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Hurra for FriBU 
 

Menigheten vår har et sterkt barne- og ung-
domsarbeid. Vox samler som regel 150 ung-
dommer på lørdagskveldene til møte, og sosi-
alt samvær.  Korona-pandemien har lagt en 
demper på dette, som på alt annet sosialt ar-
beid, men utover året kan vi sikkert glede oss 
over at mange unge trives i et godt kristent 
miljø i Kristiansand Frikirke. Og dette gjelder 
ikke bare Vox: de litt eldre deltar på Voxnere, 
og vi har et stort konfirmasjonsarbeid med 
oppfølging i form at TØFF (Trening og Øvelse 
For Fjorårskonfirmanter). I fjor hadde vi 42 
konfirmanter som er en stigning på 10 sam-
menlignet med 2017. 

 

At det ikke er så mange som etter konfirmasjo-
nen blir medlemmer i vår menighet, er jo et 
problem, eller en utfordring som det nå så of-
fensivt heter. Likevel har vi grunn til å glede 
oss over at unge velger å konfirmere seg hos 
oss. 

 

Barnefamilier finnes jo i sentrumsområdene av 
Kristiansand, men det er vel først og fremst i 
byens ytterkanter at de fleste familier av denne 
kategorien bor.  Her blir mange med i Frikirke-
menighetene som i årene løp er etablert her.  
Hvis vi tenker på alle de menneskene, både 
unge og voksne som i løpet av en normaluke 
deltar på møter og arrangementer i Frikirkene i 
Kristiansandsområdet, så snakker vi sikkert 
om over tusen. Det er ikke et lite tall. 

 

FriBU-rådet under ledelse av Siri Merete Reis-

vaag Johannessen fokuserer blant annet på å 
legge til rette for barnefamilier. På siste me-
nighetsmøte fortalt hun om sju familier som nå 
møtes jevnlig i kirken både på Pannekaketirs-
dagen og på samlinger som de selv arrangerer. 
De har fått egne nøkler til kirken, slik at de kan 
komme og gå som de ønsker. Dette er familier 
som har flyttet tilbake til Kristiansand etter år 
på andre steder i landet, og som på leting etter 
en menighet å tilhøre nå engasjerer seg hos 
oss. Det er barneleder Maria Sandvand som 
spesielt følger opp disse. 

 

Det er selvsagt et ønske at de som tilhører me-
nigheten bør samles til felles gudstjeneste på 
søndag formiddag, men vi må ikke stirre oss 
blinde på at det er stort sett er «godt voksne» 
som deltar da.  Det er oppmuntrende å tenke 
på alle de barn, unge og barnefamilier som 
kommer til kirken i løpet av en uke.  Vi skal 
slettes ikke dermed slå oss til ro med dette, og 
si at ytterligere innsats ikke trenges.  Men vi 
skal la oss inspirere av mennesker som Stein 
Arve, Siri Merete og Maria, som ser at den 
store innsatsen de gjør bærer frukt, og som gir 
grunnlag for menighetsvekst i de kommende 
år. 

Kåre Melhus 

Signaturen 
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Pastorens 

Fastetid 

Det er vel ikke bare jeg som har som vane å 
få med seg hva som skjer i nyhetsbilde i disse 
tider. Selvfølgelig så er det masse informasjon  
om utviklingen av Coronasmitten som preger 
avisene. Det tar mye plass i mediebildet og 
sikkert også i livene våre disse dagene. Og jeg 
merker at det setter seg fast i meg, hvordan 
kan jeg unngå å bli smittet, hvordan kan vi i 
Norge klare å slå ned smitten? 
 
Samtidig så vet jeg at jeg lever i et av verdens 
beste land, med godt utbygd helsevesen og 
ikke minst økonomi til å bære mye av kostna-
dene knyttet til utgiftene ved nedstenging av 
samfunnet.  
Og jeg kjenner at disse pandeminyhetene 
også gjør også meg mer egosentrisk og selv-
opptatt, og opptatt av hvordan jeg og mine 
kan komme gjennom en slik pandemi. Men det 
er en verden der ute som vi har fått i oppgave 
å ta vare på og bry oss om, ikke minst men-
neskene som finnes der. 
 
Bibelen lærer oss at vi som kristne har et an-
svar for at de små og svake blir løftet fram og 
får hjelp. Det du har gjort mot en av disse 
mine minste det har du gjort mot meg. Matt 
25, 40. 
 Slik vi leser dette og andre tekster der Jesus 
er helt klar på vår oppgave som kristne, er det 
et stort fokus på å bekjempe fattigdom  og å 
jobbe for at de undertrykte skal bli fri. Slik 
verden er i dag, styrt i dag så ser vi at det er 
en utstrakt utnytting av fattigfolk. 
 
