tønnessen 
 

 

Menighetens sang- og musikkarbeid 
Kristiansand Frikirke er en menighet med et rikt sang- og musikkliv. Gudstjenestene gjenspeiler 

dette. Marina Wikstad har traktert orgelet minst en gang i måneden. Renate Orre og Preben 

Isefjær med team, har ledet lovsang en gang i måneden, også bandet fra VOX har bidratt jevnlig.  

I tillegg har flere andre spilt med mer eller mindre jevne mellomrom: Jon Kleveland, Kjetil 

Høyer-Jonassen, Runar Nørsett, med flere. I tillegg til menighetens egne kor og solister har flere 

eksterne kor og solister vært på besøk gjennom året.  
 

Sang- og musikkutvalget (SMU) har i 2013 ikke vært aktivt. Målet er at dette skal komme i 

virksomhet i 2014.  
 

Jubilo   

Jubilo er et barnekor i Frikirken som i høst har hatt 29 medlemmer. I 2013 ble vi en del av 
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”Supertirsdag”, og øver annenhver tirsdag fra 17.30-18.30. Dette året har vi hatt ulike 

sangoppdrag både i og utenfor kirka. Vi har blant annet vært med på Påskespillet, laget 

musikkvideo for Barnas stasjon på Blå Kors sammen med Nordic Tenors, vært med på konsert på 

Festningen og vært med på julespillet ”Like til Betlehem.” På sommeravslutningen var vi både i 

svømmehall og gymsal, samt spiste mye pizza. Dette er en superfin gjeng! Korets mangeårige 

dirigent Siv Justnæs ble takket av til sommeren, og Bodil Kvernenes Nørsett overtok som sjef. 

Voksenledere er Monica Gundersen, Liv Marit Gumpen og Hilde Grøthe 
 

Knøttekoret  

Knøttekoret har i 2013 bestått av ca. 25 sangglade barn mellom 3 og 7 år. Vi har hatt øvelse 

annenhver tirsdag som en del av aktivitetene på Supertirsdag. Gjennom året har vi opptrådt på 

familiegudstjenester i kirka, på Supertirsdag, på misjonsmesse og Frikirkens juletrefest. I mars 

hadde vi også en utflukt til Flekkerøya hvor vi sang på basar arrangert av Blå Kors.     

Musikalske ledere for koret har i 2013 vært Hege Bjørnestøl Beckmann, Liv Heidi Sletta Håland 

(vårsemesteret) og Grethe Stave Johannessen (høstsemesteret). Pianist har vært Henriette Hauan 

og praktisk ansvarlig Kirsti Vedå. 

 
Vestergabet 

Koret har i 2013 avholdt 15 øvelser og 6 musikalske opptredener. Øvelsene er holdt i  

Frikirken. Vi har deltatt på arrangement i Vennesla menighetshus, Oddernes kirke, Lund kirke, 

Kilden (festkonsert), Frikirken - og på Froland menighetssenter.  

 

Årsmøte ble avholdt 13. februar og her ønsker jeg å trekke frem Engebret Grøthe's  

fantastiske lysbildeshow, der han fortalte om sin solovandring til Hemsedal. Jeg tilgir ham  

herved for å ha forlatt meg på Lindesnes fyr 21. okt. 2012 kl. 14:22.  

 

Ledelse og styre er som i fjor, Jon står med staven, Tor Skarprud, Kjetil Stangenes, Atle 

Johannessen, Tarjei Berg og undertegnede sitter i styret.  

 

Medlemstallet har ligget stabilt på rundt 30 stk. - på papiret. I praksis har oppmøte vært stabilt 

ustabilt, fra 12-17 stk. på øvelsene og noe høyere ved opptredener. Det vites ikke i hvilken grad 

dette har påvirket dirigentens fordøyelse. Forøvrig er det ikke observert regelmessige 

tvangshandlinger, utbrudd eller andre urovekkende symptomer fra vår  

musikalske mentor, kanskje med unntak av et par tilfeller av overfladisk munterhet, 

etterfulgt av tendens til cernering og indolens, samt generell uvilje mot fysisk berøring.  

Det hører vel med å nevne at koret mer eller mindre har ligget i respirator fra siste øvelse 

11. sept. Styret derimot, har jobbet ufortrødent med å skaffe flere sangere - noe som i skrivende 

stund ser ut til å ha båret frukt. Vi takker Jon for tålmodighet og innsats i året som har gått og 

håper alle på et godt 2014.  
 

Ungdomskoret  

Ungdomskoret består av ca 20-30 jenter og endelig nå også gutter !!! fra ungdomsskolealder og 

oppover.  

Vi var i studio i mars og spilte inn en flott cd, og hadde cd konsert i Frikirken i april . 

Ellers har vi vært med på et par gudstjenester i Frikirken, og vi sang da det var presentasjon av 

konfirmantene i høst.  

Vi var med på en ungdomsgudstjeneste i Randesund Frikirke, og sang fra cd'en vår på 30 års 
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jubileum for Åpne Dører i Filadelfia i Vennesla. 

Sang som vi pleier på sanggudstjenesten før jul og på Julaften. 

Ellen Frøysaa er dirigent, og Kjetil Høyer Jonassen spiller piano, i tillegg til å lage masse fine 

sanger til koret. 
 

Kammerkoret  

Koret har bestått av 22 medlemmer dette året: 

Sopran: Ragnhild Eiken, Line F. Tveiten, Oddbjørg Linstad Hurum, Maria Løvgren, Marte 

Almvik, Helene B. Berg (permisjon høsten 2013),  Kristine Barbøl (begynte høsten 2013). 

Alt: Anne Turøy Hansen, Marianne R. Norvik, Ellen B. Moi, Bente Knudsen, Evelyn Andresen, 

Bente R. Hegén (permisjon), Anita Sædberg, Mari Frøysnes 

Tenor: Petter Blomkvist, Randulf Roaldsnes, Per Øyvind Lindgren 

Bass: Karsten Heggernes, Per Helge Eggum, Dagfinn Haarr, Tom Espen Bergan 

I tillegg har vi hatt hjelp av Helge Smemo, Knut Tønsberg og Kristian Sødal som vikarar og 

ekstrasongarar ved behov.  

Våren 2013 har vi deltatt på: 

21 øvelser. «Visst skal våren komme» i Kilden, Mandal kirke og Lyngdal kulturhus i april  

(fellesprosjekt sammen med Mandal Kantori, Kor e mi fra Lyngdal, og Candela fra Randesund 

Frikirke) 

To gudstjenester i Kristiansand Frikirke. 

Høsten 2013 har vi deltatt på: 

19 øvelser. To gudstjenester i Kristiansand Frikirke. Release-konsert med ”Georg” i Kilden i 

august.  Gudstjeneste i Lund kirke i september 

Egen konsert ”Himmelsk Vatn” med Runar Nørsett, piano og Fredrik Sahlander, bass 

Kristiansand Frikirke, oktober 

Händels « Messias» i Kilden i desember (fellesprosjekt med KSO, Domkoret, Kammer-og 

Operakoret og Agder Vokalensemble) 

I tillegg har noen medlemmer i koret deltatt på fremføring av Faurés requiem i forbindelse med 

innviing av nytt orgel i Kristiansand Domkirke i november. 

