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Gi det videre 
I 2016 feiret menigheten at kirkebygget var 50 år. Som motto for jubileumsåret valgte 

jubileumskomitéen: "Gi det videre!". I det ligger et ønske og en bønn om å være en menighet 

som tar vare på de gode tradisjonene, - uten dermed å være en menighet som har stivnet. 

Samtidig vil temaet peke på betydningen av å være en menighet med visjoner for fremtiden. 

Vi har fått noe umåtelig verdifullt som vi vil gi videre til kommende generasjoner. Nå kan vi 

gi videre et flott og oppgradert kirkebygg. Men enda viktigere er det å gi videre det gode 

budskap som Kristiansand menighet har vært bærer av helt siden menighetsdannelsen i 1877. 

En mengde mennesker i denne menigheten har ofret av tid, evner og krefter for å bringe Guds 

rike til mennesker i Kristiansand by, til Norges land og like til jordens ender. Gjennom trofast 

arbeid har menigheten vokst og stadig plantet nye menigheter i regionen. Uten offervilje på 

alle plan hadde ikke menigheten kunnet bli den betydelige faktor som den faktisk er i byens 

kirkelige landskap og videre utover, nasjonalt og globalt. 

 

Men det er et annet forhold som er enda viktigere, og det er at Gud har stått med i alle disse 

årene. "Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves," Salme 127.1. 

Og selve hjørnesteinen er Jesus Kristus. "Se, på Sion legger jeg en hjørnestein, utvalgt og 

dyrebar," 1. Pet. 2.6. Og han sier i v. 4 og 5: "Kom til ham, den levende steinen, som ble 

vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som 

bygges opp til et åndelig hus."  

 

Det er med takknemlighet vi kan se tilbake på menighetens historie og på de 50 årene 

menigheten har fått være i nåværende bygg. Samtidig er det all grunn til optimisme også med 

tanke på tiden som kommer. Det er grunn til å ha visjoner om at mennesker fortsatt skal 

vinnes for Guds rike og legges til menigheten. Forventningsfullt skal vi få be om at 

menigheten må være en betydelig åndelig faktor i byen vår.  

 

Hvorfor er det grunn til å ha visjoner og tro på fremtiden? Hvorfor skal vi få ha en positiv 

forventning? Menigheten har fortsatt et tydelig innslag av ressurssterke, unge familier med 

barn. De eldre er en velsignelse for menigheten med sin trofasthet og sin bønnetjeneste. 

Seniorarbeidet står sterkt, og mange i seniorgenerasjonen bosetter seg i området rundt kirken. 

Vi har et blomstrende sang- og musikkliv. Men det avgjørende er at "Jesus Kristus er i går og 

i dag den samme, ja til evig tid," (Hebr. 13.8), og han sier: "Jeg har fått all makt i himmelen 

og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler...... Og se, jeg er med dere alle 

dager inntil verdens ende." Matt. 28.18-20. Og vi tror at Gud vil vekst, for det står om Gud : 

"...han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne." 1. Tim. 2.4. 

 

Med basis i Guds ord og gode tradisjoner har vi visjoner for hva Gud skal gjøre i tiden som 

kommer. Foran oss ligger det spennende og utfordrende oppgaver som vi skal få gå inn i.  

Tjen Herren med glede! Gi det videre! 

 

I menighetens stab har det vært et par endringer siste år. Silje Borøy Hasseleid var ute i 

fødselspermisjon i vårhalvåret. Sandra Borøy fungerte da som vikar og gjorde en flott jobb. I 

august ble Sigmund Sandåker ble takket av som hovedpastor grunnet oppnådd aldersgrense. 

Imidlertid har han fortsatt i 30 % stilling med hovedvekt på seniorarbeidet samt 

gudstjenestearbeid og semesterplanlegging.   

I en periode uten hovedpastor og med redusert bemanning har det vært godt å merke all den 

støtte, innsats og tjenestevillighet som menighetens medlemmer bidrar med. Hjertelig takk til 
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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. 

 

Stab og eldsteråd fortjener både takk og ros for oppofrende og trofast innsats.  

Administrasjonsrådet er lite, men velfungerende og skal ha takk for vel utført tjeneste.  

Kirkevertene takkes for måten de tar imot oss på med hjertelige håndtrykk og vennlige smil. 

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

med økonomitjenester, de som bidrar med musikk i ulike sammenhenger, takk til korledere og 

sangere, de som har holdt prekener og andakter, alle som er med på å vaske i kirken, lyd- og 

bildeteknikere, - og alle som har jobbet med praktiske oppgaver og dugnad. Takk til de som er 

engasjert i misjonsarbeidet, bønnearbeidet, ulike komitéer, diakonale oppgaver, 

besøkstjeneste, andakter på aldersinstitusjonene og de som drifter radioarbeidet. Takk til de 

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 2016. 

 

Sigmund Sandåker, pastor.  

 

Fra eldsterådet 
2016 har vært et spennende og innholdsrikt år. Vi har feiret at det er 50 år siden kirkebygget 

ble innviet. En rekke gudstjenester og arrangementer har vært med på å understreke jubileet 

og det har på mange områder vært en festreise for hele menighetsfamilien. Vi har fått møte og 

lytte til mange av menighetens tidligere pastorer. Vi har markert at vi fortsatt er en menighet 

hvor sang- og musikk står høyt i kurs og vi har også understreket at misjon er godt forankret i 

våre hjerter. Solid innsats fra staben og mange frivillige har gjort dette mulig. Tusen takk. 

 

Renovering og ombygging av kirkebygg og Fricafè er i det alt vesentlige ferdigstilt. Vi har 

fått en ”ny” og funksjonell arbeidskirke som vi kan være stolte av og som dekker dagens 

behov. ”Gi det videre” har vært mottoet for både jubileumsåret og for ombyggingen og vi ber 

om at vi som menighet skal få bety mye for enkeltmennesker og for byen vår også i årene som 

kommer. Mange har bidradd, både økonomisk og med praktisk arbeid. Vi takker hver enkelt 

for innsatsen.  

 

Sigmund Sandåker avsluttet sin tjeneste som hovedpastor 1.juli. Søndag 28. august ble 

Sigmunds avgang markert både i gudstjenesten og i Fricafè hvor bløtkake og kaffe stod på 

menyen.    

 

2016 har også vært et utfordrende år for eldsterådet. Vi startet prosessen med å finne ny 

hovedpastor i god tid før Sigmund Sandåkers avgang. Vi har hatt høy prioritet på saken, men 

2 utlysninger og mange direkte forespørsler/samtaler har så langt ikke gitt resultater. Sigmund 

har velvilligst fortsatt i en 30% stilling med nærmere definerte oppgaver. I tillegg har staben 

lagt ned en uvurderlig innsats for å dekke inn andre arbeidsoppgaver knyttet til en 

hovedpastor. Dette er vi svært takknemlige for. Av andre saker som har fått høy prioritet må 

nevnes arbeidet med ny styringsstruktur og prosessen med å få nye frivillige medarbeidere til 

eldste- og andre lederoppgaver. Det er et faktum at vi sårt trenger forsterkninger til 

menighetens ledelse. I dagens travle samfunn er vi nødt til å tenke annerledes både når det 

gjelder tjenestens innhold og tidsrammer. Vi har det siste halvåret utvekslet synspunkter og 

tanker om dette med en rekke medlemmer og vårt mål er at vi i løpet av våren 2017 kan 
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presentere en skisse for menigheten, som forhåpentligvis kan gjøre det lettere å rekruttere nye 

medarbeidere.  

Eldsterådet var også representert på årets presbyteriemøte i Hånes frikirke i oktober. Av saker 

som der ble behandlet nevnes treårsmeldingen, overtakelse av eierskap i Kristiansand 

folkehøyskole, samt høringsuttalelser til Synoden 2017 angående:  

- Tilsynsmenn på heltid,  

- Mål for Frikirken 2017-2023 og  

- Arbeid med forfatning og reglement i Frikirken. 

 

Eldsterådets samling på Dvergsnestangen et døgn i januar hvor vi søkte Gud og delte liv, samt 

fellessamlingen med stab og Adm.råd på Grosås i august var også viktige samlingspunkt som 

har stor betydning for tjenesten. 

 

Møtefrekvensen er fortsatt annenhver tirsdag og mange saker har vært til behandling i løpet 

av året. Samarbeidet og fellesskapet i eldsterådet fungerer svært godt. Selv om mange saker 

passerer vårt bord, bruker vi god tid til bibel og bønn og til å dele liv og opplevelser. 

Birger Aulin, Gunnar Ringøen og Sverre Jølstad besøker fortsatt menighetens eldre med 

nattverd. Sverre Jølstad har også forrettet i flere begravelser. Stor takk rettes til disse tre. 

Besøkstjenesten gjør også en flott tjeneste med besøk til eldre. Det er til uvurderlig hjelp for 

pastor og eldsteråd og en velsignelse for menigheten. 

 

Menigheten takkes for omsorg, oppmuntringer og forbønn som blir oss og våre familier til 

del. 

Heidi Frigstad avsluttet i høst sin tjeneste som eldste og ble på menighetsmøte 11. oktober 

takket for de årene hun har vært en del av lederskapet. 

 

Som årsmeldingen viser, er aktiviteten stor. Eldsterådet føler både takknemlighet og 

ydmykhet ved å være lederskap i en sammenheng der så mange har sitt åndelige hjem og et 

stort antall mennesker gjør en frivillig innsats. Alle oppgaver og tjenester er viktige og 

avgjørende for at menigheten skal fungere og være et redskap for å nå videre ut og være til 

ære for Ham som er menighetens Herre.   

 

Eldsterådets sammensetning er ved årsskiftet: 

Per Svein Høyer-Jonassen (leder), Knut Are Jølstad, Arild Sæbø, Ellen Myrvold. I tillegg 

møter Endre Sagedal fast som koordinator mellom ER og Stab og Stein Arve Graarud møter i 

saker som gjelder Fribu. 

 
 

Per Svein Høyer-Jonassen, eldsterådsleder 

 

 

Menighetens virksomhet/drift 
 

Gudstjenestene  
Gudstjenestene søndag kl. 11.00 er i løpet av året supplert med en gudstjeneste hver annen 

søndag kl. 13.30. Tanken er å nå bredere ut til alle aldersgrupper. Det synes som om 

«Halvtogudstjenesten» har hatt tiltrekning på de litt yngre i menigheten. Det er gledelig å se 

tenåringer og ungdom finne veien dit. En gang i måneden er det familiegudstjeneste, en 

gudstjeneste der barna står i sentrum 
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Bibelundervisning/temakvelder 
Grunnet redusert pastoral bemanning, ble det holdt en lav profil på bibelundervisning og 

temakvelder i 2016.  

Følgende temakvelder stod på programmet i løpet av året: 

 Den livsviktige musikken. Musikalsk endring i Kristiansand Frikirke v/ Hege 

Beckmann og Bodil Kvernenes Nørsett. 

 Gudstjenestens ulike uttrykksformer v/ Jens Olai Justvik 

 Hva vet du om de ulike bibelsynene? v/ Morten Beckmann 

ALPHA kurs 
Høsten 2016 starta gjennomførte vi ALPHA kurs etter flere år uten. Oddvar Søvik og Hilde 

Grøthe ledet undervisningen, Endre Sagedal og Gudmund Jakobsen var verter, og en egen 

kjøkkengjeng ordna med kveldsmat. Det var ca 35 deltakere på kurset.  

 

NAMU  
NAMU – vi starta en prosess for Naturlig MenighetsUtvikling våren 2016, og gjennomførte 

en menighetsundersøkelse. Profilen fra den undersøkelsen, gav oss god informasjon om 

menighetens status på ulike områder.  Minimumsfaktoren viste seg å være inspirerende 

gudstjenester. Det er gjennomført ulike tiltak for å korrigere på dette. Pga pastorsituasjonen, 

valgte vi å avslutte NAMU prosessen høsten 2016.  
 