Og ikke all fattigdom og undertrykking kan 
bekjempes med å bare gi penger . Noen gang-
er blir det nødvendig å reise stemmen og tale 
imot slavehandel , utnyttelse av barn , kvinner 
og fattigfolk generelt .I dag vil jeg rette søke-

Harald Eikeland 

lyset på en sak som trenger vår oppmerksom-
het. 
 
Det har gjennom flere år vært rettet sterk kri-
tikk mot FIFA og Qatar i forbindelse med VM 
i fotball i 2022. Det hele startet med en tilde-
ling av mesterskapet som fra flere hold ble 
kalt korrupt, etterfulgt av rapporter om uver-
dige arbeidsforhold for tilreisende arbeidere 
knyttet til byggingen av fasilitetene til VM.  
Under bygging av stadioner er det rapportert 
om svært mange dødsfall, hele 6500 migrant-
arbeidere fra fattige land i området rundt har 
mistet livet. Systemet blir beskrevet som et 
moderne slaveri. 
 
Vi som kristne og medmennesker har et ansvar 
å si ifra , på noen ganger å bruke også vår 
stemme og vår tro på å velte penge vekslernes 
bord , hindre at slik en urett blir forbigått i 
stillhet. 
  
Vi er i fastetiden og vårt fokus er å innstille 
kropp og sjel på veien Jesus gjorde for oss til 
Golgata , vårt fokus skal være på bønn og av-
stå fra ting som ødelegger både for oss selv og 
andre mennesker. 
 
I dag sender jeg derfor  et brev til Norges Fot-
ballforbund der jeg ber om at vårt landslag 
selv om jeg hadde gledet meg til å se våre gut-
ter spille et VM igjen , at Norge ikke deltar i 
VM i 2022 og husker ordene fra profeten Jesa-
ja kap 58 Nei, dette er fasten jeg har valgt: å 
løse urettferdige lenker, sprenge båndene i 
åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i 
stykker. 
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Digital versjon av Lys levende 

Tekst:  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 i år – da er vel pandemien 
over. Men nei da. Det er også i 2021 helt 
umulig å arrangere noe som helst. Vi had-
de et visst håp helt fram til nyttår, men så 
har jo smittesituasjonen ikke blitt bedre. 
Og når dette skrives er situasjonen lokalt i 
Kristiansand ennå verre.  
 
Men den utrettelige prosjektgruppa har 
hatt en plan B (eller var det C?) i bered-
skap. En digital versjon er nå ferdig inn-
spilt og ser slik ut: 
 
Vi har laget en ny og annerledes versjon. 
Den er satt sammen av åtte episoder – en 
for hver dag i påska. Vi har spilt inn nye 
videoopptak med barn og unge, mest fra 
Jubilo, som skuespillere. Hver episode 
består av en kort fortelling og klipp fra 
noen av sangene fra forestillingen i 2018. 
Alt arbeidet har blitt gjennomført med go-
de 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 veldig bra!  

Vi har rigget kirka med lys og kulisser. Det er litt av 
et arbeid. Godt at vi har en gjeng kraftige karer, fort-
satt i sin beste alder, som kan ta i et tak. 

Bilder: Kristian Sødal , Thoralf Riiser og Randulf Roaldsnes 
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Det er mange i aktivitet selv om det ikke er fullversjo-
nen vi setter opp. Sander stiller opp med sitt ypperlige 
lysdesign. Dagfinn Haarr og Stein Arve Graarud er med 
som voksne fortellere. Alt skjer i de vakre kulissene 
som Inger Arntsen har skapt. Vi bruker også dyktige 
fotografer (Ivio) og lydfolk (SLyd). 

Søk etter «Påskemusikalen Lys levende» på Facebook fra og med 27. mars. 