Vi har, også i år, satt ut søppeldunkene hver mandag i forbindelse med øvelsene. 

Styret har bestått av: 

Marte Almvik (leder), Per Helge Eggum (sekretær), Tom Espen Bergan (kasserer), Mari 

Frøysnes og Ragnhild Eiken (vara).  
 

Musikkskolen  

I 2013 har styret bestått av Kristina Jølstad Moi, Hilde Skaar Davidsen(sekretær), Line Graarud, 

og Ingunn Abrahamsen (styreleder) i tillegg til sang og –musikkleder Renate Orre. 

 

Musikkskolen hadde året 2013, 42 elever fordelt på sang, piano, gitar og trommer. Vårsemesteret 

underviste Irmelin Stakkeland sangelevene, Marit Birkedal Aas, Marina Wikstad og Renate Orre 

pianoelevene, Eivind Hegén gitarelevene og Kim Kristiansen trommeelevene. Høstsemesteret ble 

det utlyst nye stillinger, og Marit Lid Bjerkvik overtok sangundervisningen og Petter Hallaråker 

gitarundervisningen. I overgangen rundt fødselspermisjonen til Renate Orre i desember, tok Marit 

Birkedal Aas og Marit Lid Bjerkvik over oppgaver i forbindelse med drift av musikkskolen. 

Dette fungerte godt, og de fortsetter med dette videre inn i 2014. 
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I tillegg til den ukentlige halvtimen med undervisning, har musikkskoleelevene hatt 

semesteravslutningskonsert i juni, og i desember fikk elevene opptre ulike steder i 

Musikkskoleuka. Elevene ble fordelt på ulike arenaer; supertirsdag-avslutning, aldershjem og 

konsert i kirka. Noen opptrådte også sammen i band, og i år var det to bandgrupper som hver 

fremførte to sanger. Dette er arbeidskrevende, men verdifull læring. Dessuten har musikkskolen 

deltatt på gudstjenester ved et par anledninger. 

 

I 2014 ønsker vi å fortsette å bruke elevene på ulike arenaer underveis i semesteret. Det er til 

gjensidig glede for elev og tilhører. Medlemmer i styret har påtatt seg ansvaret for 

gjennomføringen av Musikkskoleuka, og Marit og Marit planlegger blant annet band-prosjekt i 

god tid før uka, slik at dette kan bli til en best mulig opplevelse for elevene. Ønsket er å ta vare på 

de gode idéene som allerede er satt i gang i musikkskolen, og heve kvaliteten på planlegging og 

gjennomføring. Slik kan musikkskolen forhåpentlig utvikle seg videre og samtidig vedlikeholde 

det gode forholdet med elever og foreldre. Det er planlagt en endring av undervisningsrom for 

musikkskolen, og vi håper og tror at 2014 skal bli et godt år for alle som arbeider og er i Frikirka. 
 

Påskespillet 

For femte år på rad ble Påskespillet «Lys, lys levende» framført to ganger søndag 17. mars 2013. 

Begge oppsetningene var meget godt besøkt. Til sammen var ca 110 barn, unge og voksne med å 

binde sammen musikk, dans, drama og tekster til en fortelling om påskens budskap. Barnekoret 

Jubilo, medlemmer fra Ungdomskoret, solister, musikere og instruktører gjennomførte ca 10 

øvelser i forkant. I tillegg har prosjektgruppa hatt 5 komitémøter. Høsten 2013 ble sang/musikk 

fra påskepillet spilt inn i Sanden Studio. CD-en ble ferdig rett før jul. Prosjektgruppa for 2013 var 

sammensatt av Liv Marit Nylund Gumpen, Line Key Graarud, Inger Arntsen, Bjørg Ilebekk 

Berntsen, Renate Orre, Anette Robstad og Randulf Roaldsnes. Musikalsk leder for 2013 var Jon 

Kleveland. Påskespillet videreføres med to nye oppsettinger i april 2014.  
 

                                                   Menighetens diakonale arbeid 

Diakonirådet - Menighetens Diakoniråd har ikke vært aktivt den senere tid. Det må understreket 

at mange av dens funksjoner likevel er ivaretatt. 
 

Frihjelp 

Målet for FRIHJELP er å tilby ulike former for praktisk hjelp, og dermed være et bindeledd 

mellom de som har ulike behov, og de som kan tilby ulike former for praktisk hjelp.  

 

I løpet av 2013 hadde vi 4 FRIHJELP lørdager der vi har utført til sammen 56 oppdrag. 

Oppdragene spenner fra flyttehjelp, gartnerarbeid, vasking, snømåking, til enkelt snekker- og 

elektrisk arbeid. Det har vært opptil 36 stk som har bidratt. Oppdragene har kommet fra: Egen 

kirke, ulike frivillighetssentraler og kirkelige instanser.  

 

Utenom de 4 lørdagene har FRIHJELP også bidradd ved andre oppdrag, flytteoppdrag og annet, 

på andre passende dager. Også transportoppdrag. Ca. 11 oppdrag er utført.  

 

Ledergruppen for arbeidet: Mashid og Mehran, Øyvind Dovland er hovedleder. Rune Tobiassen 

har også hatt en rolle i arbeidet.  

 

For 2014 er det satt av 8 lørdager til FRIHJELP, så ambisjonsnivået dobles i antall samlinger!  
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FriMat  
FriMat er et diakonalt arbeid som ble startet i 2013 og har hatt en fantastisk start. Arbeidet er 

bygd på Rune Tobiassen sin visjon om å hjelpe og vise omsorg for de fattig ved å: 

1.     Hjelpe våre medmennesker ved å gi dem mat. 

2.     Ønske dem velkommen til kirken hvor vi kan tilby dem nestekjærlighet gjennom samtale og 

enkel bevertning. 

3.     Fortelle dem om Guds ord. 

4.     Begrense kasting av mat 

  

FriMat får donert mat fra flere butikker i Kristiansand. Maten blir hentet og kjørt til Frikirken 

hvor den blir pakket om i poser for så å bli levert ut til de som ønsker en pose med mat de kan ta 

med hjem.  På mandager er det KUP (Kirkens Ungdomsprosjekt) og Hånes Frikirke som får mat. 

Hånes Frikirke tar med ferdig pakkede poser til Hånes og leverer på dørene.  Torsdager er det 

åpent for alle. I løpet av en uke gir vi ut mer en 150 poser med mat. Flere menigheter har vist 

interesse for dette prosjektet, og vi holder derfor på med å utvide til Lyngdal Frikirke og Oasen i 

Songdalen. Vi håper å kunne ta en tur til Oslo i løpet av våren for å kunne informere og utvide 

dette prosjektet nasjonalt. 