 

Enkeltarrangementer i menigheten 
Søndag 03.01   Menighetens juletrefest 

05.-07.01:   Frikirkens Arbeidersamling, også med åpne møter, i Hånes Frikirke 

Mandag 11.01:  Samlivskveld 

Fredag 29.01:   Sibirkveld 

Søndag 13.03:  Påskespill 

Søndag 03.04:  Kammerkonsert KSO 

Søndag 24.04   Nok en sangkveld 

Fredag 29.-30.04  Damedøgn 

Lørdag 02.07:  Pilegrimsmesse i Røldal, og Pilegrimstur 

Søndag 04.09   Konsert Sveinung Hølmebakk 

Søndag 11.09   Israelsmøte 

Søndag 16.10   Gideon-kveld 

Søndag 06.11   Konsert Janne Schaffer 

Søndag 16.11   Mannsmøte med Kes Alemu, Vestergabet 

Lørdag 19.11   Misjonsmesse 

 

Kort rapport fra Jubileumsåret 2016 
I 2016 feiret vi vårt kirkebyggs 50 årsjubileum under mottoet ”Gi det videre”. 

Markeringen startet allerede på gudstjenesten 10.januar, og strakk seg ut over det meste av 

året med mange ulike jubileumsarrangementer. I løpet av året ble alle menighetens tidligere 

pastorer invitert til å tale på en gudstjeneste, og mange av dem kom. 21.februar hadde vi 

Country-gudstjeneste, 13.mars var det påskespill, 17.april hadde vi en kveld med Sigvart 

Engeseth-sanger og 24.april hadde vi stor konsert med artister fra Frikirkens egne rekker. 

1.mai var konfirmantene fra jubileumsåret spesielt invitert, og sterkt delaktige, i 

gudstjenesten, og 12.juni hadde vi søndagsskoletur ala 1966 med hele menigheten til 
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Dvergsnestangen. 5.juni urfremførte Kammerkoret en nyskrevet Pilegrimsmesse av Anne 

Kristin Aasmundtveit og Jon Kleveland. Denne ble igjen framført 2.juli i Røldal kirke, som 

avslutning på en pilegrimsvandring fra Hovden til Røldal. 25.september hadde vi gudstjeneste 

preget av Sigvald Tveits sanger. 23.oktober var den store festdagen. Da var menigheten 

samlet til både tilbakeblikk og framtidsvyer, fine hilsener, mye flott sang og musikk. og ikke 

minst masse ”blaudis”. Per Ove Sødal hadde laget et jubileumsbilde,”Ingen er så trygg i fare”, 

som ble solgt til inntekt for oppussing av kirken. 16.-20.november stod i misjonens tegn, med 

besøk fra vår vennskapsmenighet i Nekemte, misjonsmesse og misjonsgudstjeneste. 

Jubileumsåret ble avsluttet med en vakker juleallsangskonsert 18.desember. Vi takker Gud for 

alt godt Han har gitt oss gjennom 50 år i kirken, og ber om hans velsignelse slik at bygget kan 

bli til glede for mennesker og ære for Gud i enda mange år! 

 

Fastetiden – 40 dager med fokus på bønn i menigheten.  
Det ble utarbeidet en bibel- og bønnekalender til bruk i fastetiden. Her ble all menighetens 

virksomhet tatt med som bønneemner dag for dag. Videre var det bønneemner for by, land og 

folk, samt for Frikirkens fellesarbeid. Bibeltekstene som ble benyttet, var hentet fra 

Bibelselskapets «Ord for dagen». 
 

Menighetsmøter i 2016, dato og hovedsaker  
I tillegg til Årsmøtet har det vært 5 menighetsmøter med et gjennomsnittlig frammøte på 65 

personer. 43 saker har vært behandlet. Noen punkter fra møtene:  

 

07/02 Økt økonomisk ramme for renovering. NAMU arbeid. 

16/03 Årsmøte. Gode nyheter fra arbeidet. Årsmelding og regnskap. Visjonsdokument 

28/04 NAMU rapport, pastorrekruttering 

19/06 Personalsituasjon uten hovedpastor,  

11/10  Pastorrekruttering, presbyterimøtet- utsendinger, Heidi Frigstad trådd av som eldste.  

30/11 Budsjett 2017, sak til synodemøtet: Eldste på åremål.  

 

Menighetsrådet 
Menighetsrådet har i 2016 hatt fire møter og behandlet følgende saker.   

- Økonomisk ramme for byggrenovering 

- Årsmøtet 

- Personal- og pastorsituasjonen. 

- Budsjett 2017 

Menighetsrådet består av 2 fra administrasjonsråd, administrasjonsleder, pastor og 2 eldste. 

 

Fra administrasjonsrådet (AR) 
Bemanning og møter: 
Administrasjonsrådet har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Hans Kristian Sødal, Endre 

Sagedal og Gudmund Jakobsen. 

Det har vært avholdt 19 møter samt en del uformell kontakt via telefon og mail. AR har 

behandlet 51 saker blant annet innenfor områdene bygg og eiendom, finansiering, regnskap 

og budsjett, givertjenesten, fordeling av kollekter/kollektplan og søknader om støtte, 

bemanning og vaktlister for kirkeverter, vaktmestertjenesten og renhold. Noen av sakene har 

vært gjengangere. 

I enkelte saker har lederne av undergrupper som hører inn under ansvarsområdet til AR, vært 
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innkalt til konsultasjoner eller for å gi råd til AR. Dette har vært aktuelt innenfor økonomi, 

lyd/bilde, men særlig innenfor vedlikehold/rehabilitering av kirkebygget.  

  

Følgende saker kommenteres nærmere: 

Kirkebygget: 
Den vedtatte rehabiliteringen av kirkebygget som kom i gang våren 2015, fortsatte inn i 2016 

og ble endelig avsluttet i november 2016. Arbeidet har vært utført på en slik måte at det i liten 

grad har hindret menighetens løpende aktiviteter. På grunn av uforutsette vansker med 

kanalfremføring for ventilasjon, har det påløpt noe mere kostnader enn budsjettert. Denne 

ekstrakostnaden samt utgifter til fremføring av ventilasjon til friCafe samt ny himling og ny 

tak- og veggbelysning, møbler til friCafè og diverse rom i underetasjen, utstyr til lyd og bilde 

i underetasjen som ikke var med i de opprinnelige planene/budsjettet, ble fremlagt for 

menigheten i februar. Menighetsmøtet besluttet å øke kostnadsrammen for rehabiliteringen 

slik at forannevnte tiltak kunne gjennomføres. Den budsjetterte kostnadsrammen ble med 

dette kr. 13.500.000,-. Når alt er betalt viser det seg at vi har endt opp med en 

kostnadsoverskridelse på 6,8% etter at vi har trukket fra utgifter som egentlig var budsjetter 

som vedlikehold i det ordinære driftsbudsjettet, men belastet utbyggingskontoen. 

Kostnadsoverskridelsen ansees å være innenfor en akseptable ramme på et så stort 

rehabiliteringsprosjekt og med en del usikre faktorer.   

Til delvis finansiering av rehabiliteringen fikk menigheten innvilget en låneramme på 

kr. 9.000.000,- i Sparebanken Sør.  Ved årsskiftet (02.01.2017) er det kun en restgjeld på kr. 

5.500.000,- etter at vi har benyttet kr. 300.000,- av momskompensasjonen, som relaterer seg 

til rehabiliteringen, til nedbetaling på lånet. Resten av kostnadene er dekket av innsamlede 

midler. Totalt ble det samlet inn kr. 8.000.000,-. 

Som nevnt i årsrapporten for 2015 ble kirkebygget påført en del skader i forbindelse med 

utbyggingen av Kvartal 42. Byggruppen fikk i oppdrag å følge opp skadene overfor 

utbygger/byggherre og forsikringsselskapet. Skadene besto for det meste i at dører hadde satt 

seg, sprekker i vegger og spesielt i kirketårnet oppsto det store sprekker som følge av 

setninger. Etter en del forhandlinger og korrespondanse mellom forsikringsselskapet og 

Frikirken, endte det opp med et forlik på kr. 1.300.000,- hvorav kr. 230.000,- er benyttet til 

dekning av direkte utgifter som kirken hadde hatt i forbindelse med kartlegging av skadene og 

nødvendige reparasjoner. De resterende kr. 1.070.000,-  er satt av og skal benyttes til 

utbedring av øvrige skader og da særlig i kirketårnet. 

AR vil spesielt takke Bygg-, Interiør- og Innsamlingsgruppen (økonomi) for arbeidet de har 

lagt ned i forbindelse med oppgraderingen av kirkebygget og friCafe. 
   

Økonomi generelt: 
I januar 2016 ble det sendt ut brev til alle medlemmer i fast givertjeneste hvor menigheten 

takket for det den enkelte hadde vært med på å gi. Samtidig ble medlemmene oppfordret til å 

vurdere mulighetene til å øke opp givertjenesten. Ut over dette har hovedfokuset vært på å 

samle inn penger til å finansiere rehabiliteringen av kirkebygget.  

Når det gjelder den ordinære givertjenesten endte den opp med et beløp på ca. kr.4.000.000,- 

som er kr. 400.000,- under budsjett.  

Andre viktige inntektskilder er kirkeskatt og MVA-kompensasjon. Kirkeskatten var 

budsjettert med kr. 770.000,- mens vi mottok kr. 1.052.000,-. MVA-kompensasjonen var 

budsjettert med kr. 280.000,- mens vi mottok kr. 635.000,-. Den store differansen her skyldes 

at en vesentlig del av kostnadene til rehabiliteringen ble godkjent som beregningsgrunnlag for 

utmåling av kompensasjon. Kr. 300.000,- av MVA-kompensasjonen er benyttet til 

nedbetaling av lån. 
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For mer detaljert informasjon vises det til menighetens regnskap. 

Etter svært mange år som regnskapsansvarlig for menigheten, har Lars Coward fra nyttår bedt 

seg fritatt fra oppgaven. På vegne av menigheten vil AR takke ham for hans solide innsats ved 

å holde orden på menighetens regnskap og budsjetter. For fremdeles å ivareta en forsvarlig 

regnskapsførsel og sikre at lover og regnskapsforskrifter blir fulgt, er det inngått avtale med 

Lunden Regnskapsservice AS som heretter vil ha ansvaret for lønningsregnskapet og 

regnskapets årsavslutning. Alt av betalinger av regninger og bokføring vil bli foretatt av 

administrasjonen i kirken som før. 

 

Øvrig drift: 
Rengjøringen av kirkelokalene har inntil høsten 2016 vært utført av grupper bestående av 

menighetens medlemmer. Som en prøveordning er vaskegruppene fritatt for vasking. De store 

gulvflatene i kirka blir nå vasket med maskin av Knut Hammersmark som også har oversikt 

over vaskingen totalt. Noe vasking blir utført på torsdagene av vaktmestergruppene. Fricafe, 

kontorseksjonen og toalettene blir vasket av innleid personell. 

De tre vaktmestergruppene har turnus hver tredje uke og tar seg av rydding, vedlikehold, 

oppussing og annet forefallende arbeid. Denne løsningen fungerer meget tilfredsstillende. 

Siste året har det gått med mye tid til dugnadsarbeid i forbindelse med rehabiliteringen av 

kirken.  

For tiden har vi ingen ansatt vaktmester. 

Etter at rehabiliteringen av kirkebygget ble avsluttet, har det kommet i stand en ordning hvor 

Byggruppen har sagt seg villig til å gå inn i et husstyre som skal følge opp menighetens 

eiendommer i Tollbodgata 64 og 66. Det er utarbeidet eget mandat for denne funksjonen. En 

hovedoppgave for husstyret i 2017 blir å inngå kontrakt med entreprenør for utbedring av 

kirketårnet (se eget punkt under kirkebygget).  

AR vil avslutningsvis på vegne av menigheten takke alle i undergruppene innenfor AR’s 

ansvarsområde for en strålende innsats og imøtekommenhet når behovene har meldt seg. 

 

friCafé  
Hans Jakob Nilsen, Siri Sandåker og Ånund Lunde utgjør friCafé-utvalget og har ansvaret for 

organisering av kirkekaffen inkludert oppsett av vaktlister. Kirkekaffen fungerer godt og er en 

viktig faktor i det relasjonsbyggende arbeidet i menigheten. Grete Nilsen har det daglige 

ansvaret for kjøkkenet og kaféen, sørger for innkjøp og holder orden. 