 

Sammendrag av årsmeldingen for 2020 

 
Ikke alle dager er lette 

Noen vil på prøve meg sette 
Ikke hver en dag er mitt hjerte fylt med fred 

Men hver en dag Guds nåde varer ved   
 

(Vers 2 av sangen «Ikke alle dager er like» av Sigvart 
Engeset) 

 
I en innledning til årsmelding for 2020, så er det ikke 
til å unngå å komme inn på det meget spesielle året vi 
har bak oss. 12. mars ble Norge stengt ned på grunn 
av smittevern. Kvelden før skulle vi ha samling med 
ungdommen i TØFF, og maten var nesten ferdig lagd, 
da det brått ble klart en drøy time før at samlinga 
måtte avlyses. En påske hvor det ikke var anledning 
til å samles til påskegudstjenester i Norge, det har 
ikke skjedd på mange hundre år. Så har året gått med 
anledning til å samles i større eller mindre grad. Vi 
har søkt å være kreative innenfor de rammene vi har 
hatt. Og det har også vært en bratt læringskurve på 
digital formidling.  
 
Vi samler årsmeldingene fra de ulike virkegreinene 
og rådene. Det er skrevet i ulik stil, vi har valgt å ta 
de med slik de er skrevet. Gjennom disse rapportene 
får du et glimt inn i noe av livet i menigheten. Håper 
det viser noe av alt det gode som skjer når mennesker 
møtes for å bety noe for andre enn seg selv. Et felles-
skap som har som mål å «åpne hjerter oppover- og 
utover» 

Fra eldsterådet (ER) 

Dette året er blitt et an-
nerledes år for menighe-
ten. Mye av aktivitetene 
har blitt redusert, eller 
satt helt på pause. Nye 
måter å møtes på har 
kommet til, for det meste 
digitale løsninger. ER 
har møttes ca hver 3. uke 
gjennom året, og 55 sa-
ker er behandlet.  
 
ER har bestått av Are 
Mikael Røiseland (leder), Knut Are Jølstad (frem til 
sommeren 2020), Tone Iren Lyseng, Hilde Grøthe frem 
til sommer 2020, Harald Eikeland fra sommer 2020 og 
Endre Sagedal. Ungdomspastor Stein Arve Graarud er 
med i rådet uten møteplikt. En takk til Knut Are Jølstad 
som gikk av som planlagt i flere år, sommeren 2020. 
Tone Iren Lyseng gikk ut i fødselspermisjon november 
2020.  
 
På sakslista har det vært Naturlig Menighetsutvikling 
(NAMU) hvor det ble gjennomført en undersøkelse. Ble 
fremlagt tirsdag 10.03, det siste møtet i menigheten før 
korona-nedstengningen. En arbeidsgruppe er dannet for 
å lede prosessen videre, men er på pause i denne tiden 
 
Rekruttering til ER, og utfordringene med det, har også 
vært en sak som det har blitt brukt mye tid på. Flere har 
takket nei til utfordring om å bli med, og det er da natur-
lig å se på hva det innebærer å sitte i ER; og hvordan 
strukturen kan være slik at det ikke blir for mye belast-
ning på vervet.  
 

 
Dette er en nedkortet utgave hvor mye detaljer er 
kuttet ut. Men kortversjonen gir et overblikk over 

menighetens virke. Fullversjon ligger på hjemmesi-
den, og lagt ut på papir i kirka. Årsmøtet er planlagt 

avholdt 21.04 kl 18.00 . 

Vår visjon 
 

Åpne hjerter oppover  
og utover. 

 

Verdier: LITT 
 

Levende tro,  
Inkluderende fellesskap, 

Takknemlighet og  
Tjenestevillighet 

Fra en av våre familiegudstjenester. 6 



Staben har fått rollen med å ta de nødvendige tiltak i 
takt med endrede smittevernregler, og tilpasse driften. 
De har gjort en god jobb med dette.  
 

Menighetens virksomhet og drift 
 
Gudstjenestene 

Gudstjenesten søndag kl.11 er menighetens hoved-
samling. Vi har til vanlig familiegudstjeneste en søn-
dag pr måned, og tilbud til barn under gudstjenesten 
de andre søndagene. Hver 1. og 3. søndag i måneden 
har vi nattverd. Etter midten av mars har det vært 
tilpasning til de gjeldende smittevernreglene. Og vi 
har hatt digitale tilbud.  
 
Menighetsmøter  

Det har vært avholdt 2 menighetsmøter, i juni (65 
personer) og desember (40 personer)  Årsmøtet i 
mars ble avlyst pga smittevern. Årsmelding lå ute 
frem til mai, med mulighet for korreksjoner.  
På menighetsmøtene er saker som budsjett, synodesa-
ker, koronatiden, rekruttering til eldsteråd vært oppe. 
Også utfordringen med å få inn nye barnefamilier har 
vært oppe. 
 
Menighetsråd 

Menighetsrådet har behandlet budsjett 2021.  
 
