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Da landet ble stengt ned i mars 2020 hadde 
staben liten eller ingen kunnskaper om hvor-
dan lage digitale løsninger for å sende gudstje-
nester på nettet   

Bratt læringskurve og mye innsats ble lagt inn 
for å nå ut til menigheten med andakter og 
gudstjenester, nå som vi ikke lenger kunne 
møtes fysisk.   

Selv om det utover høsten ble åpnet for be-
grenset antall deltakere og strenge smittevern-
regler på sammenkomster, holdt vi fortsatt et 
fokus på å få ut noe på nettet til  menighetens 
folk   

Og med et snitt på 300 seere pr gudstjeneste så 
vi også at det hadde en misjon og at tilbudet på 
nettet ble mottatt av menighetens medlemmer 
som gjerne ville få med seg dette på nettet   

Julens gudstjenester på nettet ble veldig godt mottatt og nå hadde vi endelig fått en kvalitet 
som vi var godt fornøyd med.  

Nå er det 2021 og det er ting som tyder på at vi 
må bare fortsette arbeidet med å lage digitale 
nettandakter og gudstjenester, og at det er be-
hov for å fortsatt nå ut til menighetens med-
lemmer med video, og det jobbes med å etab-
lere podcast også   

Så Frikirkens digitale sendinger fortsetter, og 
skulle det være noen som har utfordringer med 
å finne disse så er vi mer enn behjelpelig med 
å yte assistanse   

Men håpet er at vi en dag kan åpne opp kirken 
igjen for alle og at vi kan møtes fysisk igjen , 
men inntil det så sees vi på nettet   

Harald Eikeland  
Nettansvarlig pastor  
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Pastorens 

RIK eller DAU? 

 
For et par år siden var jeg på en samling hvor det var besøk av Hans Johan Sagrusten fra 
Bibelselskapet. Han presenterte en ny bok han hadde skrevet. RIK bibelbruk. En ressurs-
bok om hvordan bruke Bibelen mer, motivert av ordene i Paulus’ brev til menigheten i Ko-
lossæ, kapittel 3,16: "La Kristi ord få rikelig rom hos dere." 
Boka handler om tre prinsipper for bibellesning: 

Regelmessig: Kristne i andre land møtes ofte til en fast tid for å lese Bibelen 
       sammen.

I fellesskap: De leser Bibelen høyt for hverandre, ikke alene i hvert sitt hus.
Kontinuerlig: De leser flere kapitler i sammenheng, ikke litt her og litt der.

Boka har mange eksempler fra andre land om RIK bibelbruk. Fra Norge er det ett eksem-
pel, Bibelkveld, som finnes flere steder i Norge, og hvor vi i Kristiansand Frikirke er vert 
for det hver mandag. (Digitalt dette halvåret) 
Jeg satt og tygde litt på ordet RIK mens han foreleste, og hvordan virkeligheten i bibelles-
ning kan være, og da trengte jeg ikke gå lenger enn til eget liv. Så da det var åpent for 
spørsmål og kommentarer etter foredraget, så delte jeg min refleksjon. At prinsipper for 
bibellesning i praksis kan oppleves som DAU: 

Distrahert – vanskelig å fokusere på det man leser 
Alene – sitter alene med Bibelen, ikke sammen med flere andre 
Uregelmessig – selv om intensjonen er hver dag, kan det lett bli uregelmessig 

 
Kan vi inspirere hverandre til å bruke Bibe-
len? Det unike med Guds ord er at det ska-
per hva det nevner. Og det er godt å minne 
hverandre på. At Ordet har kraft. Så når vi 
kjenner på en utilstrekkelighet, et lunkent 
hjerte, en sløv holdning, og av den grunn 
mister lysten til å ta til å lese Bibelen, så er 
rekkefølgen feil. En jevnlig lesning av Guds 
Ord, med et åpent sinn, skaper et grunnlag 
for at Guds ånd virker i oss.  
 Vi ønsker å bevege oss mer i retning 
 av RIK enn DAU, en fin målsetning i 
 starten av året   

Endre Sagedal 
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Av Harald Flå  
 
Den føderale demokratiske republikken Etio-
pia, et av de største landene i Afrika, med et 
areal på over en million kvadratkilometer, har 
nå en befolkning på 110 mill. mennesker. I 
flere hundre år var dette et keiserrike og keise-
ren ble styrtet i 1974. Landet består av 90 et-
niske grupperinger og det er ikke ukjent med 
kriger og interne konflikter. Fattigdom er 
svært utbredt. Så langt tilbake som på 300-
tallet fikk kristendommen noe fotfeste i dette 
enorme landet. 
 