  

FriMat har også startet et prosjekt med å gi ut gratis mat i Kenya. I høst hadde Janne Roland, 

Grete Aurebekk, og Mary Voreland med penger som var donert til FriMat, til Kenya. Der kjøpte 

og delte de ut nok mat til å mette 200 personer i to måneder. 

  

Leder for FriMat er Steinar Voreland. Resten av styret består av Mahshid Soleimanpur og Øyvind 

Dovland. 

 

Samlivsgruppa. 

Samlivsgruppa har i 2013 bestått av: Martin og Beate Vestergaard, Lise og Anders Kind, 

Anne og Trygve Waldeland, Gerd og Finn Christian Svanholm 

 

Gruppa hadde oppstart sent høsten 2012. For å kunne tilby et kurs ble det foreslått å prøve ut 

tilbudet fra Alpha Norge, «7 kvelder om å være 2» Det nye året startet med besøk fra Line Marie 

Løge som er ansatt i Alpha Norge knyttet opp til kurset. Gruppa fikk en god presentasjon av 

kursopplegget. Vi bestemte for å gjennomføre opplegget for oss selv. Etter utprøvingen ble det 

klart at vi ønsket å satse på dette kurset. På våren hadde vi en presentasjon av tilbudet på en 

gudstjeneste og utdeling av innbydelser. I tillegg ble det markedsført på hjemmesiden. Kurset ble 

fort fulltegnet med en grense på 10 par, men ble utvidet til 11 par.  

Arbeidet:  

Kurskvelden startet i august og har gått hver 3. mandag i Fri Cafè. Ansvaret for gjennomføringen 

har vært fordelt mellom parene i gruppen. I tillegg har vi hatt praktisk hjelp på kjøkkenet av Lise 

og Kjell Haugland. Samlivsgruppa har hatt noen evalueringer underveis. Vi har også hatt noen 

planleggingsmøter og sosiale kvelder.  

Økonomi: 

Det ble søkt Kristiansand kommune om tilskudd til arbeidet. Vi fikk innvilget kr. 14.000.- for 

2013. I tillegg ble det på høsten søkt om nytt tilskudd fra Kristiansand kommune for 2014. Vi 

fikk tildelt kr. 45.000.- til samlivsarbeidet for både 2014 og 2015. 

Deltakeravgiften pr par ble satt til kr. 1.800.-, dette dekker deler av de utgiftene som vi har hatt. 

Vi har hatt matutgifter på kr. 100.- pr kuvert. I tillegg til det har det vært kjøpt inn kursbøker, 
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duker, drikkevarer, noen vaser og vannmugger, tea, kaffe, drikke og blomster. Hvert av parene 

fikk også en bokgave i løpet av kurset.  
 

Pensjonistturen  

Årets tur gikk til Lillesand. M/S Maarten var fullastet med pensjonister da Harald Sødal guidet ut 

byfjorden og videre gjennom Blindleia. Været var grått, men det klarnet opp før hjemreisen, så 

det ble en flott tur på sjøen. I Lillesand ble flokken tatt vel imot i Frikirken av pastor Sigbjørn 

Jakobsen med gode hjelpere. De serverte god mat, og det var andakt, hilsener, og Astrid Lindland 

leste noen av sine dikt. 

Kai Flå og Åge Leif Hafnor hadde hovedansvaret for turopplegget. 

 

Sykekomiteen  

Sykekomiteen har i 2013 hatt tre besøkssteder. Når det gjelder sykehjemmet i Elvegata og 

Bispegra omsorgsenter samarbeider vi med Misjonshuset om andaktsturnusen. Dermed er det 

andakt hver søndag formiddag. Kløvertun besøkes mandag kveld en gang i måneden. Takk til 

trofaste medarbeidere! De vi besøker setter pris på at vi kommer. 

De som er med: Peder Dalen, Carl Otto Tønnessen, Turid og Ivar Berglihn, Janne og Paul 

Roland, Arne W. Haugland, Arne Jørgensen, Sverre Jølstad, Sigmund Sandåker, Oddvar 

Gulliksen, Rannveig Stangenes Hæraas, Bente Ringøen Hegen, Gerd H. og Harry Ekeland, 

Birger Aulin, Bernt Jørgen Beckmann, Gurli og Ole Arild Endresen, Sven Jarle Reinhardsen og 

Torhild Mosby.  

Kåre Vinvand og Kjell Haugland setter opp lister og koordinerer arbeidet. 

 

Besøkstjenesten  

For 2013 har besøkstjenesten bestått av følgende: 

Aud Arntsen, Olav Drangsholt, Gudny Culley, Brita Stav Johanssen, Mai-Elin Isefjær, Grete 

Nilsen, Gerd Kyrvestad, Ellen Beckman Tellefsen, Arne Wilhelm Haugland, Gunnar Ringøen og 

Anthony Culley. I tillegg er Torleif Haugland, Birger Aulin og Sverre Jølstad også aktive i 

tjenesten på sin måte. 

Sigmund Sandåker har vært en god støtte og besøker de eldre og jubilanter etter behov. Han er 

også vår kontakt inn i eldsterådet, noe som er veldig viktig. 

Anthony Culley overtok som leder av besøkstjeneste våren 2013. 

Det har vært tre møter i 2013, årsmøtet 5.februar hos Gunnar Ringøen, 9.september hos Anthony 

Culley og 12.november hos Ellen Beckman Tellefsen. Her ble blomsterlistene til jul gjennomgått, 

oppdatert og fordelt. 

Som før, er hovedaktiviteten besøk med blomster til menighetens medlemmer som fyller runde 

år, 75-80-85 og deretter hvert år ved fylte 90. De aller fleste gir uttrykk for at de setter pris på å få 

denne hilsen fra menigheten. 

Til jul ble det delt ut ca 100 blomster til menighetens eldre og andre, dvs de over 80. Alle i 

besøkstjeneste ble tatt vel imot. 
 

Statistikk for 2013 (2012) viser følgende: Hjemmebesøk  475 (450) 

Antall personer besøkt 166 (178) 

Telefonsamtaler 43 (60) 
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Natteravn  

Arne Einstabland er menighetens representant til Kristiansand kommunes natteravntjeneste. 
 

Adminstrajonsrådet (AR) 

Bemanning / møter: 

Etter menighetens årsmøte i mars 2013 har AR bestått av følgende medlemmer: Geir Orre (valgt i 

2012), Jostein Håland, Kolbjørn Ertzeid, Siri Holmen Frigstad og Gudmund Jakobsen. De tre 

førstnevnte har trådt ut av AR i løpet av høsten 2013 som følge av etablering av Frikirken Øst og 

oppgaver de påtar seg der. Tidvis har også Hans Kristian Sødal deltatt i møtene som følge av få 

faste medlemmer. P.t. er det bare 2 medlemmer igjen og det er derfor ønskelig at nye kandidater 

melder seg.  