 

FrikirkeAktuelt.  
Redaksjonen for 2016 har bestått av Harald Flå, Kåre Melhus, Endre Sagedal, Sigmund 

Sandåker, Liv Marit Gumpen, Randulf Roaldsnes, Ole Jens Fjelde og Tormod Fidje. De tre 

siste har ansvar for layout. Liv Marit har sluttet i redaksjonen og vi takker for innsatsen 

gjennom mange år. Leif Sture Sørensen er kasserer. Ole Jens Fjelde, Oddvar Haugland og 

Hans Kristian Sødal har ansvaret for distribusjon. Tilbakemeldingene tyder på at bladet 

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

menigheten. Østsida Frikirke ved Kirsti Torvik har bidratt med 2 sider i hvert nummer. 

FrikirkeAktuelt kommer ut med 8 nummer i året. 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 gaver som bidrar til dette. Bladet 

blir også tilbudt via menighetens nettsider. Opplaget er ca. 1400 eksemplarer. Bladet trykkes 

hos Gevir AS.   
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Felleskristent arbeid 
 

Fellesmøtene  
Det var fellesmøter i Kristiansand Domkirke 12. – 17. januar med Arne G. Skagen fra 

Kristent Nettverksom taler. Vår menighet deltok med kollektører og forbedere, Møtene ble 

overført på radio og webTV.  

 

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

Domkirken. Vår menighet deltok med korsang og skriftlesning.. 

 

Kristent Interkulturelt Arbeid 
Vår menighet støtter KIA med et årlig beløp. Menighetens representant overfor KIA er 

Pamela Mehus. Menighetsmedlem Erik Lølandsmo slutta som generalsekretær i KIA 

sommeren 2016. Mei Lian Andersen, også hun fra vår menighet, er regionleder for Agder og 

Telemark med kontor i Kristiansand.  

 

Kirkens Nødhjelp  
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 årlig 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 har et eget opplegg. 

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

KUP. Det er også flere fra menigheten som er engasjert i arbeidet.  

 

Sammen For Byen (SFB) 
SFB er et tverrkirkelig ledernettverk bestående av prester, pastorer og ledere fra Kristiansands 

menigheter og organisasjoner. Nettverket samles til frokost i Filadelfia/Q42 en fredag i 

måneden. Under denne SFB-paraplyen samles også USB - Ungdom Sammen for Byen. 

Nettverkets formål er å fremme kristen enhet og fellesskap og virke til beste for byen og dens 

innbyggere.  

 

Andaktstelefonen 
Vi har vært delaktige i Andaktstelefonen siden oppstarten i -70 årene. Sommeren 2016 ble 

driften overtatt av Filadelfia, og med ny driftsmodell, var det ikke lenger behov for oss i 

styret, men det er ønskelig med andaktsholdere.   

 

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, Ahmadiyya  Muslim Jamaat, 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 
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midler, og vi betaler 1500,- i medlemsavgift. FTL ledes av et styre med Liv Mørland ansatt 

som koordinator. Arne Jørgensen har overlatt sin plass i styret til Mei Lian Andersen.  

 

Formålet med FTL's virksomhet er å bidra til gjensidig respekt mellom mennesker, trygghet 

og toleranse mellom tros- og livssynssamfunn og bevisstgjøring i etiske spørsmål, i et tros- og 

livssynsperspektiv. 

 

Blå Kors 
Gjennom vårt kirkesamfunn er vi tilknyttet Blå Kors som gjør en stor innsats her i 

Kristiansand. Vi har medlemmer både ansatt i staben i Blå Kors og som frivillige 

medarbeidere.  

 

 

Menighetens virkegrener og annen virksomhet. 
Rapporter fra arbeidsgrupper og virkegrener. 

 

Tirsdagsmiddag 
Tirsdagsmiddag var et tilbud i menigheten. Flertallet av de som benyttet seg av tilbudet var 

familier med barn som er med i et av barnekorene. Etter servering av middag i friCafè kl. 

1630, gikk barna til sitt, mens de voksne kunne ta seg en kopp kaffe. P.g.a lavt oppmøte 

opphørte tilbudet sommeren 2016. 

 

Suppe for 7 
” Suppe for 7” er et lavterskeltiltak for oss som ønsker å bli kjent med hverandre 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. Vi samles rundt i hjemmene og spiser suppe sammen med stadig nye 

personer. Supperådet ønsker at dette tiltaket skal stimulere til å bygge relasjoner som fører til 

dypere vennskap og tjenestefellesskap, slik at Kristiansand Frikirke oppleves som en 

relasjonsmenighet. 

 

I 2016 ble det gjennomført 16 suppekvelder på våren og 7 på høsten. Vi har tidligere hatt en 

felles sommeravslutning for alle deltagerne. Dette året valgte vi å arrangere en felles 

Suppekveld i Kirka som første samling for høsten. Vi fikk besøk av brødrene Halvard, Leif og 

Finn Bjørn Myhren fra Arendal. Halvard deltok med fortelling/diktlesing og appell, Leif med 

suppe og noen gode historier og Finn Bjørn fortalte om Arendal menighets suppe for 7. Et 

ungt par, Frida Olsen og Sindre Eriksen, underholdt oss med fin sang. Tilbakemeldinger viste 

at de ca 50 fremmøtte syns det var en hyggelig kveld. Vi tok opp kollekt som i sin helhet gikk 

til å dekke utgiftene.  

 

Ved inngangen til 2016 var det påmeldt 71 deltakere. Noen som har vært med i flere år har 

sluttet/ har pause og nye har kommet til, så ved utgangen av 2016 har vi 57 aktive deltakere 

med aldersspredning mellom 27 og 86 år.  

 

Tilbakemeldingene på konseptet har vært meget positive. Vi har blitt kjent med mennesker vi 

ikke kjente fra før eller blitt bedre kjent med noen vi ikke visste så mye om. To omganger 

med suppekvelder planlegges for våren og to for høsten 2017. Det kan bli aktuelt med en 

fellessamling også dette året. 
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En avlegger av Suppefor7 er en nystartet, uformell og åpen strikkeklubb for damer i alle aldre. 

Ideen ble født på en suppekveld. Vi samles hver annen tirsdag (oddetall) i peisestua kl. 19 - 21 

 

Vi ser at rekruttering av nye medlemmer avhenger av innsats på flere plan.  Informasjon på 

gudstjenester muntlig og skriftlig og personlig forespørsel i etterkant medfører alltid at noen 

melder seg inn. Oppdatert informasjon på Frikirkens hjemmeside er også viktig. Ønsket er 

også at alle ledere, kirkeverter og andre som snakker med nye besøkende i vår menighet 

husker på Suppe for7 og informerer om tilbudet. Personlig forespørsel fra alle fornøyde 

deltagere i suppe for7 er kanskje det viktigste. 

 

Tiltaket organiseres av Supperådet, som nå består av Anne Grete Gundersen, leder, Gudny 

Culley, ansvarlig for vertskap, Jorunn Justnes Andersen, ansvarlig for oppsett av grupper og 

Kjell Løyning, sekretær. 

 

40 DAGER  
Selv om dette er en årsmelding for skoleåret 2015-2016, må jeg bare kort få ta med følgende 

fra skoleåret som nå er over halvveis: 

-          Rekordstort kull med 44 deltakere 

-          Rekordstor utskifting av staben 

-          En flott ny stab som tar stort ansvar 

-          Vennesla Frikirke vil i løpet av denne våren gå inn som ny medeier av skolen 

-          Takk og be! 

 

For skoleåret 2015- 2016 har ledergruppa bestått av:   

Ester Pedersen 

Gunn Berg Flå 

Per Moseid, administrativ leder 

Unni Abrahamsen, nestleder 

Yngve Kolltveit, leder 

 

Møter og oppslutning i 2015-2016:  

Antall kursdager: 40 

Stabssamlinger: 9 

Ledersamlinger: 9 

Medarbeiderfest: 2 

Turer med alle deltakerne: 2 

Kurset hadde 31 deltakere 

Vi hadde 5 åpne dager med til sammen rundt 300 gjester  

 

Ledergruppa er en del av en stab på 17 frivillige, som hver fredag gjennom et skoleår, bidrar 

på en fantastisk måte! Ved praktisk tilrettelegging, omsorg, ledelse av dagene, vitnesbyrd, og 

ikke minst ledelse av gruppene blir de Jesu utstrakte hender i møte med nye deltakere. I 

tillegg har vi en flott gruppe gode kjøkkenhjelpere, og flere som bidrar med ledelse av 

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

velsignelse.  

 

Sist år ble det fullført videoundervisningen og tilrettelegging for at 40 Dager kunne startes 

andre steder i landet. Selv om to steder har vurdert dette, har det ikke skjedd fremgang på 

dette området. En variant av 40 dager, kalt Fremtid og håp, er imidlertid blitt startet som et 
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fellesfag for elevene på Kristiansand Folkehøyskole høsten 2015. Dette ledes av Hilde Grøthe 

og har båret rik frukt.  

 

Skoleåret 15/16 var det 13. året for 40 dager. Vi er glade for at det fremdeles er stor interesse 

og mange deltakere på kurset, og takknemlige for tilbakemeldinger om at deltakerne opplever 

at de utrustes til liv og tjeneste gjennom å gå på 40 Dager. Rykter om livet som har blitt 

endret i møte med Jesus Kristus, gir stor oppmuntring og takknemlighet! 

  

For 40 dager 

Yngve Kolltveit 

Daglig leder 

 

Grupper 
Menigheten har i overkant av 10 grupper som samles til fellesskap, bibelstudier og bønn. 

Gruppene har ulikt innhold og møteform, og enkelte grupper er ganske løselig knyttet til 

menigheten. De nye vekstgruppene har blitt et godt tilskudd til gruppearbeidet. Disse 

gruppene vokser og må jevnlig deles. Det er et ønske at flere av menighetens medlemmer 

finner sin plass i et mindre fellesskap.  

 

I 2016 var gruppelederne samlet én gang til felles planlegging og inspirasjon. 

 

Innvandrerarbeidet 
I innvandrerarbeidet har det skjedd mye i løpet av 2016, og menigheten har bidratt på 

forskjellige måter: 

 

Fadder for flyktninger (FFF) er en tverrkirkelig organisasjon i Kristiansand, hvor målet er å 

legge til rette for at asylsøkere og innvandrere kan få en norsk fadder eller en fadderfamilie. 

Dette ble startet opp høsten 2015. 4-5 ektepar fra menigheten har vært faddere for én eller 

flere i løpet av 2016. Frikirkens innvandrerkonsulent er også med i styret for FFF. 

Tilbakemeldingene fra mange som er med, både faddere og asylsøkere/flyktninger, er veldig 

positive. Kommunen gir også veldig gode tilbakemeldinger på dette. 

 

Vekstkurs: Våren 2016 gjennomførte vi et kurs for kristne fra Midtøsten. Kurset hadde én 

månedlig samling, med 7 deltakere fra Sørlandet. Janne og Paul Roland, samt 

innvandrerkonsulenten, var med fra menigheten i gjennomføringen av kurset. 

 

Persiske møter: I januar var det oppstart av månedlige persiske møter, etter en pause på et 

par år. I løpet av året har det vært en fin utvikling i dette arbeidet. På høsten kom vi i gang 

med et eget barneopplegg mens møtet pågår, og 10-15 barn har vært med på dette. 20-25 

voksne i målgruppen kommer på hvert møte, og det er alltid noen nye på møtene. Møtene går 

på 3-4 språk (norsk, farsi, kurdisk og et par ganger også arabisk), og det har vært en fin kjerne 

med nordmenn som også er med i fellesskapet. Det er et uformelt samarbeid med Søgne 

Misjonskirke og Vennesla Frikirke om disse møtene. 

I tillegg til disse møtene har det også vært enkelte samlinger med bibelstudier for 

persisktalende i menigheten i løpet av 2016. 

 

Asylsaker: I løpet av året har vi kommet i kontakt med mange asylsøkere. 4 kristne 

asylsøkere ble i løpet av året sendt ut av Norge tilbake til sine hjemland. La oss huske dem 

spesielt i bønn.  
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Alphakurset: Alphakurset høsten 2016 ble lagt til rette for våre nye landsmenn, ved at vi 

simultantolket undervisningen til både engelsk og farsi. Det førte til at i overkant av 10 

deltakere, som trengte tolking, kunne delta. Undervisningen og gruppesamtalene betydde mye 

for mange av deltakerne, og det var fint å se et internasjonalt fellesskap på kurset. 