I dette landet startet Frikirken misjonsarbeid i 
1974. Det var i Ghion ikke langt fra hovedsta-
den Addis Abeba. Men allerede i 1977 måtte 
aktiviteten opphøre på grunn av den spente 
politiske situasjonen, den såkalte røde terror, 
og misjonærene ble kalt hjem. Det var ikke 
mye de kunne få satt i gang av arbeid i denne 
korte perioden. Det var for øvrig ikke siste 

gang Frikirkens utsendinger måtte forlate lan-
det på grunn av uroligheter. 
 
Vi har fått Svein Gunnar Gundersen i tale og 
han har mye å fortelle om Frikirkens virksom-
het i landet. Han har besøkt Etiopia atskillige 
ganger og var der nede allerede i 1976. Han 
kom tilbake dit i 1980 og da var situasjonen 
roligere, og mye arbeid ble satt i gang i Wol-
lega vest i landet. Ettersom han har medisin 
som bakgrunn var hans viktigste arbeid innen 
helsesektoren.  

 
Misjonsarbeidet i Etiopia gir resultater 

 
Her hadde Svein Gunnar tilsyn med kirkens 
helsearbeid, og satte dessuten i gang et forsk-
ningsprosjekt på parasitten bilharzia som var 
svært plagsom for Gumuz-befolkningen i Blå-
nil-dalen. Parasitten er utbredt i elver og vann 
og mange blir smittet ved vask av tøy og ved 
barna som bader. Den etablerer seg i tarm og 
lever og gir plagsom diare. Så her har Svein 
Gunnar gjort en svært viktig innsats. Forsk-
ningen på dette har resultert i at han har vært 
på besøk nesten hvert år og han samarbeider 
med universitetet i Addis Abeba på prosjektet.  
 
I 1995 var Frikirkens utsendinger igjen på 
plass, denne gangen i Didessa-dalen blant 
Gumuz-folket der. De hadde vært neglisjert og 
ikke fått del i utvikling, helse eller evangelise-
ring.   Og da ble det startet et svært viktig ar-
beid som vi ser gode resultater av i dag. I 
1997 satte helsesøster Anne Grete Gundersen 
i gang et helse- og landsbyutviklingsprogram 
med vaksinasjoner osv. Dette var det Birgit og 

Møte med Ato Getahun Abdisa, sosialminister, 
som fikk utdanningsstøtte fra Frikirkeprosjek-
tet på 90-tallet.  Senumstads, Gundersens og 
Patrik Wallmark, svensk prest og antropolog 

Fire glade prestestudenter under diplom-
utdelingen i januar 2021 
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Jostein Senumstad som fulgte opp de neste 4 år. Det 
ble også startet stipendprogram for Gumuz-ungdom 
som fikk bo i et studenthjem på høylandet for å ta 
videregående. Flere av disse sitter nå i lendende 
stillinger både lokalt og sentralt i landet.  Men i 
2002 var det igjen såpass mye uro i dette området at 
misjonærene igjen ble kalt hjem, og Frikirken har 
ikke hatt misjonærer bofast i Etiopia etter det. 
 