Administrasjonsrådet (AR) 

Det er behandlet 51 saker.  Sakene har dreid seg om 
bygg og eiendom, Helse/Miljø/Sikkerhet (HMS), 
finansiering av renovering, regnskap og budsjett, 
givertjeneste, søknader om støtte, fordeling av kollek-
ter/kollektplan, bemanning/vaktlister for kirkeverter, 
vaktmestertjenesten og renhold. 
Spesielt nevnes at HMS håndbok, Internkontroll, 
Brannvernbok og Personvernerklæring oppdateres og 
ajourholdes. 

   
Økonomi: 

Givertjenesten er menighetens viktigste inntektskilde og 
i 2020 ble det gitt ca 4,6 mill som er 300.000 over bud-
sjett. Lånet var pr.31.12 på ca 750.000 
 
Lyd og bilde 

En viktig del av gudstjenester og samlinger er at det 
tekniske fungerer. Trofaste medarbeidere er med i en 
turnus på lyd og bilde.  
 
Frikirke Aktuelt.  

FrikirkeAkuelt utkom med sju nummere i 2020.  Åtte 
utgaver var planlagt, men juni-nummeret ble avlyst da 
Korona-pandemien forårsaket nedstengning og avlys-
ning av det aller meste av menighetsaktiviteter på den 
tiden.  FrikirkeAktuelt kom med et opplag på ca. 1.150 i 
hvert nummer. 
 

Menighetens virkegreiner og annen 
virksomhet 
 
Grupper 

Menigheten har flere grupper som samles til fellesskap, 
bibelstudier og bønn. Gruppene har ulikt innhold og 
møteform, og enkelte grupper er ganske løselig knyttet 
til menigheten.  
 
Seniorforum 

Seniorforum rakk bare å ha to møter i vår før koronasi-
tuasjonen satte en stopper for videre aktivitet før som-
meren. På høsten fikk vi avviklet ett møte i september 
og ett i oktober før smittesituasjonen igjen førte til en ny 
stopp. 
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Sammendrag av årsmeldingen for 2020 

Koronasituasjonen har satt begrensninger for  nattverden. Bildet er tatt før begrensningene ble iverksatt. 



«Vandreturer med kjerka»  

Ca. en tirsdag pr. måned arrangeres en felles vandretur 
i skog og mark, ofte rundt et bål. Pluss/minus 30 per-
soner - primært pensjonister - har deltatt på turene. 
 
Internasjonalt arbeid 

I 2020 var det primært det internasjonale fellesskapet 
som Braveheart har søndag ettermiddag kl 15.00 i kjel-
leren, som er et tilbud. De samler 20-40 til gudstjenes-
te.  
 
Strikkekaféen  

Vi er ein fast gjeng med strikkeglade damer som sam-
last anna kvar tysdag i peisestova til strikking, prat og 
enkel servering. Fleste parten har vore med sidan vi 
starta opp hausten 2016, men enkelte nye har kome til, 
seinast i haust. Dette set vi pris på! 
 
Menighetens bønnetjeneste  

Menigheten har flere bønnesamlinger, på faste tids-
punkt gjennom uken. Flere personer står i en forbønns- 
og sjelesorgtjeneste hvor de selv gjør avtaler med en-
keltpersoner som trenger samtale og forbønn.  
 

Misjon 
 
Misjonsutvalget  

Vi har fortsatt å samles nokså jevnlig, også dette året. 
Midler er fordelt til ulike prosjekter.  
 

Sibir-Prosjektet 

Styret består av: Eivind og Signe Annette Sødal, 
   Gudny og Anthony Culley  
2020 har vært et utfordrende år for Sibir-prosjektet. To 
planlagte turer har blitt avlyst pga. koronapandemien.  
 
Misjonsmesse 

I dette «annerledesåret» 2020 ble det pga av smittevern 
ikke noen Julemessedag i november. Vi i messekomi-
teen ønsket at messas viktige tilskudd til misjonen ikke 
skulle bortfalle. Vi bestemte oss for at nå må vi tenke 
annerledes.  Det ble sendt ut loddbøker til menighetens 
medlemmer.  
 
Kr 235 000,- er sendt til misjonen. Dette resultatet er 
vi veldig fornøyde med. 
 
Etiopia  

Det er igjen uro i Etiopia, men denne gangen mest i 
Nord i Tigre-provinsen. I våre områder i vest er det 
roligere enn på lenge. Utviklingen i den nye Gumuz-
kirken går framover jevnt og trutt. Mekane Yesus kir-
kens sental-ledelse har utsatt den formelle åpningen av 

nytt bispedømme på grunn av Covid 19 epidemien. Men 
lokalt i Kamashi har de kristne samlet seg og erklært at 
Dall Dambe synoden nå er et faktum. 
 