 

Tro mellom venner: På høsten ble kurset Tro mellom venner (TMV) arrangert, i samarbeid 

med KIA. Rundt 35 deltakere fikk undervisning som istandsetter dem til å krysse kulturelle 

grenser i egen by, bygge vennskap og å dele evangeliet på en relevant måte. 

 

Radioarbeidet  
Gudstjenestene fra Kristiansand Frikirke har blitt overført på FM 101,2 hver tredje søndag i 

måneden også dette året. Odd Gulliksen har vært teknisk ansvarlig for sendingene.  

 

Formiddagstreff   
Det har i året 2016 vært arrangert åtte formiddagstreff. 

Fremmøte har vært fra 30 til 40 personer. 

Møtene har vært holdt FriCafé i vårhalvåret, men flyttet tilbake til Peisestua da 

renoveringsarbeidet var fullført. 

Talere: Thore Oustorp, Birger Aulin, Arvid Hunemo, Alf Halvorsen, Sigmund Sandåker og 

Arne Arnesen. Dessuten har Bronselaget og Harald Sødal hatt sangformiddag. 

Praktisk ansvarlige: Kate Senum, Gerd Haugland og Berit Tønnessen. 

Møteansvarlige: Øystein Nylund frem til sommeren. Sverre Skaar og Sigmund Sandåker fra 

høsten. 

 

Seniorforum 
Seniorforum har hatt sine møter i friCafè en onsdag i måneden unntatt i sommermånedene. 

Det har vært ni møter i løpet av året, fem på våren og fire på høsten. Det har vært bra 

fremmøte med mellom 40 og 80. Møtene begynner med sanger som Jon Kleveland spiller 

piano til. Så er det bevertning før taleren slipper til. 

Emnevalgene representerer stor bredde. I januar fikk vi besøk av Torstein Gundersen og 

temaet var «Gudfeldighet – om oss, Gud og helsevesenet». I februar var det Halvard Myhren 

med temaet «Pensjonister ukjent». Så i mars var det Kristina Storsletten Sødal fra 

Strømmestiftelsen «Hjelp til selvhjelp». I april fikk vi besøk av Øivind Benestad: «Etter 

kirkemøtet, hva nå?». I mai var det Kari Klingsheim fra Frelsesarmeen: «Tiggerne blant oss» 

Høsten startet med Bjørn A. Wegge: «Den forfulgte kirke», så i oktober Johan Tidemann 

Johansen: «Hva skjer i Kina?».  November, Reidar Salvesen: «Livet etter livet» og i desember 

kom Sivun Pen: «Han overlevde skrekkregimet» 

Arrangementskomiteen har bestått av Aslaug og Reidar Skeie, Lilly og Thorleif Drangsholt, 

Anne Lise og Ole Kristian Lauvnes, Oluf Arntsen og Harald Flå. 

 

Harald Flå   

 

Menighetens bønnetjeneste  
Menigheten har flere bønnesamlinger.  

 

Flere personer står i en forbønns- og sjelesorgtjeneste hvor de selv gjør avtaler med 

enkeltpersoner som trenger samtale og forbønn.  

 

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

Brita og Reidar Stav Johanssen organiserer arbeidet.   
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Hver mandag kl. 1900-2100 

Bønn for VOX, møtes privat 

Fremmøte: 10 stk 

Leder: Stein Arve Graarud 

 

Hver tirsdag kl. 1030 -1130 samles bønnegruppa i det «stille rom». Vanligvis en 8-10 stk. De 

ber jevnlig for menigheten og dens virke. Har i 2016 hatt 42 samlinger. Her er det plass til 

flere som ønsker å ta del i et bønnearbeid.  

Leder for gruppa er Olaf Drangsholt. 

 

Torsdag kl. 0900 – 1030 

En samling i friCafé med spesielt fokus på menighetens ungdomsarbeid. 

Fremmøte 6 – 10 personer.  

Leder: Stein Arve Graarud.  

 

Bønn før gudstjenesten 

I det stille rom kl. 10.30-1050 

Fremmøte 5-20 personer 

Leder: Gudstjenesteleder 

 

Misjonsutvalget (tidligere Misjon2020) 
Misjonsutvalget i 2016 har bestått av Kåre Melhus, Roald Føreland, Janne Roland og Paul 

Roland 

 

Retningslinjene for Misjonsutvalget har vært: 

Hjelpe eldsterådet til å sette fokus på misjon 

Hjelpe folk til å søke om økonomisk støtte fra menigheten og Frikirken sentralt 

Oppfølging av korttidsmisjonærer 

Formidle informasjon som skal inn i gudstjenestene, på hjemmesiden, og i menighetsbladet. 

Finne måter som kan skape engasjement for misjon, og oppmuntre dem som allerede setter 

fokus på misjon i menigheten. 

 

Visjonen 20 misjonærer i 2020 har vi jobbet en del med, og ment at den visjonen må 

justeres.  Vi har jobbet en del med begrepet misjonær (årsberetningen for 2015), 

og sett på hvor mange som på forskjellige måter er involvert i misjon i menigheten vår. Det er 

ganske inspirerende.  

 

Dette året har vi hatt mye fokus på Etiopia i MU.  En gruppe var på besøk i Nekemte og 

Didessa dalen i februar, og kom hjem med fornyet visjon for arbeidet der.  Det resulterte i at 

Kes Alomu Nega besøkte menigheten vår i misjonsuka.  Han besøkte mange forskjellige 

virkegrener, og tilbakemeldingene er gode. 

Besøket resulterte i at flere meldte seg som givere til hans prosjekt i Nekemte, som Oddvar 

Søvik har vært koordinator for. Det er også opprettet et egen Etiopiautvalg.  Se egen rapport 

under MU. 

Det kom også inn en del penger til prosjektene i Didessa dalen, som handler om utdannelse av 

prester og legfolk.  Det ble sendt ut kr 90 000, som var samlet inn i løpet av året, på 

forskjellige arrangementer både i og uten menigheten.  Se egen rapport fra Etiopiautvalget. 
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Vi har forsøkt også dette året å holde oss orientert om misjonsengasjementet som enkelt 

mennesker i menigheten har. Det er ganske omfattende, i mange forskjellige land. 

 

Vi forsøker også å holde fokus på fellesvirket i Frikirken.  Det er mye spennende som skjer. 

I 2017 forsøker vi å sette mer fokus på fellesvirket i misjonsuka. 

 

Paul Roland  

leder  

 

Sibir-Prosjektet 
Også i 2016 besto styret av Signe Anette og Eivind Sødal, Øyvind Dovland, Gudny og 

Anthony Culley. 

Vi har hatt åtte styremøter i løpet av året. 

Vi har fattet to vedtak: 

Mulighet for økonomisk støtte til reiseutgifter for enkeltpersoner. 

Øyvind Dovland har inntil to års permisjon fra prosjektet, grunnet utfordringer i eget firma. 

 

TUR TIL SALAKHARD  

I mai dro Eivind, Øyvind og Anthony på en ukes tur til Salakhard. Målet med turen var å 

evaluere resultatene fra fjorårets teamtur, oppfølging og planlegge det videre samarbeidet.  

Konklusjonen ble bl.a.: 

- Vannfiltrene fungerte forskjellig i de ulike områder. Dette ble tatt hånd om i ettertid og nye 

metoder blir utprøvd i samarbeid med produsenten.  

En kvinnelig lege i menigheten ønsket å sette i gang egen produksjon av vannfilter lokalt. 

Muligheten for evangelisering og hjelpearbeid har blitt vanskeligere. Myndighetene strammer 

grepet og visum og teamturer kan se ut til å bli vanskeligere i fremtiden. 

 

STYRETS ENGASJEMENT OG ARBEIDSOPPGAVER DETTE ÅRET 

Vi startet året med en egen "SIBIRKVELD" i Frikafe i januar. Teamet som besøkte Salakhard 

formidlet opplevelsene sine i form av bilder, video og vitnesbyrd. Vi fikk inn kr 3.700,00 i 

kollekt. 

Kontakten med den lokale menigheten i Salakhard har vært utfordrende. Først og fremst pga. 

språkproblemer. Det er få som behersker engelsk. Det er også få som har tilgang på data, og 

enda færre som svarer på mailer som blir sendt. På tross av dette har vi klart å opprettholde en 

slags kontakt gjennom året.  

På grunn av myndighetenes restriksjoner, opplever vi at dører blir lukket for oss.  

Men så opplever vi at nye dører åpnes. En UIO arbeider i Murmansk har hatt flere samtaler 

med Øyvind i løpet av året. Vi ønsker å dele informasjon med hverandre, og ser på 

mulighetene for et fremtidig samarbeid. 

Eivind har fått kontakt med en prosjektleder for et båtprosjekt, som skal seile nordover 

norskekysten og inn i Sibir til Kvitsjøen om et par år.  

Muligheten for et samarbeid med ham er også tilstede, dersom Gud legger til rette for det. I 

høst hadde Eivind, Anthony og Gudny et møte med ham i Oslo for å informere hverandre om 

våre prosjekter og for å se på mulighetene for et fremtidig samarbeid. Veldig spennende, men 

vi må hele tiden la oss lede av Gud! 

Ellers har vi delt informasjon om prosjektet på flere gudstjenester. Eivind og Øyvind har i 

tillegg snakket om prosjektet på ulike arenaer, bl,a. i Ynglingen og på Seniorforum i 

Vågsbygd frikirke. 
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DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN 

I løpet av året har vi fått inn kr. 82.420,42 i gaver til prosjektet. Dette er gaver fra 

enkeltpersoner, søndagsskolen, panting av tomflasker, kollekt fra pinsefestivalen og fra 

SIBIRKVELD i friCafè og fra en gudstjeneste i kirka + basar og fra Vågsbygd frikirkes 

seniorforum. 

Pr 31/12 2016 hadde vi en saldo på Kr. 110.367,07.  

For styret 

Gudny Culley  

 

Årsrapport 2016 fra Etiopia-arbeidet 
Etter initiativ fra Anne Grete og Svein Gunnar Gundersen, tidligere Etiopia-misjonærer, har 

menigheten i løpet av 2016 hatt et økt fokus på dette landet i sin misjonsvirksomhet. 

 

Besøk til Etiopia: 18-29 februar reiste Janne og Paul Roland, Oddvar Søvik, Engebret Grøthe, 

Anne Grete og Svein Gunnar Gundersen på besøk til vår vennskapsmenighet i Nekemte, og til 

Didessa-dalen i Vest-Etiopia. De brakte hjem mange inntrykk og har hatt gjentatte 

informasjoner til menigheten både skriftlig og muntlig.  

 

Etiopia-utvalg: I løpet av året har menigheten opprettet et Etiopia-utvalg under 

Misjonsutvalget. Medlemmer er: Svein Gunnar Gundersen (leder), Paul Roland, Birgit 

Senumstad, Oddvar Søvik og Nina Roland. Nina har senere trukket seg. Utvalget har hatt 4 

møter og har arbeidet med følgende saker: Innsamlingsaksjoner; Besøk fra Nekemte, 

Informasjon til menigheten, Team til Etiopia 

 

Støtte til Didessa-menighetene: Frikirken i Norge har gjennom vår menighet fått en formell 

henvendelse fra Mekane Yesus Kirken i Etiopia om støtte til et synode-etableringsprosjekt i 

Abbay Valley, inkludert de 8 menighetene i Didessa-dalen, hvor Frikirken arbeidet ved 

årtusenskiftet.  

Prosjektet totalt på vel en mill norske kroner over 3 år, med fokus på kompetansebygging og 

utdanning av prester og andre yrker blant Gumuz-folket, samt bygging av 3 kirker og et 

gjestehus/utdanningssenter.  

Frikirken Sentralt har gitt kr 250.000 fra Holtet-midlene for 2015-16, med melding om at 

dette er en engangsstøtte.  

Etiopia-utvalget har i løpet av året samlet inn kr. 90.000 og overført disse til prosjekt-konto i 

Etiopia. Dette er nok for utdanning og kompetansebygging for 2016-17 (som de selv 

prioriterer) men det blir ikke noe til bygging. Pengene er samlet inn i Kristiansand, Vennesla, 

Øvrebø, Grimstad og Valle ved besøk av Roland, Gundersen eller Søvik.  