Da Svein Gunnar kom tilbake på besøk i 2014, viste 
det seg at det var dannet en Gumuz-menighet på 
hvert av de 8 stedene de hadde vaksinert. De er nå i 
ferd med å danne en egen synode eller bispedømme, 
Dall Dambe synod, styrt av dem selv i Didessa- og 
Blånildalen. Vår menighet støtter fortsatt et opplæ-
rings- og utdanningsprosjekt for lokale menighetsle-
dere, borteboerstipender og stipender for prestestu-
dier og andre høyere utdanninger. Fire Gumuz-
pastorer ble ferdig utdannet like etter jul. Et viktig 
arbeid som Frikirkens utsendinger har tatt initiativet 
til har altså nå resultert i at disse kan forkynne 
evangeliet for sin egen folkegruppe. Vi vil fortsatt 
støtte disse og andre i arbeidet med penger og besøk 
av team fra menighetene i Kristiansands-regionen.  

Gumuz-folkets framtid, som ønsker å utdanne seg 
og få folket sitt ut av fattigdom og trelldom 
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Misjon i Europa, er det nødvendig idag? 

 
Kristiansand Frikirke har alltid vært en menig-
het som har sendt misjonærer og har ett stort 
misjonsengasjement. Idag ser vi at misjons-
marken kommer nærmere oss og vårt eget kon-
tinent - Europa - er blitt en misjonsmark. 
 
En av de ting jeg husker best fra de årene jeg 
var pastor i Kristiansand Frikirke er engasje-
mentet for misjon. Ikke bare rundt misjons-
messen, men gjennom hele året. Det var en 
spesiell opplevelse å være på misjonsforening-
en, der kom spørsmål, engasjement og en slapp 
ikke ut før en ble bedt for og oppmuntret. Det 
var et brennende hjerte for Jesus og hans Mi-
sjon i denne verden. 
 
Idag er jeg selv blitt misjonær, en litt annerle-
ledes misjonær. 70-80% av min tid er å følge 
opp ledere og menighetsplantere fra Sibir i 
Russland, Madrid i Spania, og fra Norge til 
Romania. Sammen med min Linda reiser vi og 
møter ledere, ber og oppmuntrer til at Guds 
misjon, gjennom planting av nye menigheter 
skal gå fremover og stadig nye bli nådd med 
evangeliet. 

 
Ut fra Norge startet det en misjonsbevegelse 
som har fått navn M4 - en menighetsplantings-
bevegelse. På ti år er den gått fra Norge til 15 
nasjoner i Europa. 400 menigheter er plantet, 
de neste 18 månedene håper vi å se 100 nye 
menigheter bli plantet og trene 1000 potensiel-
le menighetsplantere. 
 
Frikirken i Norge har innlemmet M4 som en 
del av sitt misjonsarbeid, og tatt det opp som 
ett av flere prosjekter. Og Hånes frikirke,  der 
vi også er pastorpar,  fungerer som en utsende-
menighet. Dette er vi veldig takknemlige for. 
Takk også for den støtte som Kristiansand Fri-
kirke har gitt til misjon, fra jordens ytterste 
grenser og til misjon i Europa. 
Måtte misjonsengasjementet fortsette og leve. 
På mange måter er det ikke menigheten som 
driver misjon, det er Guds misjon i denne ver-
den som har en menighet om den er villig til å 
gå. 
Guds velsignelse over misjonsengasjementet. 
 
Øivind Augland 
Tidligere pastor og menighets planter i Kris-
tiansand Frikirke 
M4 misjonær i Europa. 

 
Linda og Øivind Augland, pastorpar i Hånes Frikirke 
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Ungdomsarbeidet på nett 

FriBU-pastor Stein Arve Graarud viser hvordan han i ungdomsarbeidet har brukt sosiale medier 
for å nå ut til ungdommen. Bildene kan ikke yte rettferdighet til den kreativitet og innsats som 
ligger bak det å drive arbeid blant de unge, under de restriksjoner som har vært. Vi kan glede oss 
over at det nå er åpnet for at ungdom under 20 år igjen kan samles. 
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Frikirken driver familiesenter i Midtøsten 

 
Av Kåre Melhus 
 
(Navnene brukt i denne artikkelen er fiktive) 
 
De skulle egentlig til et land i Afrika, Hilde og 
Erlend. Dit kom de ikke, fordi terroristgrup-
pen Al Qaida hadde tatt over kontrollen i om-
rådet de skulle til. Kallet de begge hadde var 
til misjon blant muslimer, så når en dør ble 
lukket, ble en annen åpnet. 
 