Det avholdes faste møter hver måned. I tillegg holdes det noen ad hoc møter hvor nødvendigvis 

ikke alle medlemmene har vært tilstede samt noe kontakt via mail. 

AR har behandlet en rekke saker i løpet av året og følgende kan kommenteres nærmere: 

Kvartal 42 / Tollbodgt. 64/66: 

Samarbeidet med Filadelfia / Morgenstjernen vedr. felles bygg i Kvartal 42 ble avsluttet i januar 

2013. Nabovarsel vedr. oppføring av nytt bygg i kvartal 42 ble mottatt i juli og besvart med krav 

om at det branntekniske ble ivaretatt på forskriftsmessig måte i forhold til Frikirkens bygg og at 

det etableres et effektivt lydskille mellom byggene. Videre er det stilt krav om befaring av 

kirkebygget vårt før byggestart, for å registrere kirkebyggets tekniske tilstand. 

Kirkebygget – rehabilitering: 

Etter behandling i MM har ER og MR utarbeidet mandat for oppussing / rehabilitering av 

kirkebygget. Videre har det lykkes å få etablert en arbeidsgruppe på 7 meget kompetente personer 

som er godt i gang med kartlegging av nødvendige vedlikeholdstiltak og tiltak som kan være med 

på å få en velfungerende, lysere, åpen og mer innbydende kirke (ref. visjonsdokumentet). En plan 

over dette skal fremlegges på menighetens årsmøte. Arbeidsgruppen har allerede gjennomført 

totalrenovering av toalettene og disse rommene kan være referanserom for hva vi kan få til om 

økonomien tillater det. 

Det er også etablert en arbeidsgruppe som skal utarbeide finansieringsmodeller og 

innsamlingsmåter og komme med konkrete utfordringer til menighetens medlemmer. Kjetil 

Stangenes har påtatt seg oppgaven med å lede dette arbeidet. Kostnadene i forbindelse med 

renovering av toalettene er betalt over driften, men skal dekkes inn gjennom den kommende 

innsamlingen. 

Økonomiske hovedpunkter: 

Økonomi er et stadig tilbakevendene tema. For å få opp andelen av medlemmer som er med i fast 

givertjeneste / økning av beløp for de som allerede er med, ble det i april sendt ut brev til 

samtlige medlemmer. Dette har ført til at givertjenesten har økt med over 10% i snitt. Dette er 

svært gledelig, men det er fremdeles behov for å få flere med i givertjenesten slik at menigheten 

kan budsjettere med sikre og stabile inntekter. 

Når det gjelder to andre viktige inntektskilder «kirkeskatt» og «MVA-kompensasjon», mottok vi 

h.h.v. kr. 158.000,- og kr. 80.000,- mer enn det som var budsjettert. 

Utbedringen av lekkasjen i Tollbodgt. 64 påførte menigheten en utgift på kr. 150.000,-. Det store 

beløpet skyldes at menigheten eier ca. 42% av arealet i sameiet 

Driftskostnadene i 2013 ligger totalt sett innenfor budsjett, men med noen avvik på enkeltposter.  

Budsjett for menigheten i 2014 ble lagt frem i balanse på menighetsmøte i desember 2013 og 

vedtatt. Budsjettforslaget var i hovedsak utarbeidet av Lars Coward og Kjersti Heggem. Det er 
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knyttes noe usikkerhet til budsjettets inntektsside som følge av etableringen av Frikirken Øst. Det 

er forutsatt en inntekstvekst i givertjenesten på 5%.  

Som følge av menighetens relativt svake økonomi, er det satt fokus på både inntektssiden og 

utgiftssiden. AR har derfor funnet det riktig å se på hele kirkesamfunnets økonomi. Kostnadene 

som pålegges menighetene til drift av Frikirketorget og misjonen oppleves tyngende og utgjør for 

vår del ca. 1/3-del av våre inntekter. AR har fremmet sak via MR som ble vedtatt i MM hvor 

Synodestyret bes om å gjennomgå egen virksomhet slik at utgiftene som belastes menighetene 

reduseres betydelig.  

Øvrig drift: 

Til å utføre deler av vaktmestertjenesten, ble det på ettersommeren  etablert 3 vaktmesterteam a 3 

personer som har tjeneste hver 3. uke. Ordningen er nå evaluert og funnet svært tilfredsstillende. 

Det jobbes også med å finne en tilsvarende ordning med hensyn til rengjøring.  

 

Kirkevertene  

Også i 2013 har kirkevertene ikke bare vært vakter under ordinære gudstjenester, men også vært 

med og hjulpet til under fellesmøtene i Domkirken og i flere konserter, brylluper og 

arrangementer i Frikirken. 

Antall kirkeverter for 2013 var ved årets slutt 27 personer (33 i 2012) Det er ønskelig at flere vil 

melde seg til denne flotte tjenesten fremover. I mangel av leder for kirkevertene, er det 

administrasjonen som håndterer dette.  

 

Lyd- og bildegruppa 

Lyd- og bildegruppa har i hovedsak ansvar for gudstjenestene i kirka. Høsten 2013 overtok Åge 

Grønningseter ansvaret for denne gruppa etter Geir Orre.  
 

Innsamlingsutvalget (IU) 

Utvalget ble ledet av Kolbjørn Ertzeid frem til høsten 2013, da han gikk over til lederteamet i 

Frikirken Øst. Videre er det givertjenesteansvarlig Torleiv Sævig og Kjell Ragnar Løvåsen som 

håndterer  menighetens givertjeneste, sammen med adm.leder Endre Sagedal  
 

Økonomiutvalget (ØU)  

Jostein Håland ledet utvalget i 2013, men takket for seg da han prioriterer Frikirken Øst.  Med i 

utvalget er Lars Coward som også kjører lønn til menighetens ansatte. Menighetens kasserer 

Kjersti Aulin Heggem og adm.leder Endre Sagedal møter fast. Utvalget har kompetente folk og 

har også støtte av Roar Larsen og Steinar Ilebekk som har kontroll på fakturabetaling, kollekter 

m.m.  

Fricafé  

Styret har bestått av: 

Mary Voreland daglig leder, videre Siri Sandåker, Trygve Waldeland, Kjerstin Haaland, Aanund 

Lunde, Gudmund Jakobsen (kasserer) og Hans Jakob Nilsen Vi har hatt 4 styremøter i 2013. 

 

Det har vært ca 40 stk, godt besøkte, kirkekaffeer etter gudstjenestene. Dette er ett av 

menighetens sosiale tiltak, hvor en kan knytte kontakter og vennskap. 

Videre har vi hatt ansvar for servering på menighetsmøter og bibeltimer på kveldene + 17.mai 

festen. 

I 2014 får vi dessverre en ny utfordring da Mary er oppsagt grunnet menighetens økonomi - det 

beklager vi. 
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FrikirkeAktuelt.  