For 2017 vil vi henstille til menigheten om å bevilge et minst like stort beløp som det vi har 

samlet inn gjennom misjonsutvalget.  

 

Besøk av Kes Alemu Nega: 11 – 22 november hadde vi besøk av Alemu Nega, tidligere 

prosjektleder i Frikirkens Didessa-prosjekt og nå leder av Garuma Social Development 

Association, en organisasjon som hjelper fattige i Nekemte-området. Han holder bl.a. 150 

jenter under utdanning, og flere fra menigheten støtter disse gjennom Oddvar Søvik. Kes 

Aleum var på besøk i de fleste virkegrenene i menigheten og talte på flere møter. Spesielt var 

møtet med mannskoret på mannsmøtet inspirerende; de har støttet virksomheten i flere år og 

hatt konserter med inntekt til arbeidet.  
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Team til Etiopia: På grunn av indre politisk uro i Etiopia har det ikke vært aktuelt med team 

inntil videre. Mye tyder på at situasjonen roer seg, og utvalget arbeider med planer om mulig 

team senere.   

 

Misjonsmessa  
19. nov 2016 ble årets Misjonsmesse arrangert. Nytt av året var at både underetasjen og 

friCafe ble tatt i bruk. Den nye trappa fungerte utmerket, og midt på dagen ble den brukt som 

"kortrapp" da Jubilo hadde en liten konsert, og.Kes Alemu Nega fra Etiopia hadde 

Misjonsapell. 

Misjonsmessa var godt besøkt, stemningen var god, og kr 305 000,- ble samlet inn, kr  270 

000.-, ble sendt videre til Frikirkens misjonsarbeid. 

Komiteen vil rette en takk til alle som gjennom sine bidrag gjorde det mulig å gjøre dette til 

en festdag. 

Misjonsmesse komiteens medlemmer er: Randi Gabrielsen , Anne Kari Jakobsen , Kari 

Obrestad, Ester Tufte Larsen , Ellen Kirkhus, Rut Anne Hagen, Siri Berg Thomassen, Gerd 

Sæbø og Liv Marit Gumpen 
 

 

Misjonsforeningen (Tidligere: Ytremisjonens kvinneforening) 
Styret i 2016 har bestått av: Solveig Jølstad - Leder, Reidun Jørgensen -  Kasserer, Mai – Elin 

Isefjær - Sekretær, Rigmor Einstabland, Kari Aulin, Berit Tønnessen, Bjørg Oustorp. 

 

Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper Han inn.  Salme 37.5 

Misjonsforeningen har hatt 14 samlinger med talere fra vår egen menighet og eksterne, 2 

turer, 1 til Dvergsnestangen 31.05. og Kvinnestevnet i Sogndalen Frikirke 06.09. Har også 

deltatt på 100 års jubileumsfesten for Frikirkens Misjonsarbeid 09.09. 

Vi har hatt 3 styremøter. Årsmøtet var 09-02-2016  

Vi hadde en fin kveld i grønnsalen der styret vartet opp med ostebord, Solveig ledet og Helle 

Fjelde kom med nyheter fra våre misjonærer og ba for dem med navn. Reidun leste opp 

regnskapet som ble godkjent, Mai Elin leste årsberetningen. Vi takket Borgny for hele 16 år i 

styret, vi takket Solveig for sin gode ledelse av Foreningen selv om hun har slitt med helsen, 

Helle fikk også sin takk for sitt arbeid som misjonskontakt og Margit Topstad som villig 

stiller opp ved pianoet. 

En trofast flokk på rundt 40 damer kommer til våre samlinger og vi kan glede oss over nye 

som kommer til. Det er samlet inn kr. 90.693.-  i kollekt til misjonen.  

To av våre trofaste medlemmer har gått bort i 2016  

Ruth Drivdal d. febr. 2016 

Serene Kyrvestad d. 04.11.2016. 

Vi lyser fred over Deres minne. 

 

Mai – Elin Isefjær, sekretær 
 

 

Musikklivet blomstrer 
 

Musikklivet i Kristiansand Frikirke blomstrer. Det er mangfoldig både hva stil og alder angår.  

 

Knøttekoret 

Jubilo 
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Studiokoret 

Vestergabet 

Kammerkoret 

Bronselaget 

Damene i kirka 

To vox-band 

 

I 2016 ble to kor lagt ned. Ungdomskoret ble dessverre lagt ned i løpet av 2016. Vi samlet 

imidlertid sangerne til sang på julaften. Kanskje ga det grobunn til å starte det opp igjen. 

Videre la” Menighetskoret” også ned sin virksomhet i løpet av året. De avsluttet sin 

virksomhet etter Country-gudstjenesten i februar. 

Imidlertid har menigheten fått en tilvekst i løpet av året – Damene i kirka. Rundt 50 damer 

samles hver tirsdag til øvelse. En stor takk til Ellen Frøyså som er musikalsk leder for koret. 

 

I løpet av jubileumsåret har det vært arrangert mange forskjellige musikalske arrangementer. 

Som nevnt – Countrygudstjeneste, Pilegrimsgudstjeneste, Sangkveld med Sigvart Engesets 

sanger, flere kammerkonserter med musikere fra Kristiansand Symfoniorkester, Gudstjeneste 

med musikk av Sigvald Tveit, Kirkekonsert med Janne Schaffer, ”Nok en sangkveld” – en 

kveldsarrangement med egne sangere, Ungdomskonsert med det engelske bandet 24Twelve, 

Jubileumsfest og julesangarrangementer. 

 

I løpet av året ble det gitt ut to CDer med musikkreftene i Kristiansand Frikirke: Kristiansand 

Frikirkes Kammerkor og Kristina Jølstad Moi: Alle mine veier – en pilegrimsmesse, og 

Vestergabet og Jon Kleveland – Mot nye høyder. 

 

Bronselaget 2016. 
Korets styre har dette året bestått av Ranveig Hæraas (leder), Gunvor Eide, Øystein Jensen og 

Solveig Lindal. Dirigent har vært Harald Sødal og pianist Jon Kleveland. 

Koret har øvelse annenhver onsdag kl.12.00, og har 36 medlemmer. 

I løpet av året har vi sunget på 2 gudstjenester i Kristiansand frikirke. I tillegg har vi deltatt på 

Engeset kveld, julegudstjeneste og på jubileumsfest. 

Vi har også sunget på arrangementer i andre menigheter og forsamlinger i distriktet: 

Moseidmoen bedehus, Fiane bedehus (Gjerstad), Arendal frikirke, Mandal Bedehus og 

Flekkerøy bedehus. 

Koret har hatt 16 øvelser i løpet av 2016. 

 

Solveig Lindal 

 

 

Studiokoret 
Kristiansand Studiokor er et kor i Kristiansand Frikirke som ikke øver jevnlig, men som gjør 

prosjekter i studio og konserter. Årets første oppdrag var ”lovsangskveld” under Frikirkens 

arbeidermøte i Hånes Frikirke i januar 2016. 

6. november deltok koret på konsert i Kristiansand Frikirke sammen med den svenske 

gitarlegenden Janne Schaffer. I desember deltok koret på gudstjeneste 18. desember og senere 

på kvelden ble ”Vi synger julen inn” arrangert for andre gang – mao. fra 2016 ble dette en 

tradisjon. 

 

Jubilo 
Tilsaman 37 jenter har sunge i Jubilo i år.  
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Våren hadde koret 21 samlingar (inkludert påskespel). Siste laurdag i januar tok me turen til 

Farsund, der barnekoret SIFA inviterte Jubilo til øve- og konsertdag i Farsund Kirke. Utanom 

tysdagsøvingar, song dei på juletrefest og 3 familiegudstenester i Kristiansand Frikirke 

(januar, februar, april og mai). I Mars var Jubilo med på Påskespelet, som samla to fulle 

forestillingar i Frikirka. I april song koret på familiegudsteneste i Østsida Frikirke. På 

søndagsskuleturen på Dvergsnestangen rigga Jubilojentene i 1966-klede og song barnesongar 

frå jubileumsåret.  

 

Hausten hadde koret tilsaman 16 samlingar (øvingar og konsertar). I september var Jubilo 

med i barnekoret på Bibelfestivalkonserten Bibelen i Kilden med Hanne Krogh og artistar 

som mellom anna Helene Bøksle og Kim Andre Rysstad.  

Koret song på ”…og musikken var ved Sigvald Tveit”-gudstenesta i Kristiansand Frikirke og 

på Jubileumsgudstenesta for kirkebygget 50 år. I november var me i Hægeland Frikirke på 

besøk og song på generasjonsgudsteneste. Jubilo song også sjølvsagt på Julemessa, 

Julesonggudstenesta og familiegudstenesta 24. desember i Kristiansand Frikirke.  

 

 

Dirigent er Bodil Kvernenes Nørsett, pianist er Runar Nørsett. 

Leiargruppa har dette året bestått av Bodil Kvernenes Nørsett, Siri Merete Reisvaag 

Johannessen, Hege Beckmann og Kristian Sødal. 

 

For leiargruppa, Bodil Kvernenes Nørsett 

 

 

Fra Knøttekoret til Knøttis 
Gjennom 2016 har vi holdt på Knøttekoret / Knøttis.  

Kirsti Vedå og Henriette Hauan har holdt godt i Knøttekoret, og etter å ha bidratt som dirigent 

og pianist i lang tid, ga de stafettpinnen videre etter vårsemesteret til Sandra Borøy 

(daværende vikar, barne og familiearbeider)  

Fra høsten 2016 endret Knøttekoret navn til Knøttis - dette for at det blir en mer klubbtanke - 

med en andakt, noe å bite i (frukt, is, boller), sang og en aktivitet.  

 

Noen av de ulike aktivitetene vi har hatt dette året har vært Skattejakt i kirka, 

duplokonkurranse, vaffelsteking, ball lek, tegning.  

 

I høst ble Knøttiser som var tilstede på familiegudstjenester invitert opp på podiet for å 

fremføre og lede menigheten i sang. Dette ble godt mottatt, og det har vært flott å vise frem 

barna som har vært tilstede.  

 

I løpet av året har Knøttisene hatt fast samling annenhver tirsdag, samme dager som Jubilo 

har hatt øvelse. Flere av barna er småsøsken til Jubilomedlemmer. Gjennomsnittet har vært på 

6 barn. Voksne som følger barna har kunne kose seg med en kaffekopp.  
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Knøttis er økonomisk støtta gjennom Fribu. Dette er et viktig arbeid for våre aller minste i 

kirken vår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vestergabet  
Den musikalske balsaflåten Vestergabet dupper videre på stillehavet av lutherske 

forsamlinger i Agder. Koret beveger seg sakte i samme retning som skotuppene til frontmann 

og mektig profil Jon Kleveland. Året 2016 førte tidlig med seg en overraskende og uforståelig 

koristmassemønstring av avdankede misjonærer, gråpjuskede tusseladder og falmede 

tøffelhelter. Lista over mer eller mindre aktive medlemmer er nå såpass lang at ikke engang 1. 

tenorene kan føle seg trygge. Tilstrømmingen av nye medlemmer truet gamle fastlagte 

hierarkier. Det ble mumlet om stemmeprøver med tilbakevirkende kraft og bassene knaket i 

sammenføyningene. Menigheten skulle gått til innkjøp av amerikanske kaffekanner og det 

lages p.t. ikke fat som er store nok for gjærbaksten vi nå så ut til å ha behov for. Dessverre 

gjør ikke den nevnte massemønstring nevneverdige utslag nedover mht snittalder for korets 

medlemmer. Vi nærmer oss ubønnhørlig en alder der nesehår og nøkkelknipper øker i omfang 

og henger på utsiden av kroppen. Vi skuer mot det lovede land av Ecco-sandaler med hvite 

tennissokker inni - og allsang med bobil lokker og drar der øst. Folkens, husk bare én ting; at 

shorts og skjorte ikke nødvendigvis matcher, selv om begge deler er rutete. 

 

På vårparten spratt nye låter opp som paddehatter i forbindelse med årets kabaret i Kilden og 

den infernalske trio bestående av Kleveland, Thomassen og Belsvik hadde produsert som en 

musikalsk kaninfarm. Koret som selv ikke etter drøye 10 år husker tekstlinjen "Det er deilig å 

synge i dusjen" uten å ha ipad'en i nesa, skulle nå lære seg 8-10 nye sanger - helst utenat. 