Hilde og Erlend, med tre barn er nå vel etab-
lert i et land i Midtøsten, der de er med og dri-
ver et familiesenter med en barnehage for 90 
barn.  30 av barna er fattige lokale barn og 
flyktninger fra Syria. Det er nå 40 ansatte, og 
FriBu bidrar økonomisk til driften av senteret. 
 
Senteret driver også ettermiddagsskole for 
syriske barn fra 2-5 klasse. 50 barn kommer  
daglig for å få hjelp med lekser. 12 lærere job-
ber med hjemmegrupper etter skolen for ca 
100 barn fra 1-4 klasse. Sentret har også en 
aktivitetsbil som kjører rundt fire dager i uka 
på ulike plasser for å drive ulike aktiviteter for 
barn fra 2. klasse til 8. klasse, fokuset er å ha 
med 30% syriske barn. 
 
Frikirkefamilien kom dit i for noen år siden og 
har brukt mye tid på å komme i kontakt med 
lokale mennesker.  «Det er blitt mye kaffe og 
te,» sier Erlend, når han forklarer hvordan de 
går fram for å oppnå denne kontakten.  Mange 
lokale er interesserte, og stiller spørsmålet: 

«Hvorfor er dere her?»  Svaret som blir gitt er 
at «vi har fått et kall fra Gud til å tjene her.» 
 
Samtalene over kaffe- og tekoppene har gitt 
varige kontakter. En heter Aisha, en muslim 
som var kommet til at det var mange hull og 
mangler i Islam. Hun forlot derfor denne reli-
gionen med en lengsel etter Gud i sjelen. Aisha 
møtte en kristen kollega på jobb, etter at hun i 
en drøm hadde sett denne kollegaen i en hvit 
kjortel med et kors i pannen. 
 
Hilde forteller at disse kvinnene kom i kontakt 
med familiesenteret via internett. Sammen har 
de dannet en kvinnegruppe som Aisha leder. 
 
En mann i 60-årene er også blitt en kristen. 
Han kom fra Libanon og var kommunist og 
ateist.  Som så mange andre i Midtøsten begyn-
te han å lese Bibelen på nettet. Dette forandret 
livet hans, og etter å ha møtt forskjellige men-
nesker som trodde på Jesus, ble han selv en 
kristen. Erlend sier at det nå er 10 mennesker 
som har tatt imot Jesus og blitt døpt.   
 
Internett er et viktig kontaktskapende verktøy.  
Spesielt er Erlend og Hilde aktive på Face-
book.  De vet ikke hvor lenge de får anledning 
til å være i landet, men de håper å etterlate seg 
en lokal gruppe kristne som kan drive arbeidet 
videre. 
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 Signaturen 

Kåre Melhus 

Nå har vi begynt på et nytt ti-år.  Vi kan se 
tilbake på det forrige ti-året som en periode 
med mye uro og vanskeligheter, men også 
med lyspunkter.  Det siste året har på mange 
måter vært et uår, men pandemi og økonomis-
ke problemer som hovedingredienser.  Nå er 
det å håpe at nye vaksiner vil bringe oss tilba-
ke til normalt hverdagsliv i løpet av 2021. 
 
I det ti-året som ligger bak oss, så vi også be-
tydelig ideologisk kamp.  Kanskje den farligs-
te er angrepet på sannhetsbegrepet.  I USA 
introduserte Kellyanne Conway i Trump-
administrasjonen begrepet «alternative fakta.»  
Noe lignende har liberale tenkere snakket om 
i årevis; at noe kan være «sant for deg, men 
ikke for meg.» 
 
I Jesu virke på jorden var sannhet et nøkkel-
begrep.  Han identifiserte seg fullstendig med 
begrepet når han sa: «Jeg er veien, sannheten 
og livet.» Joh. 14.6.  
 