Redaksjonen har bestått av Harald Flå, Kåre Melhus, Engebret Grøthe, Finn Isaksen (første 

halvår), Sigmund Sandåker, Liv Marit Gumpen, Randulf Roaldsnes, Hans Obrestad og Tormod 

Fidje. De tre siste har ansvar for layout. Leif Sture Sørensen er kasserer. Oddvar Haugland (leder) 

Ole Jens Fjelde og Hans Kristian Sødal har nå ansvaret for distribusjon. Rune Tobiassen er 

ansvarlig redaktør da bladet fortsatt mangler egen fast redaktør. Tilbakemeldingene tyder på at 

bladet er viktig for informasjonsarbeidet innad i menigheten og overfor nettverket omkring 

menigheten.  FrikirkeAktuelt kommer ut med 10 nummer i året, fra 16 til 28 sider. I løpet av 

høsten ble bladet trykket i nytt format for å spare penger/porto og forenkle distribusjonen. Bladet 

sendes gratis til alle husstander i menigheten og til alle som ønsker bladet tilsendt, men belaster 

ikke menighetens økonomi. Vi retter en hjertelig takk til trofaste annonsører og frivillige givere 

som bidrar til dette. Bladet blir også tilbudt via menighetens nettsider. Opplaget er ca. 1400 

eksemplarer. Bladet trykkes hos Gevir AS.   
  

friBU-rådet 

Vår oppgave: Vi skal jobbe for menighetens visjon og verdier i barne- og ungdomsarbeidet. 

 

Medlemmene fordeler ansvaret for de ulike virkegreinene mellom seg. 

friBU-rådet skal i samarbeid med friBUpastor og evt. friBUarbeider jobbe med strategien for 

menighetens barne- og ungdomsarbeid.  

 

friBUrådet har i 2013 hatt fokus på: 

 

 Være en hjelp og støtte til virkegrenene i forhold til ulike utfordringer.  

 Å be og engasjere oss for å tenke veien videre for menigheten vår, nå som mange av 

medlemmene våre starter Frikirken Øst. Vi har hatt to «Veien Videre-samlinger» i 

høst. Vi ser at særlig Skattkammeret trenger menighetens støtte fremover. Men vi er 

veldig glad for at Ingvild Løvåsen har tatt over ansvaret for Skattkammeret etter Kari 

Ertzeid! 

 Sette Fribuarbeider-stillingen i menigheten på dagsorden. Vi dro i vår i gang en 

offensiv for å øke givertjenesten i menigheten sammen med Innsamlingsutvalget. 

Dette bidro til en betraktelig økning i givertjenestene!  

 Fribuarbeiderstillingen ble utlyst i november, men ingen er tilsatt enda. 

 Rådet har også ansvar for den årlige juletrefesten, som i år ble slått sammen med 

nyttårsfesten. Vi synes dette ble en flott fest! Spesielt takk til Sverre Skaar her! 

 Å be og tenke på familiearbeidet. Vi har hatt fem storfamiliesamlinger dette året, og 

ser at dette er et lavterskeltilbud til barnefamilier, der det er lett å bli kjent med 

hverandre, både store og små. Utfordringen de siste månedene, er at vi har ikke en fast 

ledergruppe som kan ta ansvar for dette.  

 

FriBUs årsmøte kalles friBUforum og ble holdt i forbindelse med menighetens medarbeiderfest 

den 28.nov 2013. Her velges styret/rådet.  

 

Rådet har hatt 7 møter og behandlet 29 saker.  
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Sammensetning: 

Anette Gausdal (leder), Stein Arve Graarud, Liv Marit Gumpen, Steinar Voreland, og Ingvild 

Løvåsen. Heidi Frigstad fra eldsterådet er også en del av Friburådet. Tor Magne Undheim og Kari 

Erzeid har dessverre gått ut av rådet, siden de skal engasjere seg i andre menigheter fremover. Vi 

er svært takknemlig for den innsatsen de har lagt ned i menigheten vår, og ønsker dem Guds rike 

velsignelse i arbeidet videre! 

 

Konfirmantarbeidet 
Kristiansand Frikirke har i 2012-13 hatt 32 konfirmanter. FriBUpastor, Stein Arve Graarud er 

som vanlig ansvarlig for opplegget og har hatt med seg 6 dyktige medledere; Lars Petter Fidje, 

Kari Haugland, Trond Erlend Ryen, Kjetil Stangenes, Lillian Magrete Ringøen og Kamilla 

Haugland 

 

Målet for konfirmantarbeidet er at de unge skal lære Jesus Kristus personlig å kjenne og følge 

ham. Det er da viktig med både kunnskap og kjennskap. Vi forventer at konfirmantene tilegner 

seg kunnskap. Konfirmantene får en skinnbibel med Bibelblogg i begynnelsen av året, og 

hovedleksen er å følge bibelbloggen gjennom et helt år. Kjennskap forutsetter erfaring. Når det 

undervises om bønn og bibel, er det også viktig med praksis og samtale.  

 

Sommerleir 

Konfirmantårets bærebjelke er utvilsomt sommerleiren, som også i år var på Evjetun 6-11. 

august.  Her var vi sammen med frikirkekonfirmantene fra Vågsbygd, Randesund, Lillesand, 

Hånes, Grimstad, Lyngdal, Flekkefjord, Øvrebø og Hægeland. Til sammen var vi 86 

konfirmanter og 24 ledere. Lederne kom ut til leirstedet på mandag for forberedelse, mens 

konfirmantene ankom tirsdag kveld. Leiren ble avsluttet med gudstjeneste på søndag.  

 

2014-konfirmantene 

2014-kullet, som er på 48 konfirmanter, startet opp med en bli-kjent-tur til Randøya i september. 

Selv om opplegget ikke starter for fullt før januar, har vi likevel hatt månedlige samlinger i løpet 

av høsten. Konfirmantene har vært med på 2 gudstjenester og hatt noen sosiale kvelder. 

”Bryllupsfesten” vi hadde i desember ga mange en opplevelse for livet. I og med at vi er så 

mange, er vi nødt til å arrangere 2 sommerleire for å få plass til alle.   

  

Dette kullets ledere er Lars Petter Fidje, Carin Johnsen, Trond Ryen, Kjetil Stangenes, Veline 

Gautefall Olsson, Marie Erland, Amalie Trondsdatter Haugland, Kristine Gumpen og Malin Sofie 

Leirvik.  

 

TØFF – Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter  

Årskurset for 10. klasse starter i september og avsluttes med en teamtur til Kaliningrad sommeren 

etter. Kurset - det 6. i rekken - er et samarbeid mellom de fleste av områdets Frikirker, og 

undervisningen er annenhver onsdag i friCafè. Det at Flekkefjord Frikirke kommer til 

Kristiansand for å være med, sier mye om fellesskapet de har opplevd i løpet av konfirmantleiren.  

 

Tanken bak kurset er å gi konfirmantene en utfordring videre etter konfirmasjonsopplegget. 