Runar Nørsett gjorde noen fortvilte forsøk på å lære koret enkel huske-teknikk, men den gang 

ei. Det viser seg igjen og igjen at forandring ikke er bra for status quo. Men han spilte piano 

med en glød som vi ikke har sett siden forrige gang han spilte med samme glød. Det er umulig 

å se om Runar er konsentrert eller bare rasende der han sitter, vill i blikket som en 

tyttebærplukker, med abnorm hårvekst på sin imponerende torso.  

 

Det er i år avholdt 19 ordinære korøvelser, med dertil tilhørende kaffe, andakt og felles bønn. 

Det er således øvelser noe over tredje hver uke, sånn statistisk sett - for de som måtte undre. I 

januar deltok vi med sang på gudstjeneste i Hånes frikirke, samt på arrangement for den 

ærverdige Idrettsgjengen i Domkirkens menighetshus. I februar avholdt vi årsmøte og stilte på 

fastegudstjeneste i Frikirken. Eneste sangopptreden i mars var ny fastegudstjeneste på samme 

sted. Det var etter som jeg kan erindre her Engebret Grøthe doserte, motvillig i mikrofon, om 
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turen til Etiopia, der korets støtteprosjekt ble inspisert. Vi støtter altså 1/6 av 164 jenter og hva 

kan vel være bedre enn det? Jeg kan bekrefte overfor korets medlemmer at herr Grøthe 

umiddelbart etter utenlandsoppholdet, av hensyn til smittefare, ble vasket ren med karbolsåpe 

og hengt til tørk under Lundsbrua, i vinddraget på Otras vestre bredd. I april/mai var det 

tilsammen tre sekvenser på Sanden Media, der vi spilte inn ny CD. I skrivende stund har vi 

knapt solgt nok til å dekke et årsforbruk av Banos til 2. tenor og det foreligger opplysninger 

om at de gjenværende eksemplarer er konvertert til 3,5" disketter, for å gjøre musikken mer 

folkelig og nå befinner seg i kjelleren til Eivind "Ratiti" Løberg. Jeg understreker at sistnevnte 

opplysning mangler verifisering. Videre i mai, sang vi på frigjøringsgudstjenste i Frikirken. 

Jeg konstaterer at det heller ikke i år ble det noe korsang 17. mai - alle mannskoristers 

nasjonaldag.  

To kvelder i juni ble satt av til Kilden og den nevnte kabaret der vi, sammen med de 

prominente herrer Frode Gallefoss, Rune Belsvik og Paul Leer-Salvesen, leverte varen til et 

hoiende publikum - og der koret sto for det ene” Susan Boyle-øyeblikket” etter det andre. 

Drømmen om at vi snart kan leve av dette og si opp jobbene våre, levde videre noen få timer. 

Etter en rolig periode, sang koret i september på Gimlekollen radio, samt på møte i 

Domkirken. I oktober deltok vi på TV-innspilling i Flekkerøy bedehus, samt 50 års 

jubileumsfest med felleskor i Frikirken. I november forløp to opptredener i Frikirkens 

nyoppussede lokaliteter, en på mannsmøte i kjellerstua og en på misjonsgudstjeneste. I 

desember sang vi på ikke mindre enn to julegudstjenester, samt på Per Fronth's julefest, som 

stemingsmessig minnet om en blanding av karaokekveld på Montebello camping - og 

kamelauksjon i Gaza. Nei gutter, vi fyller ny olje på halogenlampene og tar et år til. 

For styret 

Roy Wigardt 

 

 
 

 

Kristiansand Frikirkes Kammerkor 
Våren 2016 hadde koret 

x-apple-data-detectors://embedded-result/3674
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24 øvingar, inkludert prøver til Messa di Gloria, fyrste 4.januar, siste 13.juni.  

felleskorprosjektet Messa di Gloria av Puccini, saman med Mandal Kantori, og Kristiansand 

Kammer- og operakor. Framført i Kilden konsertsal 17.mars. 

to kveldar i Sanden Studio for å synge inn Pilegrimsmesse av/med Jon Kleveland.  

songoppdrag på gudstenester i Kristiansand Frikirke i 31.januar, 28.mars og i Domkirka 

2.påskedag. 

Pilegrimsmessa vart framført i sin heilskap fyrste gong 5.juni i Kristiansand Frikirke. Plata 

Alle mine veier, med Kammerkoret og Kristina Jølstad Moi vart lansert same dag.    

2.juli framførte koret Pilegrimsmesse i Røldal Kyrkje på midnattsgudsteneste etter ei 

Pilegrimsvandring. Denne vart tatt opp av NRK Radio, og sendt som føremiddagsgudsteneste 

24.juli kl1100. 

 

Hausten 2016 hadde koret 

20 øvingar  

Nokre av kormedlemmene var med på forestillinga Bibelen til 200-årsjubileet for 

Bibelselskapet med Hanne Krogh og fleire i konsertsalen, Kilden 23.september.    

Songen på gudstenesta ”…og musikken var ved Sigvald Tveit.” søndag 25.september. 

Oppdrag på Misjonsfest i Kristiansand Frikirke 9.oktober, og Kirkebygg 50år-

jubileumsgudsteneste og – fest 23.oktober.   

fellesprosjektet Allehelgenskonsert med Kristiansand Domkor og Via Vitae 5.nov med Messe 

for dobbeltkor av Frank Martin og anna repertoar av Taverner, Britten, Holst og Brahms. 

Konserten fekk svært hederleg omtale tilsendt av Emil Otto Syvertsen.  

2 songar på Julesanggudsteneste 11.desember.  

Julekvelds/avslutning heime hjå Anita Sædberg. 

 

I løpet av 2016 song desse i koret: 

1 Sopran: Line Gunn Frøystad Tveiten, Kristine Barbøl, Mali Pauline Wessel, Maria Løvgren  

2 Sopran: Mari Helland Frøysnes, Helene Breiteig Berg, Marte Almvik, Annika Kirkevall 

Bodin (våren 2016) 

1 Alt: Ellen Benestad Moi, Elin Solheim, Evelyn Knutsen, Anita Sædberg, Bente Knudsen 

2 Alt: Anne Turøy Hansen, Bente Ringøen Hegen 

Tenor: Randulf Roaldsnes, Per Øyvind Lindgren, Kristoffer Rasmussen, Morten Hagir  

Bass: Tom Espen Bergan, Dagfinn Haarr, Per-Helge Eggum, Kjetil Ringøen (hausten 2016) 

 

Desse hadde permisjon hausten 2016: Mari Helland Frøysnes, Maria Løvgren og Helene 

Breiteig Berg, Bente Ringøen Hegen og Dagfinn Haarr. Bente Knudsen gjekk av eigen vilje 

av med pensjon sommaren 2016.   

 

Styret har bestått av: 

Bodil Kvernenes Nørsett, Ellen Benestad Moi, Tom Espen Bergan, Anita Sædberg, Line 

Tveiten og Maria Løvgren (varamedlem). 

 

På vegne av styret, 

Bodil Kvernenes Nørsett, dirigent og musikalsk leder 

 

Frikirkens musikkskole 
Årsmelding for Frikirkens musikkskole 2016!  
Styret for musikkskolen, 2016, har bestått av Kristina Jølstad Moi, Line Graarud, Silje Borøy 

Hasseleid (admin.ansvarlig), Ingunn Abrahamsen (styreleder) og Jon Kleveland (sang- og 

musikkleder) 
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I år har det vært 30 elever fordelt på sang, piano, gitar, bass og trommer. Marit Lid Skorstad, 

Mark Candasamy, Helene Stulien Lauen, Kjell Tore Myre, Helge Ask underviste våren 2016. 

Sandra Borøy var vikar for Marit høsten 2016 da hun var ute i mammapermisjon. 

Vi har gode tilbakemeldinger på våre lærere, noe vi er veldig stolte av. 

 

Hvert semester har bestått av 15 uker undervisning, inkludert miniturnè og vår-/julekonsert.  
Hvert semester utfordrer lærerne elevene på å bli med på en bandlåt. Dette fikk vi 

gjennomført til 

både vårkonserten og julekonserten. Dette er veldig positivt for elevene, der de da deltar på ett 

par bandøvelser i forkant, treffer andre elever ved musikkskolen og blir utfordret på samspill. 
Kjersti Aulin Heggem har fortsatt ansvar for utbetaling av lønn til lærere, og fakturering til 

foreldrene. Dette fungerer godt, og vi er kjempefornøyd med jobben Kjersti gjør for oss. 

Da Marit Lid Skorstad gikk ut i fødselspermisjon mai 2016, tok Silje Borøy Hasseleid over 

det 

administrative. Da hun selv er i fødselspermisjon fra januar 2017 skal Mark Candasamy ha 

ansvaret for det administrative i musikkskolen for 2017.  
Ved semesterslutt 2016 fikk elevene mulighet til å delta både med Minikonsert på Superlight 

(barneklubb i Frikirken) og på julekonsert i Frikirka. Det er et ønske og en god mulighet for 

At musikkskolen og barne- og ungdomsarbeidet i kirken kan jobbe mer på tvers enn det er 

blitt gjort til nå. Å ha en minikonsert på Superlight en gang i semesteret er en fin måte å binde 

det litt sammen, da det er flere av elevene som også er på Superlight. Dette er en fin mulighet 

til å la barna se hva vi har å tilby i Frikirken.  

I høst fikk vi ikke samkjørt elever nok til at vi fikk deltatt på en gudstjeneste, som er ønskelig, 

så 

det er allerede satt av en dato våren 2017, i en familiegudstjeneste, der elevene får mulighet til 

å 

bidra. I desember fikk vi 3 utmeldinger, og det er da 23 elever ved musikkskolen ved oppstart 

våren 2017. (Noen av elevene ved skolen får undervisning i to instrumenter, det undervises 25 

skoletimer i uken) 

Ved oppstart vil vi dessuten få et band inn i musikkskolen - Jr.Voxband - de skal få ukentlig 

bandundervisning av Kjell Tore Myre.  
Lærerstaben for 2017 er godt satt med en stabil lærergjeng: Kjell Tore Myre, Mark 

Candasamy, 

Helene Stulien Lauen, Helge Ask og Kristin Dahl (sangvikar frem til Marit Lid Skorstad er 

tilbake midt mars - ny vikar da Sandra Borøy er utvekslingstudent våren 2017) 

 

Påskespillet 
Søndag 13. mars var det for syvende gang klart for påskespillet” Lys, lys levende” i 

Kristiansand Frikirke.  

Dette er en unik påskemusikal som gjennom sang, musikk, dans og drama formidler påskens 

budskap på en engasjerende måte. Begge oppsetningene var svært godt besøkt. Til sammen 

var ca 100 barn, unge og voksne med å skape musikk, dans, drama og tekster til en fortelling 

om påskens budskap. Barnekoret Jubilo, solister og instruktører gjennomførte ca 8 øvelser i 

forkant. Andreas Gabrielsen og Sander Sædberg hadde ansvar for lysdesign. Prosjektgruppa 

for 2016 var sammensatt av Liv Marit Nylund Gumpen, Line Key Graarud, Inger Arntsen, 

Bjørg Ilebekk Berntsen, Randulf Roaldsnes og musikalsk leder Jon Kleveland. Gruppa har 

hatt 4 komitémøter.  Det blir ikke en ordinær oppsetning av påskespillet i 2017. Overskuddet 

ble øremerket til forbedring av lyd/lys i kirkesalen. 
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Menighetens diakonale arbeid 
 

friMat  
FriMat er et diakonalt arbeid som ble startet i 2013 og som har hatt en fantastisk utvikling. 

Arbeidet er bygd på Rune Tobiasen sin visjon om å hjelpe og vise omsorg for de fattig ved å 

gi dem mat.; 

Hjelpe våre medmennesker ved å gi dem mat. 

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

enkel bevertning. 

Fortelle dem om Guds ord. 

Begrense kasting av mat 

 

FriMat får donert mat fra flere butikker i Kristiansand regionen. Hver torsdag blir maten 

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. Ca 100 poser blir delt ut på en torsdag.  