Vi har det siste året fått en viktig leksjon i 
hvor galt det kan gå når løgnen overtar for 
sannheten: Angrepet på kongress-bygningen i 
Washington D.C. 6. januar var et direkte re-
sultat av spredning av løgner i det amerikans-
ke samfunnet i måneder og år.   Man kan ikke 
bygge et sterkt og godt samfunn på et funda-
ment av løgner og bedrag, like lite som man 
kan få et vellykket byggeprosjekt der arkitek-
ter og håndverkere ikke en enige om hvor 
lang en meter er. 
 
Som frikirkemedlemmer her i Kristiansand er 
vi med på et stort og omfattende byggepro-
sjekt.  Menigheten vår er stadig under byg-
ging, og i dette arbeidet er vi velsignet med 

mange gode medarbeidere her, både 
«arkitekter» og «håndverkere.»  Men også 
utad er vi med å bygge byen vår og landet 
vårt.  Vitnesbyrdet om Jesus er det helt sent-
rale her, men også vår deltagelse i hverdags-
samfunnet. Sannhetsbegrepet er under ang-
rep også her hos oss. I sosiale medier flore-
rer løgner og konspirasjonsteorier. En løgn 
som gjentas ofte nok, kan til slutt feste seg 
som en sannhet.  Det skapes ondt blod, mis-
tenkelighet og fiendskap mellom mennes-
ker, som egentlig skulle samarbeide. Resul-
tatet er nedtur og forfall.  
 
Det var en mobb som krevde Jesus korsfes-
tet.  Med den hylende mobben utenfor drei-
de samtalen mellom Jesus og Pilatus seg om 
sannhet: Jesus sier: «For å vitne om sannhe-
ten er jeg født, og derfor er jeg kommet til 
verden. Hver den som er av sannheten, hører 
min røst.  Hva er sannhet?» spør Pilatus.  
Joh. 18: 37-38. Det er vår oppgave som 
kristne, ikke bare å vitne om den evige sann-
heten om forholdet mellom Gud og oss, men 
også å kjempe for sannhetsbegrepet i hver-
dagen.  I Bergprekenen sier Jesus til disiple-
ne at de er jordens salt. Det hindrer forråt-
nelse.  Jesus påpeker at saltet kan miste sin 
kraft, og konsekvensene av det: «Det duger 
ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes 
ned av menneskene.» Matt. 5:13.  
 
 
 

Nå står kampen om hva 
som er sant 
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Disippelhuset fungerer slik det var tenkt 

Av Kåre Melhus 
 
De fire beboerne på disippelhuset har ulik bak-
grunn, men mye felles. Flere av dem har vært i 
Asia og Australia i Ungdom i Oppdrag-
sammenheng, og alle trives godt både med lei-
ligheten og tjenesten i menigheten. 
 
Herman Harv er den mest kortreiste.  Han har 
vokst opp i menigheten og har gått på Youth 
With A Mission (YWAM) sin misjonsskole på 
Hawaii og vært på misjonsoppdrag i Sørøst 
Asia.  Herman har slitt med ME-sykdom, men 
er mye bedre nå, så i år fullfører han videregå-
ende skole som privatist.  I fjor var han med å 
etablere disippelhuset, og jobbet som ettåring i 
Laget. Fremtiden er litt usikker, men det blir 
kanskje teologistudier, sier Herman. 
 
Karen Masao går på bibelskolen i Q42 på 
andre året og er ferdig til sommeren.  Hun er 
fra Strømmen utenfor Oslo, men er født i 
Moshi i Tanzania og kom til Norge som åtte-
åring sammen med sin mor. 
 
Rebekka Nordvoll Larsen fra Lillesand har 
også UIO-bakgrunn. Hun studerte apologetikk 
på NLA høgskolen Gimlekollen, planlegger å 
jobbe nå i vår, og vil bli sykepleier og jordmor. 
 
Amund Risa Fylling er fra Stavanger og stude-
rer økonomi og administrasjon på UiA på 
andre året.  Planen er å ta en Mastergrad innen 
samme fagfelt, etter at Bachelorgraden er i 
boks. 