Rapport fra Garuma-prosjektet: Damene i Etiopia 

Først av alt: Takk til dere som trofast har støttet utdan-
nelse av unge jenter i Etiopia. I år har det vært med 15 
givere som til sammen har gitt ca.  100 000.- kroner. I 
dette utdanningsprogrammet har «Garuma», som organi-
sasjonen heter, hittil støttet 397 jenter med utdannelse. 
Over 300 er til nå blitt uteksaminert. I 2000 har det vært 
91 studenter.  
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Sammendrag av årsmeldingen for 2020 

Endelig er Gumuz-folket herrer i eget kirkehus.  



Damenes Misjonsforum 

Som en overgang fra Ytremisjonens kvinneforening 
startet Damenes Misjonsforum opp i 2020. Den 25. 
februar hadde vi første møte – tema Etiopia v/ Anne 
Grete Gundersen. Programmet for våren var klart, 
men Koronaen satte en stopper for det. Høstsemeste-
ret ble gjennomført med 4 møter. 
 

Musikk i Kristiansand frikirke  
 
Som de fleste kirker i verden, har også Kristiansand 
frikirke vært utsatt for mange musikalske utfordringer 
i koronaåret 2020. Alle korene, unntatt barnekoret 
Jubilo, måtte fra mars droppe øvelser og opptredener. 
Med unntak en liten stund under høsten. 
 
Bronselaget har måtte legge ned all virksomhet siden 
mars. 
Studiokoret har vært i studio i mai, men måtte avlyse 
julekonserten i desember. 
Barnekoret Jubilo har øvd og fremført sang og mu-
sikk i begynnelsen av året og hele høsten. 
Ungdomskoret har ikke hatt noen samlinger siden 
mars. 
Kristiansand Kammerkor har avlyst en mengde 
konserter. Var aktive etter sommeren, men ble så 
etter smitteutbruddet i Farsund, satt i pause igjen. 
Vestergabet har hatt akkurat de samme utfordringene 
som de andre korene, men har likevel faktisk hatt et 
effektivt år. Den nye innspillingen «My American 
Book of Hymns» var begynt våren 2019, og skulle 
fullføres i mars. I mars kunne vi dessverre ikke sam-
les, men så ble det åpnet opp for noe arbeid i mai/juni 
og første del av høsten. Dermed greide koret å bli 
ferdig med innspillingen. Albumet ble lansert 1. no-
vember – noe koret greide å få gjort bare noen få 
dager før ny nedstenging. Koret gjorde også en annen 
innspilling i oppdrag fra Lausannebevegelsen. Koret 
spilte inn salmen «Be Still for the Presence of the 
Lord» i juni, og gjorde video på sangen etter somme-
ren. Denne sangen ligger i dag på streaming i hele 
verden. For tiden er koret mest hørt på i Norge, New 
Zealand og Australia. 
 
Året har vært utfordrende for musikklivet i kirken, 
ikke minst har det utfordret motivasjonen for de som 
jobber med musikk. 
 
Gudstjenestene kom etterhvert tilbake med begrenset 
antall besøkende i kirken. Kor er en vesentlig del av 
kirkens musikalske uttrykk også på gudstjenestene. 
De har så godt som ikke kunnet delta på gudstjeneste-
ne i år. Videre ble gudstjenestene så begrenset med 
antall folk i salen, at det måtte settes opp to gudstje-
nester hver søndag, noe som også førte til at gudstje-
nesten ble forkortet med mindre musikk. 
 

Det positive i koronaåret har vært å tenke musikalsk 
formidling på andre måter – via internett.  Kirken har 
nå større erfaring og kvaliteten og mengden av nett-
gudstjenester og andakter kan gjennomføres på en 
god måte. I julen brukte kirken en del ressurser på å 
lage gudstjenester med høy kvalitet med VOX-bandet 
og Jubilo. Disse gudstjeneste har hatt omlag 2000 
seere.  
 
Et av de store prosjektene i 2020 ble utført via forla-
get Musikkentreprenørene. I august ble Kristina Jøl-
stad Mois nye innspilling «Det er dette som er livet», 
lansert. Sanger som får stor oppmerksomhet i hele 
Skandinavia. Kristinas sanger blir spilt i gjennomsnitt 
2000 ganger i uken på nettet. Hun er en stor formid-
ler av Guds kjærlighet. 
 