Konfirmantene synes som regel at konfirmasjonsåret har vært et flott år, men det har ikke vært så 

mange av dem som fortsetter i kirka etterpå. Det er derfor meget gledelig at så mange av 

fjorårskonfirmantene melder seg på.  
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2010/11: 

51 deltakere og 14 leder. Fra Kristiansand Frikirke var det 12 av 15 som deltok på kurset.  

2011/12: 

65 deltakere og 20 ledere.  Fra vår menighet deltok 19 av 25 X-konfirmanter.  

2012/13 

Dette kurset har 48 deltakere. 21 av 23 fra vårt kull følger kurset.  

2013/14: 

68 deltakere og 15 ledere. 30 av 32 av kullet vårt følger kurset.  

 

Innhold 

Kveldene starter alltid med varm kveldsmat og småprat.  

I 2011 fikk vi med oss 4 gode medhjelpere på kjøkkenet;  Rigmor og Arne Einstabland, Anthony 

og Gudny Culley. Det har vært til enorm hjelp for oss andre ledere. Nå har vi bedre tid til bønn, 

forberedelser og fellesskap med de unge.  

Etter vi har spist er det tid for undervisning, som etterfølges av grupper. Vi er derfor glade for at 

vi er en stor ledergruppe.  

 

Tjeneste 

Vi har lagt større vekt på praksis de siste to årene. Vi har derfor redusert fellessamlingene til en 

kveld i måneden. I stedet samles vi menighetsvis en gang i måneden, hvor vi har tid til å 

praktisere det vi lærer.  

 

Misjonstur 

Kurset avsluttes med en misjonstur til Kaliningrad i Russland. Mye av turen handler om 

hjelpesending. Vi deler ut mat og klær til fattige familier. Dette gjør vi i samarbeid med 

myndighetene i byen.  

 

Ledere: Stein Arve Graarud, Joanna Voreland, Trond E. Ryen, Henriette Lunde, Kristian Nilsen, 

Thea Skaar Davidsen, Andreas Gabrielsen og Sven J. Reinhardsen 

 

Felleskristne samlinger i barne- og ungdomsarbeidet 

 

Barn 

 

Vennefest 

Det er fantastisk å få lov til å være med å lage en stor barnefest for barna i Kristiansand. Spesielt 

på datoen 31 oktober. Vi ser at det er mange foreldre og barn som er spesielt positive til å ha et 

godt alternativ til halloween. Dette er en fest hvor det er lett å be med seg venner fra klassen og 

naboer. Årets Vennefest ble holdt i Gimlehallen, torsdag 31. oktober. Selv Gimlehallen føltes 

liten, når 2500 barn og voksne veltet inn i salene. 

 

Både små og store ble møtt med en eventyrlig inngangsportal.  Med rød løper, hundrevis av 

ballonger, muskuløse vakter i sorte dresser, cowboy og klovn som blåste såpebobler. 

Alle barna fikk utdelt godteposer og vennefestbånd til armen. Fulle av forventning og kribling i 

magen var det bare å finne seg en plass i hallen, der scenen var rigget med enorme 

heliumsballonger, opplyst av lys som skiftet i mange farger. 
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Showet ble innledet med dansende cheerleadere fra gruppe ”VCT explosion”. Deretter ble det 

vist en filmatisert og moderne utgave av Sakkeus (alias Gerda Nerda), Jesus og skatere i byen. 

Budskapet var at Jesus ikke bare vil være venn med de kule, men med alle. Stemningen gikk i 

taket da Henrik fra MGP jr. kom på scenen og startet med sangen ”Kjedereaksjon”. 

 

Etter showet løp barna til de 40 aktivitetene som var spredd rundt i hele Gimlehallen. På tribunen 

var det laget til en ”Trøstekrok”. Her kunne barn som var lei seg, eller som hadde kommet bort 

fra foreldrene, få hjelp av gode og trygge voksne. 

13 menigheter står sammen for å gi barn i Kristiansand en god og flott opplevelse - på en dag 

som for noen kan være litt skremmende!  Vi gleder oss allerede til Vennefesten 2014! 

 

Ungdom 

 

USB – Ungdom Sammen for Byen 

USB er et ledernettverk for alle byens menigheter. Vi samles til lunsj og bønn en ettermiddag i 

måneden.  

USB - Lovsangsfest 16. mai. 

Det har blitt en tradisjon å arrangere lovsangsfest på ungdommenes store festedag. Vi veksler på 

kirkene vi har dette i. Vi har vært i Lund kirke, Filadelfia, Betania, Salem og Frikirken. I år var 

det Filadelfia sin tur. Det er stort å se 500 unge mennesker lovsynge Gud sammen.  

Fellesmøtene 

I tillegg til dette arrangerer USB Ungdomsmøtet under Fellesmøtene. I 2013 var det Egil 

Svartdahl som talte.  

Tjen 

Lørdag 26. oktober samlet vi ungdommer fra byens menigheter til ulike diakonale prosjekter.  

Julegaveutdeling 

USB har fått økonomisk støtte fra kommunen. Noe av dette ble brukt til å kjøpe julegaver til 

fattige familier i Kristiansand. Våre ungdommer fikk ansvar for utdeling i Kristiansand sentrum. 

160 barn fikk en julegave fra byens kristne ungdommer.  

 

Skattkammeret, mini-HITS og HITS 

Skattkammeret, barn fra 4 år til 4 kl. har hatt 21 samlinger, med fra 12 til 50 barn på 

søndagssamlingene. I løpet av året har vi hatt 23 frivillige medarbeidere. Høsten var preget av 

færre medarbeidere, noe som førte til at vi ikke hadde mulighet til å gjennomføre samlinger hver 

søndag. Skattkammeret samlet høsten 2012 og våren 2013 inn kr 9.400,-  som ble overrakt 

menighetens Latvia-team. Pengen ble brukt til «barnas dag» og utstyr til leirstedet. 

Mini-Hits 5.kl (4.og 5.kl) høsten 2013, har hatt 3-4 ledere og har hatt 24 søndagssamlinger med 

5-15 barn på samlingene.      

Skattkammeret og Mini-Hits bruker Søndagskoleforbundets opplegg «sprell levende».  Målet er 

at barna skal bli kjent med Gud, oppmuntres til tjeneste og oppleve godt fellesskap som skaper og 

bygger tro på Jesus og tilhørighet til menigheten. 

Styret har bestått av hovedleder: Kari Ertzeid, styremedlemmer Liv Marit Nylund Gumpen og 

Gunn Lisbeth Nilsen. Kasserer Torbjørg Nylund Nilsen. 

Hits, barn fra 6.-7. kl. Har hatt sine samlinger i friCafè. Samlingene består av lek, spill og 

konkurranser, en undervisningsdel hvor ungdommene blir kjent med Jesus, og så avsluttes det 

med noe å bite i. 
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Hits har i 2013 hatt 19 samlinger med et gjennomsnittsoppmøte på 20 stk. I løpet av året har ca. 