Amund tilbrakte barneår i Addis Abeba der 
foreldrene var misjonærer. Også han har vært 
på Discipleship Training School (DTS)  i Au-
stralia, med misjonstur til Fiji-øyene.  
 
Alle fire hørte om disippelhuset gjennom ven-
ner og kjente. De er veldig godt fornøyd med 
boforholdene og opplegget. I leiligheten har 
de hvert sitt soverom og felles stue og kjøk-
ken.  For dette betaler de 1.200 kroner i måne-
den og forplikter seg til å jobbe 20 timer i må-
neden i menigheten.  Arbeidet i menigheten 
består i å lede og delta på samlinger for barn 
og ungdommer - søndagsskole, Vox, Vox 
light, bibelgrupper og kor.  
 
Herman forteller at ideen om et disippelhus 
kom fra Hamar frikirke der de har et. Det er 
ment å skulle fungere som et samlingspunkt 
for ungdom.  På grunn av koronaen er det 
vanskelig å samles nå, men årets disipler er 
optimister når det gjelder mulighetene fram-
over. Mens de venter samles de fire i leilighe-
ten som de kaller et tros-kollektiv.  I løpet av 
uken har de to faste samlinger, tirsdag til bi-
belstudium og samtale og torsdag til felles 
middag.  Karen sier at det er godt at de har 
hverandre, i tider med karantene og isolasjon.  
Herman sier at de jo har mye fellesskap også 
utenom de faste møtepunktene, og nevner at 
før FrikirkeAktuelt kom på besøk, hadde de en 
diskusjon om Johannes Åpenbaring.  «Men 
det går også mye i økonomi og politikk,» sier 
han 
Av Stein Arve Graarud 
 

Amund, Karen og Herman rundt spisebordet 

Karen, Rebekka og Amund i sofakroken 
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Av Stein Arve Graarud 
41 TØFF-deltakere og ledere kunne endelig 
samles igjen etter noen nye uker med ned-
stengning. Man skulle tro at mer alenetid 

hjemme ville lade opp batteriene våre, men 
det er mange som opplever det motsatt. Det 
tapper. Vi er skapt for fellesskap, og felles-
skapene våre er tatt fra oss. Det er for mange 
av oss, som opplever at vi er koblet fra, og vi 
søker febrilsk etter å bli koblet på igjen.  
 
På hvert TØFF-kurs spør jeg ungdommene 
om å beskrive hverdagen sin med ett ord. Da 
er det overveldende mange som bruker ordet: 
stress. 43% av voksne lider av stressrelaterte 
plager, og fire av fem som oppsøker lege, gjør 
det på grunn av stress. Da er det urovekkende 
at stadig yngre mennesker gjør det samme. 
Lærere, trenere og foreldre forventer bare at 
de gjør sitt beste, men hva betyr egentlig det? 
Man kan ikke gi 100% i alle fag, på alle tre-
ninger og i alle relasjoner. Når er det godt 
nok? Det er de flinkeste, som får mest opp-
merksomhet av lærere og trenere. Det er jo 
ingen av oss som ønsker å skuffe folk.  
 
Denne kveldens tema var derfor viktig. 
Stressless. Det handler om å finne en livsryt-
me en kan leve lenge med. Gud skapte men-
nesket på den 6. dagen, og det første de skulle 

«Hvil dere litt!» 
gjøre var å hvile. Det er jo bakvendtland, men 
bibelens prinsipp er å arbeide utfra hvile.  
Det er lett å tenke seg at dagen vår starter når 
vi står opp om morgenen, men egentlig starter 
døgnet når klokken passerer midnatt. Vi star-
ter altså dagen med søvn.  
 