 

FriMat samarbeider med flere menigheter i regionen, Oasen Bibelsenter, Vågsbygd bedehus, 

Vennesla, Hånes og Randesund Frikirke. Til sammen deler vi ut over 500 poser med mat hver 

uke. 

 

FriMat har også utvidet sitt arbeid i Kenya i 2015. Der har menigheten startet sitt eget friMat 

prosjekt og leid en åker for å dyrke mais ved hjelp av økonomisk støtte fra oss.   

 

Leder for FriMat er Steinar Voreland. Resten av styret består av Tone Strai, Rune Tobiassen 

og Øyvind Dovland. Thankalingam Vasqantharypan (Rupan) er sentral som driftsansvarlig for 

Frimat. I tillegg er det mange frivillige som hjelper med henting og pakking av mat. 

 

Sykekomiteen. 
Takket være trofaste medarbeidere har Sykekomiteen fungert også dette året. 

Vi har hatt tre besøkssteder. Sykehjemmet i Elvegata og Bispegra omsorgsenter har vi 

sammen med Misjonshuset, de besøkes annenhver søndag formiddag. Kløvertun besøkes 

mandag kveld en gang i måneden (som regel den første). Takk til trofaste medarbeidere! De 

vi besøker setter pris på at vi kommer. 

Fremmøte på andaktene er jevnt bra, men det varier en del. Men sett under ett er fremmøte så 

bra at det er god grunn til å holde på. Vi prøver å holde god kontakt med ledelsen slik at 

andaktene kan bekjentgjøres bra.  

29. november hadde vi en fellessamling med folket fra Misjonshuset, det var bra.  

De som har vært med er: Peder Dalen, Carl Otto Tønnessen, Janne og Paul Roland, 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. Thore Oustorp, Arne W. Haugland, Arne Jørgensen og Sigmund Sandåker 

har også deltatt med andakter. Kurt Anda har deltatt med sang. 

Vi har en utfordring når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere, da det er noen som har 

meldt at de dessverre må legge inn årene etter lang og tro tjeneste.  

Kåre Vinvand og Kjell Haugland setter opp lister og koordinerer arbeidet sammen med 

Sigmund Sandåker. 

 

Besøkstjenesten 
For 2016 har besøkstjenesten bestått av følgende: - 
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Olav Drangsholt, Gudny Culley, Mai-Elin Isefjær, Ellen Beckman Tellefsen, Arne Wilhelm 

Haugland, Arnhild Stangenes og Knut Hammersmark. I tillegg er Torleif Haugland, Birger 

Aulin, Gunnar Ringøen og Sverre Jølstad viktige støttespillere i besøkstjenesten. På grunn av 

sviktende helse, valgte Anne Magrethe og Peder Dalen å ta en pause fra tjenesten det siste 

året, og har nå gitt beskjed at de trekker seg.  

Sigmund Sandåker har også vært en sentral støttespiller gjennom hele året, selv om han har 

hatt redusert stilling (30%) siden juni, da han nådde pensjonistalderen. Han er også vår 

kontakt inn i eldsterådet, noe som er veldig viktig. 

Det har vært tre møter i 2016. Årsmøtet i februar var hos Gudny og Anthony Culley. I mai var 

vi samlet hos Arne W. Haugland , der Sverre Jølstad delte sine tanker rundt temaet «behovet 

ved livets aften». I november var vi samlet i friCafè. Her ble blomsterlistene til jul 

gjennomgått, oppdatert og fordelt. Vi bestemte da at vi i fremtiden vil legge møtene til friCafè 

på formiddagen, da de alle fleste som deltar er pensjonister. 

Besøkstjenestens hovedmål er fremdeles å besøke menighetens medlemmer som pga. sykdom 

eller andre omstendigheter blir tatt avsides for kortere eller lengre perioder, samt besøk med 

blomsterhilsen til de som fyller runde år, 75-80-85-90. I tillegg får alle over 90 år besøk hver 

bursdag. De aller fleste gir uttrykk for at de setter pris på å få denne hilsen fra menigheten. 

Til jul ble det delt ut ca 90 blomster til menighetens eldre over 80 år.  

 

Statistikk for 2016 (2015) viser følgende: 

Hjemmebesøk (inkluderer juleblomster)  394 (471) 

Antall personer besøkt    175 (210) 

Telefonsamtaler ca     49 (38)  

I tillegg kommer besøk som Sverre Jølstad og Birger Aulin har utført.  

 

Anthony Culley. 

 

Natteravn  
Thankalingam Vasantharupan (Rupan) er menighetens representant til kommunens 

natteravntjeneste. Han går natteravn omtrent hver eneste natt til søndag. 

 

Samlivsgruppa   
Det har vært dalende interesse og oppslutning om arbeidet i menigheten rundt 

samlivsarbeidet. Vi var medarrangører i januar om en ekteskapsweekend på Strand Hotel i 

Fevik. Helga var et samarbeid mellom Misjonskirka i Randesund, Østsida frikirke og 

Kristiansand frikirke. Oppslutningen om arrangementet var meget lav. Det deltok syv par fra 

Østsida inklusive to par fra ledergruppa. Dessverre var det kun et par fra Kristiansand frikirke 

og det var Svanholm som er ledere i samlivsgruppa. Dette er en av årsakene til at det har vært 

mindre aktivitet i samlivsgruppa i 2016. I tillegg har det vært to av ekteparene som har fått 

barn i løpet av 2016. Vi har derfor valgt å ikke arrangere flere kurs eller samlinger etter 

januar. Ønsket og planen er at aktiviteten kan tas opp igjen i løpet av våren 2017. 

 

Finn Christian Svanholm 

  

Seniorturen  
Turkomitéen som består av Roar Larsen, Hans Kristian Sødal, Jon Kleveland og Sigmund 

Sandåker hadde også dette året lagt opp en innholdsrik tur. En fullsatt buss kjørte fra 

Frikirken om morgenen 8.juni og la kursen vestover på E39. Første stopp var Skjøllingstad 

Ullvarefabrikk. Der ble det omvisning i de gamle fabrikklokalene. Videre gikk turen til 

Risøbank hvor Håkon Sødal tok vel imot gruppa. Han ga en interessant innføring i stedets 
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historie og nåværende bruk. Deretter ble det god middag og anledning til å bese seg i de vakre 

omgivelsene. Siste stopp på turen var kapellet på Skjernøya med gudstjeneste og kirkekaffe. 

En fornøyd seniorgruppe kunne sette seg i bussen og returnere til Kristiansand. 

 

friBU-rådet 
 

friBU-rådets oppgave: 
Vi skal jobbe for at menighetens visjon og verdier er synlig i barne-, ungdoms- og 

familiearbeidet.  

 

Medlemmene fordeler ansvaret for de ulike virkegreinene mellom seg. 

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

menighetens barne- og ungdomsarbeid.  

 

friBUrådet har i 2016 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. Hvordan kan vi nå flere 

småbarnsfamilier, slik at vi får flere barnevogner inn på gudstjenestene våre igjen? Vi ønsker 

en tydeligere profil mot småbarnsforeldre og ungdom i gudstjenesten og har en dialog med 

eldsterådet om dette. Dette mener vi er helt i tråd med menighetens visjon og LITT-verdier. 

(Levende tro, inkluderende fellesskap, takknemlighet og tjenestevillighet).  

Sandra Borøy, gikk inn i et vikariat i 40% frem til sommeren. Silje var tilbake 60% etter 

sommeren. 

Vi har en tanke om at familiearbeid kan inkluderes i alt vi driver med. Barn og voksne kan i 

fellesskap gjøre tjeneste i menigheten. Vi har hatt foreldre og barn som er med i 

planleggingen og leder møter sammen, barn involveres i i familiegudstjenestene. Ungdom blir 

ledere på skattkammeret. Ungdom involveres i familiegudstjenestene. Dette ønsker vi å 

videreutvikle. Hvordan kan menigheten bli en ladestasjon der familien sammen praktiserer tro 

på hjemmebane?  

Vi har brukt en del tid på å kartlegge FriBu sin rolle i menigheten. Hvordan vi skal jobbe 

sammen med eldsterådet og stab? Hvilke oppgaver og ansvar som inngår i FriBU? 

Kommunikasjon og ansvarsfordeling. 

 

FriBUs årsmøte ble gjennomført på en friBUfest i mars 2016. Her velges Friburådet. Man 

velges i 2 år om gangen. Rådet har hatt 7 møter.  

 

Sammensetning: 

Ingvild Løvåsen, Stein Arve Graarud, Silje Borøy, Thomas Augusto Lindal, Linn Cathrine 

Sødal og Siv Justnæs.  

 

For friBU-rådet 

Siv Justnæs 
 

 

Konfirmantarbeidet 
Kristiansand Frikirke har i 2015-16 hatt 32 konfirmanter.  
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FriBUpastor, Stein Arve Graarud er som vanlig ansvarlig for opplegget og har hatt med seg 

11 dyktige medarbeidere; Kjetil Stangenes, Sander Johan Sædberg, Mathilde Berg, Nine 

Emmanuelsen, Herman Gautefall OIsson, Veline Gautefall Olsson og Benedikte Lunde.  

 

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 og bibelleseplan i begynnelsen av 

året, og hovedleksen er å følge planen 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 8-
14. august. Leiren er et samarbeid mellom alle frikirkene på Sørlandet. Vi var 152 
konfirmanter og 46 ledere. Lederne kom ut til leirstedet på mandag til forberedelse, 
mens konfirmantene ankom tirsdag kveld. Leiren ble avsluttet med gudstjeneste på 
søndag.  
 

2017-konfirmantene 
2017-kullet, som er på 36 konfirmanter, startet opp med en bli-kjent-helg 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 sammen med VOX i desember ga mange en opplevelse for livet.  

Dette året har vi felles undervisning med Østsida frikirke, som har 9 konfirmanter.  

  

Dette kullets ledere er Kjetil Stangenes, Sander Johan Sædberg, Benedikte Lunde, Herman 

Gautefall Olsson, Nine Emanuelsen, Mathilde Berg og Veline Gautefall Olsson.  

Stein Arve Graarud 
 

TØFF – Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter 
Årskurset for 10. klasse starter i septermber og avsluttes med en teamtur til Kaliningrad 

sommeren etter. Kurset - det 8. i rekken - er et samarbeid mellom de fleste av områdets 

Frikirker, og undervisningen er en onsdag i måneden i friCafé. En onsdag i måneden samles 

vi i våre respektive menigheter. Da har vi lengre tid i gruppene.  

Det at Flekkefjord Frikirke kommer til Kristiansand for å være med, sier mye om fellesskapet 

de har fått 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.  

 

2010/11: 

51 deltakere og 14 ledere. 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 fulgte kurset.  

2013/14: 

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

2014/15 
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74 deltakere og 16 ledere. 42 av 48 fra kullet vårt fulgte kurset.  

2015/16  

56 deltakere og 15 ledere. 21 av 32 fra våre fulgte kurset.  

 

Innhold 
1800 Middag. Rigmor og Arne Einstabland har ansvaret for maten.  

1845 Undervisning.  

1930 Grupper 

2030 Stillhet og bønn i kirkesalen med mulighet for forbønn.  

2100 Avslutning 

 

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, Andreas Gabrielsen, Vilde Eriksen,  Sven J. Reinhardsen, Birte og 

Torleif Haugland.  

 

Stein Arve Graarud 

 

Vennefest i Gimlehallen 
Vennefesten har vokst fram fra et behov for et alternativ til Halloween-feiringen. I starten 

hadde flere menigheter hver sine arrangementer, men for fire år siden gikk flere av oss 

sammen for å gjøre det bedre. I år var det 1400 personer som sluttet opp om arrangementet. 

  

Kvelden startet med en halvtimes showmøte. Etterpå kunne barna gå rundt på ulike aktiviteter 

i alle salene i Gimlehallen. Konfirmantene våre var ledere for mange av aktivitetene og gjorde 

en formidabel innsats. 

  

USB – Ungdom Sammen for Byen 
USB er et ledernettverk for alle byens menigheter. Vi samles til frokost og bønn en fredag i 

måneden. Styret består av Karina Skagestad (Filadelfia), Lars Ivar Bratsberg (Oddernes 

menighet), Thomas Natvig (Betania), Mats Sveindal (Randesund misjonsmenighet) og Stein 

Arve Graarud (Kristiansand Frikirke) 

 

USB - Lovsangs fest 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, Hånes frikirke 

og Kristiansand frikirke. Sist gang var vi Filadelfias lokaler i Marvika. Det kom nærmere 800 

ungdommer. Når vi samler så mange ungdommer, er det ikke mange menigheter som har 

plass nok. Under ungdommens Fellesmøte i Q42 i 2017 kom det godt over 1000 ungdommer. 