Kristiansand Frikirkes musikkråd  

ble gjenopprettet i høst.  
 
Kortreist Økumenisk Bluegrass Band (KØBB) 

KØBB sin aktivitet er også begrenset under pande-
mien .Men vi deltok på gudstjeneste i oktober i Fri-
kirken  
 
Vestergabets Beretning 

«Om året 2020.  Så måtte det kanskje en pandemi til, 
for at min årsberetning skulle få begrenset skadeom-
fang, siden årsmøter o.l. for tiden bare er bleke skyg-
ger av seg selv, med utydelige ansikter som mumler 
uforståelige setninger på skjermer til et middels inter-
essert publikum. Jeg takker og tar imot denne anled-
ningen, som kanskje markerer begynnelsen på slutten 
på den årlige galskapen.»  Fortsett lesing av denne på 
fullversjonen  
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Sammendrag av årsmeldingen for 2020 



 
Damene i kirka 

2020 har selvfølgelig vært et utfordrende og stille år 
for alle kor i Kristiansand Frikirke, også for Damene i 
kirka. 
Året begynte med sang på gudstjeneste 2. februar, og 
konsert i kirken samme dag. 
På konserten hadde vi ca 200 betalende gjester. Over-
skuddet gikk til prosjektet i Etiopia, der unge jenter 
på gata hjelpes til skole og jobb. 
Så kom mars og koronatiden. Øvelsene ble da lagt 
ned fram til sommeren. 
 
Påskespillet  

Var planlagt og påbegynt gjennomført i 2020, avlyst 
pga smittevern  
 

Diakonalt arbeid 
 
Diakoniråd  

Det har vært regelmessige møter gjennom hele  året 
og diakoniutvalget har hatt en viktig rolle å lede det 
diakonale arbeidet og snakke om utvikling og nye 
aktiviteter  for det diakonale arbeidet i Kristiansand 
Frikirke .  
 

Sykekomiteen  

Sykekomiteen har dessverre hatt store utfordringer 
med å fortsette aktivitetene i 2020, på grunn av coro-
na Vi har greid å gjennomføre besøk på Kløvertun,  
men både  Bispegra og Elvegata har vært stengt for 
andakter gjennom hele året  

Første mandag i måneden er det andakt ved Kløvertun , 
og der er det flere av menighetens krefter som deltar 
med andakt og sang .Det er mellom 15 og 25 deltakere 
på disse andaktene .  
 
friMAT 

FriMAT er et diakonalt arbeid som ble startet i 2013 og 
har hatt en flott utvikling. Arbeidet er bygd på en visjon 
om å hjelpe og vise omsorg for trengende 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 

Koronaversjonen av Kammerkoret. 
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Jubilo er menighetens barnekor.   



 
Besøkstjenesten 

 
Grunnet Koronapandemien har aktiviteten i besøkstje-
nesten blitt redusert i 2020. Juleblomstene har blitt le-
vert på døra og det samme gjelder de fleste jubileums-
blomstene. Telefonsamtaler har ofte erstattet hjemme-
besøk.  
Besøkstjenestens hovedmål er fremdeles å besøke me-
nighetens medlemmer som pga. sykdom eller andre 
omstendigheter blir tatt avsides for kortere eller lengere 
perioder, samt besøk med blomsterhilsen til de som 
fyller runde år, 80-85-90. I tillegg får alle over 90 år 
blomsterbesøk hver bursdag. De aller fleste gir uttrykk 
for at de setter pris på å få denne hilsen fra menigheten. 
Til jul blir det delt ut blomster til alle menighetens eldre 
over 80 år.  
 
Statistikk for 2020  viser følgende:  
Hjemmebesøk: 254 
Telefonsamtaler: 271 
 
Pensjonisttur  

Ble ikke gjennomført av smittevernhensyn 
 
Pilegrimstur   

I samarbeid med Vennesla, Oddernes og Tveit menighet 
gjennomførte vi i september 2020 en pilgrimsvandring 
fra Vennesla  til Oddernes  kirke. Det var et samarbeid 
mellom de 4 menighetene, og til sammen ca 20 deltake-
re fra alle menighetene  
 
Seniorsøndag  

Vi klarte å gjennomføre en seniorsøndag 8 mars i friCa-
fe, det var rett før nedstengingen og det kom 36 seniorer 
på arrangementet  
 
Frikirkens engasjement for klima og miljø 

Frikirkens diakonale ansvar går også utover mot å skape 
engasjement for skaperverket og vårt ansvar som for-
valtere  
 
Frikirkens diakonale engasjement mot byen vår   

Vi har deltatt som vertskap og koordinatorer for Protest-
festivalen i Kristiansand, og hadde også 20. september 
en nordisk gudstjeneste i Frikirken.  
 