Det er Gud selv, som er vårt sanne hvilepunkt, 
og han kaller oss inn til seg selv. Dette er så 
viktig at Gud satte hvilen på tredjeplass i De 
10 bud. Du skal holde hviledagen hellig! 
Jesus sier:  

«Jeg er vintreet, dere er greinene. 
Den som blir i meg og jeg i ham, bæ-
rer mye frukt.  
For uten meg kan dere ingen ting gjø-
re.» (Joh. 15,5)  
«Kom til meg, alle dere som strever 
og bærer tunge byrder, og jeg vil gi 
dere hvile.» (Mat. 11,28) 

 
På slutten av kvelden var vi stille og mediterte 
over Markus 6,30-32: 
 

«Apostlene samlet seg igjen hos Jesus 
og fortalte ham om alt de hadde gjort, 
og alt de hadde lært folket. Og han sa 
til dem: «Kom med meg til et øde sted 
hvor vi kan være alene, og hvil dere 
litt!» For det var så mange som kom 
og gikk at de ikke fikk tid til å spise 
engang.» 

Pelle Justnæs, Lloyd Reiersen og Torjus 
Bjørnestøl Beckmann gjør seg klar for under-
visningen.  

Marie Tveiten, Helene Jølstad og Madelen 
Haaversen Hageland.  
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«Gi det videre» - er i mål.  
 
I 2014 ble det vedtatt på årsmøtet at vi skulle 
renovere kirkebygget. Selve arbeidet startet for 
fullt sommeren 2015, og holdt på et års tid. Og 
man er jo aldri helt ferdig med et stort bygg som 
er noen år. Siste prosjektet var nå i desember 
2020, hvor et arbeid med varmestyring i friCafè, 
ny branntavle, og bytting av heisen. Heisen var 
ikke godkjent lenger, og er nå byttet ut med en 
løfteplattform. Med glassdører og godt lys.  
 
Prosjektet med renovering av kirka har gjort at 
vi nå har et bygg som fungerer godt, i grove 
trekk er følgende gjort: 
 
- Ventilasjon er helt ny og etter dagens standard 
- Elektrisk anlegg er oppgradert 
- Nytt inngangsparti 
- Nedgang fra friCafe til kjeller, binder  
 byggene sammen til ett 
- Kjeller er pusset opp, blitt lys og trivelig 
- Nytt belegg på taket, tetting.  
- Tårnet er tetta og isolert 
- Belysning er bedre  

- Møbler i friCafè byttet 
- Toalettanlegg i kjeller oppgradert 
- Brannsikring oppgradert 
- Adgangskontroll med nøkkelbrikker til 
 kirka, bedre sikkerhet.  
- Og diverse annet 
 
Totalt har dette kosta ca. 15 millioner. En inn-
samlingsaksjon med navnet «Gi det videre» ble 
starta i 2014, for å finansiere dette. Den gode 
nyheten er at nå i januar 2021 er aksjonen i mål. 
Byggelånet vi hadde i banken er betalt.  
 
En stor takk til alle som har bidratt til dette, 
gjennom å gi økonomisk og bidra med praktisk 
arbeid.  
 
I brosjyren vi lagde til innsamlingen stod det:  
 
«GI DET VIDERE—dette er temaet for aksjo-
nen. Vi skal ikke være en endestasjon for velsig-
nelser, verken i eget liv eller i menigheten. Der-
for kan mange gi for at kirka skal bli et sted for 
nye generasjoner». 
 
 
Endre Sagedal  
For Administrasjonsrådet Den nye løfteplattformen 



 
  

 

    

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

  

Ledig annonseplass   
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Nytt fra menigheten 
Kirken Tollbodgata 66 
Kontor Tollbodgata 64 
Kontortid  Mandag kl. 10-13 
 Tirsdag, onsdag og 

torsdag  kl. 10-15 
  Tlf. 38 12 10 30 
 
Pastor  Harald Eikeland 
  92 42 76 40 (mob) 
Pastor Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 (mob) 
Daglig leder Endre Sagedal 
 94 01 03 09 (mob) 
Sang- og musikkleder  
 Jon Kleveland  
 46 88 71 22 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Are M Røyseland   
  91 366 556 (mob) 
Driftsleder Roald Fidje 
 90 09 63 50 (mob) 
Kontakt  Administrasjonsråd 
 Roald Fidje 
 90 09 63 50 (mob) 
Kontaktperson  kirkeverter 
 Kontoret 
 Tlf. 38 12 10 30 
 