Om utviklingen fortsetter sånn, er det kun Q42 og Domkirken som har nok plasser.  

 

USB – i Borgertoget på 17. mai 
Kristne ungdommer utgjør hvert år det største innslaget i Borgertoget. USB organiserer dette.  

 



31 

 

USB - Fellesmøtene 
I tillegg til dette arrangerer USB Ungdomsmøtet under Fellesmøtene. 

 

Stein Arve Graarud 

 

Skattkammeret og Mini-hits 
Det har vært et fint år i skattkammeret. I løpet av året har vi hatt et gjennomsnitt på rundt 15 

barn på hver samling.  

I 2016 har vi hatt totalt 32 betalende medlemmer i Skattkammeret og HITS. 

 

Vi følger fortsatt undervisningsopplegg «Sprell Levende», utarbeidet av Norges 

Søndagsskoleforbund. Dette er et opplegg som passer oss godt, og som gir oss gode ideer og 

midler til å formidle Guds ord på en god måte.  

 

På flere samlinger har vi delt barna opp i grupper når det er tid for aktiviteter. Dette for at det 

skal passe aldersmessig, at de skal få utfordringer som passer til der de er, at de skal oppleve 

mestring og moro.  

Vi har i år brukt bladet «Barnas Blad» mer aktivt inn i 

Skattkammeret. Mest inn i den største aldersgruppen- her 

får barna utfordret seg på ulike bibelkryssord og 

oppgaver. Dette er også med en hjelp til å bli bedre kjent 

med Bibelen og finne frem i den.  

 

Vi tar opp kollekt i Skattkammeret, og disse pengene går 

til vannfiltere i Sibir.  

 

Vi har vært totalt 13 ledere, som har vekslet på å være 

tilstede disse Skattkammersamlingene. En flott gjeng med 

voksne og ungdommer som har ulike kvaliteter og bidra 

med.  

 

Det er mye kos og moro på søndagene våre, men vi har alltid plass til ennå flere. :) 
 

 

HITS 
HITS er et tilbud til barn i 6. og 7. klasse på søndag formiddag. Fra høsten ble HITS slått 

sammen med mini-HITS slik at tilbudet nå er for barn fra 5. til 7. klasse. Barna møter direkte i 

friCafè når de kommer til gudstjeneste. Der starter vi med leker og konkurranser for å ha det 

litt gøy og bli litt bedre kjent med hverandre. Vi har deretter en undervisningsdel hvor vi blir 

bedre kjent med Jesus og avslutter med noe godt å spise. 

I 2016 har vi hatt 11 samlinger på våren og 9 på høsten. I gjennomsnitt har det vært 5 barn på 

samlingene på våren og 12 barn på høsten. Det er en fast kjerne som kommer nesten hver 

gang. I tillegg er det en gjeng som kommer av og til. 26 forskjellige barn har vært innom i 

løpet av våren og 35 i løpet av høsten. Sommeravslutning var med grilling og aktiviteter på 

Bystranda. 

Ledere vår: Åge Nilsen, Linda Stangenes, Ruben Gausdal, Merete Nilsen, Kjell Ragnar 

Løvåsen 

Ledere høst: Åge Nilsen, Ruben Gausdal, Engebret Grøthe og Kjell Ragnar Løvåsen 
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Årsrapport for Superlight og Voxlight 2016 
Et flott år for barneklubbene våre, Superlight og Voxlight. Det har vært en samling i mnd 

både vårsemesteret og høstsemesteret. På en samling spiser vi mat og dessert sammen, har en 

andakt og ulike aktiviteter - alt fra quiz, bingo, ulike poster/utfordringer plassert rundt i kirka, 

ballaktivitet i ballbingen/gymsalen på Kvadraturen skolesenter ol.  

 

I 2016 var det 20 betalende medlemmer - men gjennomsnittet på oppmøte disse 

fredagskveldene ligger på rundt 50-60 barn totalt (superlight jevnt over 20 barn, Voxlight 

rundt 30-40 barn).  

I 2016 er det Sandra Borøy (våren) og Silje Borøy Hasseleid (høst) som har hatt 

hovedansvaret for barneklubbene. De har laget program, forberedt, skaffet nok voksne, fordelt 

ansvar til foreldre og selv vært med på gjennomføring.  

Ingvild Skagestad Engesland er økonomiansvarlig.  

 

Vi ser at det er en plass som trengs i kirka, her barna kan komme sammen, henge, ha det gøy, 

bli sett og se hverandre. Spesielt på Voxlight er største delen av 

gjenge som kommer gutter.  

Det er gøy å se at dette holder seg stabilt oppe nå, og at det stadig 

er flere barn som ser på dette som noe viktig å være med på når 

fredagen først kommer. 

 

Det er god hjelp av foreldre som stiller opp. De siste mnd av 2016 

har vi satt opp foreldrelister. Dette for at vi alltid skal vite at det er 

nok foreldre tilstede. Foreldrene møter opp 15 min før og får da 

utdelt sin oppgave for kvelden. Det er ønsket at det skal være 

enkelt for foreldrene å stille opp. De kan derfor bytte innbyrdes 

om de ikke kan. Tusen takk til alle foreldre som gjør det mulig for 

oss å ha disse kveldene for barna! :) 

 

(På bildet ser vi barna stave ordet «Bravo» med kroppene sine. 

Dette har vært en populær konkurranse og utfordring for dem) 

 

 

Kristiansand FSK (speideren) 
Speideren i Kristiansand Frikirke hadde ved utgangen av 2016 en liten nedgang i antall 

speidere. Vi endte opp med 81 speidere/ledere.  Vi er optimister for fremtiden, da vi i år har 

operert med ventelister. Det er selvfølgelig noe vi gjerne skulle sluppet, men lederne har ikke 

kapasitet til flere. Grunnen til den stor rekruttering tror vi kommer av at vi årlig arrangerer 

Hundremeterskogen på Tjønnheia som er speiderens leirplass. Vi arrangerte denne sammen 

med Justvik speidergruppe som tidligere år. 

Av aktiviteter vi har vært med på i år: flokken på Smul leir på Hamresanden, troppen på felles 

korpsleir på Evje. Vi har hatt x antall båtturer med speiderbåten og vært på noen turer til 

Speiderhytta på Finsland. Hytta på Finsland er det for tiden Kjell Haugland som holder orden 

på.  Hadde det ikke vært for hans engasjement der, vet vi ikke hvordan den hadde sett ut, så 

takk til Kjell. Vi har også i år deltatt med egenlagde ting på misjonsmessa, det ble vel rundt 

3000 kr til den. Blomsteraksjonen ble også i år dratt i land av Kirsti Vedå.  

Gruppeledelse dette året har vært: GL Ole Andreas Augland, GA Kristina Jølstad Moi og 

Eivind Sannes Hennig 

 

Ole Andreas Augland 
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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. Etter møtet er det mat og aktiviteter i friCafè.  

VoX samler mellom 90 og 200 ungdommer. og i 2016 har vi hatt 19 samlinger.  

  

Musikk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turer 
Vi har hatt 3 turer i 2016. I januar hadde vi tur til Hovden med 106 deltakere. Av disse var det 

11 voksne. På avslutningsturen til Dvergsnestangen i juni var det 40 deltakere.  

VoX la også denne gangen høstturen sin til menighetsturen til Solstrand. 63 ungdommer satte 

farge på turen. Ungdommene er sterkt delaktige i planlegging og gjennomføring av turene 

våre.  

 

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. 1800 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 har vi hatt bønnemøter hver mandag kveld 

 

Ryddehjelp 
Hver lørdag kl 2200 kommer det to-tre 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.  

 

BAND 2 
I desember 2015 startet vi et nytt lovsangsband, 

bestående av yngre ungdommer.  

Sang: Max Key Graarud, Paul Fjell Gundersen, 

Hedda Skaar Davidsen og Maren Nørset 

Gitar: Jørgen Bjørnestøl Beckmann, Ole 

Frøysaa Utne og Oscar Abrahamsen 

Bass: Philip Abrahamsen 

Piano: Pia Justnæs 

Trommer: Jona Holme 

 

 

 

 

 

BAND 1 
Vårt eldste band har spilt på en del gudstjenester 

i løpet av året.. Dette har vært en god opplevelse 

for dem.  

Sang: Mathilde Berg, Sara Møretrø, Vilde 

Fredvik, Johanne Regine Svendsberget  

og Peter Nasralla 

Gitar: Jacob Key Graarud og  

Peter Nasralla 

Bass:  Herman Gautefall Olsson 

Piano: Benedikte Gausdal  

og Sveinung Løvåsen 

Synth: Martin Hagen 

Trommer: Jørgen Nylund Nilsen 
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Ledere 
Vi er velsignet med mange flotte ledere, som kommer trofast på kveldene våre. De gjør alle 

en utmerket innsats. Vi ser likevel behovet for flere voksne, som kan gi annen hver lørdag i 

dette viktige arbeidet.  

Voksenledere: Oskar Sødal, Mary og Steinar Voreland, Ingvild og Aleksander Engesland, 

Eivind Heier, Henriette Lunde, Eivind Heier, Bendik og Joanna Voreland Krause, Line Key 

Graarud og undertegnede.  

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

Styrets sammensetning; Andreas Gabrielsen, Sander Sædberg, Sara Møretrø, 
Henrik Stangenes, Jacob Graarud, Vilde Eriksen, Pia Justnes, Ole Utne og Vetle 
Lyngset Holme.  
 

Stein Arve Graarud 

Fribupastor 

 

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

månedlige samlingene tar vi opp ulike temaer knyttet til barne- og ungdomsarbeidet, og det 

deltar ansatte fra menighetene i presbyteriet. Høsten 2016 knyttet vi oss på det eksisterende 

pastornettverket i Frikirken.  

FRIBU-SØR administreres av Maria Timens. Konfirmantleiren og TØFF-kurset vårt er en 

frukt av dette samarbeidet. 8-10. april arrangerte vi Creative-festivalen for Sørlandet. Vi var 

rundt 25 påmeldte fra Kristiansand. Dette er en kreativ festival med kurs for band, kor, KRIK, 

baking, andakt, lyd og dans. Festivalen er et samarbeid mellom FriBU og Ansgarskolen. 

 

Statistikk 
Per 31.12.16 hadde menigheten to pastorer og fire eldste.  

 

 2015 2016 

Medlemskap totalt 1442 1417 

Med stemmerett  443 443 

Medlemmer under 15 år 165 130 

Øvrige medlemmer (tidligere begrenset 

medlemskap) 

834 844 

 

Kirkelige handlinger i 2016 Gudstjeneste- og nattverddeltagelse i 2016 

Døpte 2 (3) Gudstjenesteframmøte, 

gjennomsnitt 

256(226) 

Konfirmerte 32(27) Antall nattverdsamlinger 27 (30) 

Vielse 2 (1)  Nattverddeltagere totalt                          4012 (4490) 

  Nattverddeltakere, 

gjennomsnitt 

148 (150) 

(Forrige år er satt i parentes) 

 

Døde: Lars Jørgen Andersen, Tordis Andersen, Ruth Marie Olsen, Rakel Kårigstad, Aslaug 

Wiedsvang, Irene Sævig, Reidun Elsebutangen, Leif Sørensen, Serene Tonette Kyrvestad, 

Ester Larsen. 

 

Ved utgangen av året var det 4,70 (5,30 i 2015) årsverk i funksjon. Stillingene er fordelt på 
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følgende personer: 

Hovedpastor/forstander Sigmund Sandåker (30 %) 

FriBUpastor.  Stein Arve Graarud (100 %)  

Barne- og familiearbeider (60 %) Silje B. Hasseleid. 

Menighetsarbeider Hilde Grøthe (40 %) 

Sang- og musikkleder Jon Kleveland (100 %)  

Kontormedarbeider Torbjørg Nylund Nilsen (40 %)  

Administrativ leder Endre Sagedal (100 %) 