60 ungdommer vært innom Hits. De 9 lederne er delt i to team, teamledere har vært Åge Nilsen 

og Kjell Ragnar Løvåsen 

Disse gruppene hadde 73 betalende medlemmer i 2013 (122 i 2012) 

 

Tigerloftet   

Tigerloftet er tilbudet vi har for de minste i menigheten vår, de fra null til fire år. Her møtes de til 

en liten andakt, sang og lek. Tigerloftet har vært drevet på dugnad av foreldre/besteforeldre til de 

som bruker tilbudet. Vi ønsker flere som kan være med å ta ansvaret ca. en gang i løpet av 

halvåret, det er ikke nødvendig å ha egne barn/barnebarn på Tigerloftet! 

Kontaktperson: Linn Cathrine Refstie Sødal (Mob:97 50 12 15) Epost: lcrefstie@hotmail.com  
 

Guttis    

Året som har gått har medført et lite generasjonsskifte i Guttis – både på ledersiden og i blant 

deltakerne. Allikevel har programmet og møtene stort sett holdt stand i god gammel Guttis-

tradisjon; Guttissang, liten andakt/fortelling i tillegg til varierte aktiviteter (snekkerkvelder, aking, 

skøyter i tresse, besøk på Kjevik brannstasjon, spillekvelder, bowling, andre uteaktiviteter og 

julegrøt i Jægers siste samling i desember.) 

 

Guttis har dette året hatt møter  parallelt med ”Supertirsdag” annenhver tirsdag fra kl 17.30-18.30 

– totalt 17 samlinger. Oppmøte har variert fra 10-15, med hovedvekt av gutter i alderen 5 - 6 år  

 

Med unntak av Frode Stakkeland, som tar stafettpinnen videre – har 2013 vært siste året for 

resterende guttisstyre. Heldigvis har vi på slutten av året fått inn gode erstatninger i Gard Garlie 

og Thomas Lindal. Dette sikrer Guttisdrift i alle fall ut våren 2014. Ser du for deg en mulig 

tjeneste i guttisstyret, er du hjertelig velkommen…  

 

Med hilsen  

Tarjei Berg – Sekretær/kasserer 

Tor Erling Haaland 

Bjørn Olsen 

Ronny Nilsen 

Frode Stakkeland 
 

 

Speideren, Kristiansand FSK 

Speideren i Kristiansand Frikirke hadde i utgangen av 2013, 91 medlemmer. Vi er fortsatt en av 

de store gruppene i Frikirkens speiderkorps (FSK). Gruppeledelse dette året har vært Ole Andreas 

Augland  (gruppeleder), Kristina Jølstad Moi, Ruben Gausdal og Eivind Sannes Hennig. Kasserer 

er Eilert Kirkhus. Av ledere utover dette er: Randi Gabrielsen, Mia Røyseland, Siri Sandåker, 

Tone Nilsen, Torfinn Løvåsen, Arne Einstabland, Tor Erling Håland, Kristoffer Holtskog, Inge 

Møllen, Fredrik Falkum, May Lisbeth Sødal, Åse L. Larsen, Jon Wergeland, Nina Augland og 

Ann Kristin Karlsen. Lederne i speideren er en utrolig flott gjeng, som speiderne er veldig glade 

i. Årets store begivenhet for Troppen var Landsleiren i Stavanger «Stavanger 2013». Her var vi 5 

ledere og 26 speidere. Vi hadde en utrolig flott uke. Flokken hadde dette året ikke noen 

sommerleir, de skal på Smul leir i 2014. Økonomisk er det stort sett bra med speideren. Vi vil jo 

alltid føle at vi trenger mer penger til det vi eier.  Vi har jo fortsatt hytte, båt og kanoer, som 

trenger tilsyn og vedlikehold. Blomsteraksjonene 2013 er avholdt til stor glede for alle som 

kjøpte blomster. Den innbrakte i år ca. kr 45.000,- En stor takk til Lillian Holte, Marianne 
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Colbjørnsen, Elisabeth Jacobsen og Petter  Græsdal som stod for hele blomsteraksjonen 2013. Vi 

er en gjeng med glade ledere som vil alt det beste for speiderne. 
 

VoX 

VoX er menighetens hovedsamling for ungdommer og samles annen hver lørdag kl. 1930-2300. 

Kveldene starter alltid med et åpent bønnemøte kl. 1900, så starter møtet i kirkesalen kl. 1930. 

VoX samler mellom 60 og 140 ungdommer, og i 2013 har vi hatt 19 samlinger.   

Musikk 

Vi har et eget VoX-band med forsangere. I 2013 har de spilt fast på en gudstjeneste i måneden, 

og dette har vært en god opplevelse for dem.  

Turer 

Vi har hatt 3 turer i 2013. I januar hadde vi tur til Hovden med 80 deltakere. Vårsemesteret ble 

avsluttet med tur på Dvergsnestangen. VoX var også sterkt representert på menighetsturen med 

80 deltakere.  

Ledertrening 

Vi ønsker at ungdommene selv skal drive arbeidet på sikt, og det er med glede vi ser entusiasmen 

deres. Nå leder de møtene og aktivitetene selv, og det er til og med flere av de unge som ønsker å 

holde andakt og lede møter.  

Bønn 

Bønn er fortsatt veldig sentralt i arbeidet. Vi samles til bønn kl. 1700 på lørdagene det er VoX. 

Her samles 5-15 unge og voksne til bønn og planlegging. Det er også flott at så mange i 

menigheten løfter oss daglig opp til Gud i bønn. Det er jo der det viktigste arbeidet gjøres. I 

tillegg ber vi hver mandag kveld.  

Ryddehjelp 

Hver lørdag kl. 2200 kommer det to foreldre og hjelper til med oppvasken og mopping av 

gulvene. Dette går på omgang i foreldregruppen og er til stor hjelp for oss som er sammen med 

ungdommene hver gang.  

 

Ledere 

Vi er velsignet med mange flotte ledere, som kommer trofast på kveldene våre. De gjør alle en 

utmerket innsats.  

Anders Løvåsen, Andreas Gabrielsen, Oskar Sødal, Jonas Ringøen Vikeså, Cecilie Coward, 

Elisabeth Dvergsnes Andersen, Ingrid Nylund Nilsen, Maria Løvgren, Elise Vistnes, Silje og 

Kristian Nilsen, Anette Gausdal, Hilde Grimm, Mary og Steinar Voreland, Ingvild og Aleksander 

Engesland, Eivind Heier og Stein Arve Graarud.  

I tillegg til disse har vi også et eget styre bestående av ungdommer.  

Mathilde Sødal, Henriette Lunde, Frida Grimm, Vilde Eriksen, Martin Hagen og Kenny 

Voreland.  
 