Frikirkens diakonale engasjement mot kunst og kultur-
livet i byen  

Gjennom å skape kontaktflater mot byens musikk og 
kulturliv har vi både hatt bluesgudstjenester og invitert 
musikere i byen inn i felleskapet vårt. De har bidratt på 
en helt spesiell måte som åpner opp rommet for flere  
 

Barne – og ungdomsarbeid i menig-
heten 
 
friBU-rådets oppgaver 

• I samarbeid med friBU-pastor og friBU-
arbeider jobbe med visjon, verdier og strategi for 
menighetens barne- og ungdomsarbeid  

• Holde seg oppdatert på det som skjer i arbei-
det 

• Oppfølging av frivillige ledere 

• Lederrekruttering 

• Gi støtte og veiledning 
 
friBU-rådets ansvarsfordeling 

Medlemmene fordeler ansvaret for de ulike virke-
greinene mellom seg og tar ansvar for: 

• strategisk tenkning i samarbeid med friBU-
arbeider/pastor og støtte dem i arbeidet 

• å følge opp frivillige ledere for denne alders-
gruppen 

Virkegreiene er Frikirkas trosopplæring og består i 
dag av: Supersøndag, Familiegudstjenester, Speider, 
Konfirmasjon, Tøff, Pannekaketirsdag, Vox for ulike 
aldersgrupper, Knøttis, Jubilo, Ungdomskoret, 2- og 
4-års bok og dåpsoppfølging. 
 
friBUrådets fokus i 2020 

• Rekruttering av nye medlemmer til styret 

• Oppfølging og samarbeid med Disippelhus-
ungdommer 

• Rekruttering av speiderledere (fortsetter i 2021) 

• Fokus på småbarnsfamilier i Frikirkeaktuelt 

• Møte med småbarnsforeldre ang. deres behov og 
ønsker i januar og september 

• Informasjon og påmeldinger via sosiale medier 

• Innvilget søknader om midler, bl.a. til voxbandet, 
instrumenter, aktiviteter på 7.trinns treff, bevert-
ning på voxnere og studioinnspilling til julesen-
ding 
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• Inviterte småbarnsfamilier særskilt til oppstart i 
august? 

• Delte ut bok til 10 to-åringer og 3 fire-åringer 
10.10 

• Deltagelse på Frikirkens lederkonferanse  
 
Rådet har hatt 6 møter inkludert friBUs årsmøte/friBU
-forum som ble avholdt på zoom pga koronapande-
mien 
 
friBUrådets fokus fremover  

Friburådet anser, som i fjor, at menighetens største 
utfordring pr i dag er at andelen aktive småbarnsfami-
lier. Det er med stor glede vi ser at det pr i dag er ca 
10 småbarnsfamilier med flere barn som prøver å 
knytte seg til kirka. Deres hovedarena er pannekake-
tirsdag med påfølgende Knøttis. Vi ønsker å bruke 
flere av våre ressurser ovenfor denne gruppen frem-
over og har også som mål å rekruttere en småbarns-
forelder inn i friBUrådet.  
Vi har også en stor vekst blant 5-7.trinns ungdommer 
på Vox-light og jobber for at disse skal få en naturlig 
overgang til Vox.   
 
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 frikafe.  
VOX samler mellom 120 og 200 ungdommer. Til 
vanlig har vi 21 årlige samlinger, men i 2020 var dette 
- naturlig nok – vanskelig. Vi hadde 5 VOX-kvelder 
før vi måtte stenge ned.  
Vi har laget nettmøter under hele coronatiden. Både 
lokalt i menigheten og for frikirken nasjonalt.  
 
Musikk.  

VOX-teamet med sang, gitar, bass, piano, trommer og 
teknikk.   
Turer: 
Vi har hatt 2 turer i 2020.  
I januar hadde vi tur til Hovden med 130 deltakere. Av 
disse var det 13 voksne.  
VOX hadde sin sommeravslutning på Dvergsøya.  
Ungdommene er sterkt delaktige i planlegging og gjen-
nomføring 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.  
Ryddehjelp: 
Hver lørdag kl 2200 kommer det to-tre foreldre og hjel-
per til med oppvasken og mopping av gulvene.  
Ledere: 
Voksenledere i 2020: Anita Sædberg, Bjarte Justnæs, 
Ruben Gausdal, Line og Stein Arve Graarud. I tillegg 
til disse har vi også et eget styre bestående av ungdom-
mer.  
 