E-postadresse  
kristiansand@frikirken.no  
 
Hjemmeside  
www.krsandfrikirke.no 
Bankkonto         8220 02 86266 
 
Vipps                  19388 

Nye medlemmer 
 
Kristin og Karl Fredrik  
Haugen 
 

 

Fellesmøtene 
Fellesmøtene ble arrangert i uke 2, fra 12-17. januar. Det 
var bare digitale tilbud i år, hvor møtene ble sendt på ra-
dio, tv eller med strømming fra nettet. Pastor i Østsida Fri-
kirke, Rune Tobiassen, er leder for Fellesmøtene. Han sier 
at det har vært mange som har fulgt møtene via skjerm 
eller radio, slik at det totale antallet er nok flere enn van-
lig. Det skyldes nok også at folk er hjemme og har tid. En 
responsmulighet via en chat-funksjon har også fungert 
godt. Og det merkes at hele landet hører på, med respons 
fra Nord-Norge. Opptakene fra fellesmøtene ligger på 
hjemmesiden i tre uker, så hvis du vil høre/se dem, må du 
skynde deg. 

 
Menighetens årsmøte 

 
Onsdag 24. mars kl. 18. 



Program 
 

 
En fast spalte i Frikirkeaktuelt er programmet for ukene 
fremover. Strenge regler for smittevern gjør at mye er av-
lyst, og i skrivende stund (22.01) vet vi følgende:  
 
Det er åpning for barne – og ungdomsarbeid, inntil 60 perso-
ner. Dermed har vi åpnet for det denne uka, og i tiden frem-
over. Konfirmanter, VOXnere, VOXligh og VOX, samt TØFF 
for fjorårskonfirmanter. Barnekoret Jubilo møtes til øvelser 
tirsdag 16.30. 
 
Det er ikke anledning til å samles for grupper over 20 år, her 
er det maks 10 personer som gjelder.  
 
Her vil det skje endringer i ukene fremover, så vi vil informe-
re på infomail, nettside, avisannonse. Og er du i tvil, ring kon-
toret på 38121030.  



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

 
Tekst og bilder Randulf Roaldsnes 
 
I fjor måtte den planlagte oppsetningen av 
påskespillet «Lys levende» avlyses. Dette til 
stor skuffelse for de som allerede var i gang 
med øvelser og andre forberedelser. Så tenkte 
vi at til neste år – da er vel pandemien over. 
Men nei da. Det er også i 2021 helt umulig å 
arrangere noe som helst. Vi hadde et visst håp 
helt fram til nyttår, men så har jo smittesitua-
sjonen heller blitt verre.  
 
Men den utrettelige prosjektgruppa har hatt en 
plan B (eller var det C?) i beredskap – en digi-
tal versjon. Den er nå under utvikling og ser 
omtrent slik ut: 
 
Vi lager en ny og annerledes versjon som er 
beregnet på det såkalte Internettet (for de som 
har hørt om det). Det blir produsert åtte episo-
der – en for hver dag i påska. Vi lager nye vi-
deoopptak og bruker barn og unge, mest fra 
Jubilo, som skuespillere. Hver episode består 
av en kort fortelling og klipp fra noen av sang-
ene fra forestillingen i 2018. Alt arbeidet skjer 
med gode smittevernsrutiner.  
 
Dette er nybrottsarbeid. Men bak det hele står 
en kreativ prosjektgruppe med mange gode 
ideer, og da kan det jo hende at dette blir vel-
dig bra! Vi skal gi dere en oppdatering i neste 
nummer av Aktuelt. Vi rekker akkurat det - 
rett før påske. Følg med. 
 
 

Bilder fra 2018: 
Vi skulle gjerne sett Jubilo på scenen igjen, men 
det må bli til neste år. 

Det er også uaktuelt å lage marked på tempel-
plassen. 

Det blir heller ikke noe rådsmøte. Muligens kan 
Kaifas komme dersom myndighetene tillater det. 

Påskespillet 2021 