Familiearbeidet  

Menighetsturen 

Ledergruppa består av Birgit Senumstad, Kolbjørn Ertzeid, Eivind Heier, Liv Marit Gumpen og 

Hilde Grøthe. Menighetsturen er en meget viktig del av familiearbeidet. For mange blir turene 

den egentlige inngangsdøren til menigheten. Også i år gikk turen til Hove leir utenfor Arendal. 

Dette er et flott leirsted i idylliske omgivelser. Det var helt utrolig å se at 250 personer meldte seg 

på. Tema i 2013 var «VEKST».  Alle aldere var representert. I Guds rike er alle aldersgrupper 

viktige for hverandre.  
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Familiedag 

Ledergruppa bestod av Birgit Senumstad, Kolbjørn Ertzeid (gikk ut høsten 13), Siri Merete 

Johannessen og Hilde Grøthe. Det har vært fire samlinger, med 100-200 mennesker.  

Familiedagene starter i kirkesalen kl. 1600 med familiemøte. Etterpå inviteres de eldste barna i 

aldersbestemte grupper til forskjellige hjem i menigheten. Dette har vært en stor suksess.  

 

Dåpsoppfølging/trosopplæring 

Som et redskap i dåpsoppfølging og trosopplæring har vi tatt i bruk opplegget ”Tro på 

hjemmebane” fra organisasjonen Willow Creek.  Vi har også begynt å ta i bruk 

trosopplæringsplanen utarbeidet av FRIBU i samarbeid med Misjonsforbundet UNG. Jevnlige 

møtepunkter med barn, foreldre og hjem er en forutsetning for at hjem og menighet skal kunne gi 

det beste til barna og de unge 

 

Som en del av dåpsoppfølgingen har vi også i år gjennomført toårs-fest og fireårs-fest. Og en 

skolestartleir.   

 

Skolestartleir 

Som et ledd i dåpsopplæringen i kirka inviterte menigheten for andre gang til Skolestartleir. På 

gården til Strandberg på Lie var det 5 barn med hver sin forelder, fra fredag ettermiddag til lørdag 

ettermiddag. Flere samlingsstunder, sporlek og et godt fellesskap. Opplegget var foreldredrevet. 

De voksne hadde også egen samling på kvelden. Barna fikk med seg en dvd hjem som en gave 

fra menigheten..  
 

                                                                  FRIBU- SØR 

FriBU-sør er et nettverk for Frikirkenes ungdomspastorer og ungdomsarbeidere. På de månedlige 

samlingene deltar ansatte fra menighetene i Vennesla, Øvrebø, Vågsbygd, Kristiansand, 

Songdalen, Hånes, Randesund og Lillesand. Nettverket administreres av FriBU pastor Håvard 

Haugland. TØFF-kurset vårt er en frukt av dette samarbeidet. I februar arrangerte vi Creative-

festivalen for Sørlandet. Dette er en kreativ festival med kurs for band, kor, KRIK, lyd og dans. 

Festivalen er et samarbeid mellom FriBU og Ansgarskolen. 
 

Årsmelding fra Menighetsrådet 

Menighetsrådet (MR) har i 2013 hatt fire møter og behandlet 20 saker.   

 

Viktige saker har vært: 

 Avklaring ang. salg av kirken til Morgenstjernen/Filadelfia 

 Budsjettjustering 

 Planer om dannelse av menighet i Gimlekollen/Justvik området 

 Ansettelse av vikar for musikkarbeider 

 Utlysning av stilling som barne- og familiearbeider 

 Sak til Synoden 2014 om rasjonalisering og innsparing mht utgifter for kirkesamfunnet 

sentralt. 

 Budsjett for 2014 

 

De fleste møtene har vært gjennomført i utvidet MR, det vil si at alle medlemmer i eldsteråd (ER) 

og AR har vært innkalt. 
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Statistikk 

Per 31.12.13 hadde menigheten tre pastorer og seks eldste. Totalt 1583 medlemmer. 

 

 2012 2013 

Medlemskap totalt 1612 1583 

Med stemmerett  853 828 

Medlemmer under 15 år 255 259 

Øvrige medlemmer (tidligere begrenset 

medlemskap) 

504 496 

 

 

Døde: 

Lars Aasheim, Sonja Grana, Ester Aanensen, Marta Johanna Modalsli, Jenny Bjørnestad, 

Ragnvald Petter Jørgensen, Odd Tellefsen, Ada Torfrid Arntsen, Solveig Albert. 

 

Kirkelige handlinger i 2013  Gudstjeneste- og nattverddeltagelse i 2013 

Døpte 9 (12) Gudstjenesteframmøte, 

gjennomsnitt 

278 (292) 

Konfirmerte 32(23) Antall nattverdsamlinger 23 (26) 

Vielse 3 (6)  Nattverddeltagere totalt 4670 (5891) 

  Nattverddeltakere, 

gjennomsnitt 

203 (227) 

Forrige år er satt i parentes 

 

Stab og administrasjon 

Ved utgangen av året var det 6,4 årsverk i funksjon. Stillingene er fordelt på følgende personer: 

 

Hovedpastor/forstander Rune Tobiassen (100 %) har det øverste ansvaret for menighetens 

daglige drift. I tillegg til forkynnelse, sjelesorg og undervisning er han noe engasjert i 

felleskristelig arbeid i byen. Har studiepermisjon fra 01.01.14-01.04.14 

 

Pastor Sigmund Sandåker (100 %) har primært ansvar for menighetens voksne og eldre i tillegg 

til forkynnelse, sjelesorg og undervisning.  

 

FriBUpastor.  Stein Arve Graarud (100 %) jobber primært med ungdom, 

konfirmasjonsopplæringen, junior, ledertrening. 

 

Menighetsarbeider Hilde Grøthe (50 %) har ansvar som leder i bibelskolen 40 dager, og som 

menighetsarbeider i menigheten.  

 

Mary Voreland (50 %) var menighetens miljøarbeider i friCafé.  Hun var ansvarlig for friCafé og 

den som brukerne har kontakt med. Fratrer stillingen 01.02.14.  

 

Sang- og musikkleder Renate Rott Orre (100 %) gikk ut i fødselspermisjon 06.desember. Denne 

permisjonen er frem til 06.september 
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Jon Kleveland ble i desember ansatt som vikar i sang- og musikklederstillingen med tiltredelse 

fra 01.01.2014  i 100% stilling.  

 

Vaktmesterstillingen (50 %) har ikke vært besatt i perioden. Menigheten har engasjert Sverre 

Kaddeberg Skaar som vedlikeholdsmedarbeider på pensjonistvillkår i en redusert stilling. Dette 

utgjør ca 20 %, 30 % vakanse i stillingen.  

 

Kontormedarbeider Torbjørg Nylund Nilsen (40 %) arbeider på menighetens kontor. 

 

Administrativ leder Endre Sagedal (100 %) arbeider på vegne av menighetens diakoner mest med 

den daglige driften. I tillegg leder han menigheten daglig i samarbeid med hovedpastor.  

 
 