TØFF – Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter 

Årskurset for 10. klasse starter i septermber og avslut-
tes med en team-tur til Kaliningrad sommeren etter. 
Kurset - det 11. i rekken - er et samarbeid mellom de 
fleste av områdets Frikirker, og undervisningen er en 
onsdag i måneden i Frikafé. En onsdag i måneden sam-
les vi i våre respektive menigheter. Da har vi lengre tid 
i gruppene.  
Høsten 2020 klarte vi å gjennomføre samlingene i me-
nighetene, selv om vi ikke kunne ha fellessamlinger.  
 
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 
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samarbeid med myndighetene i byen. I år ble ung-
dommene frarøvet sin team-tur pga corona.  
 

Konfirmantarbeidet 
Kristiansand Frikirke har i 2019-2020 hatt 42 konfir-
manter. Vi har undervisningen sammen med Østsida 
Frikirke, som hadde 6 konfirmanter. Målet for konfir-
mantarbeidet er at de unge skal lære Jesus Kristus 
personlig å kjenne, og følge ham. Det er da viktig 
med både Kunnskap og kjennskap..  
 
Sommerleir 
Konfirmantårets bærebjelke er utvilsomt sommerlei-
ren, som også i år var på Evjetun 04-09. august. Lei-
ren er et samarbeid mellom alle Frikirkene på Sørlan-
det. Det er nå så mange konfirmanter at vi måtte for-
dele menighetene over to uker. På leiren vår var vi 70 
konfirmanter og 29 ledere. Vi er glade for at vi klarte 
å gjennomføre leiren i coronatiden. 
 
Ledere 
FriBUpastor, Stein Arve Graarud er ansvarlig for 
opplegget, og har hatt med seg 9 medarbeidere. 
 
Konfirmasjon i corona 
Fra 12. mars hadde vi undervisning og grupper på 
facebook/messenger. Dette fungerte ikke optimalt. 
Det var derfor fint da vi kunne samles i kirken.  
Før sommeren hadde vi utelek med grilling. Vi var 
også en kveld på «Høyt og lavt».  
 
Seks konfirmasjonsgudstjenester 
På grunn av corona-begrensning hadde vi fire guds-
tjenester på lørdag og to på søndag. Vi hadde da plass 
til 200 personer på hver gudstjeneste.  
 

Supersøndag 

Dette året har det dessverre vært lite aktivitet i vår 
søndagsskole. Fra januar til mars 2020 hadde vi ukent-
lige samlinger med mellom 5 og 10 barn, men da pan-
demien kom og Norge stengte ned gikk vi over til å 
anbefale Hjemmekirke, og hadde ingen egne samling-
er før i august. 
 

Voxlight  
Vårsemesteret hadde vi bare 1 samling før pandemien. 
I høst har vi intensivert samlingene ved å treffes an-
nenhver uke i stedet for en gang i måneden 
 

Supertirsdag 
Nyoppstartet høsten 2020. Enkelt middagstilbud 
(pannekaker) til småbarnsfamilier og Jubilo annenhver 
uke i friCafé i forkant av Knøttis og Jubilo.  
 

Knøttis 
Samlingsstund for barn under Jubilo-alder med sang, 
bibelfortelling, aktivitet og noe å bite i. Samlinger i 
oddetallsukene vinteren 2020 med ca 3-5 barn..  
 

Kristiansand FSK (speideren)  
2020 har vært ett annerledes år for oss i Speideren. Vi 
var ved årsskifte 91 medlemmer i Kristiansand FSK. 
10 Ledere og 81 speidere. Speiderne er fordelt sånn. 
Flokken 2-4 klasse 45 stk Troppen 5-10 klasse 46 stk . 
Vi hadde en jevn vekst med nye speidere fra jul til 
midten av mars. Fra midten av mars hadde vi ikke 
speider, (pga Covid 19) før i starten av september. Det 
var ikke lett i perioden fra september til slutten av 
november, å drive ett godt speiderarbeid. Vi hadde 
møter med strengt smitte regime. Men til tross for 
denne situasjonen som vi har hatt, var det ved de siste 
møtene fulltallig. Blomsteraksjonen 2020 ble også 
dette året en suksess.  
 

Felleskristent barne- og ungdomsar-
beid 
 
Vennefest for barna i byen 31. OKTOBER,  

I år ble arrangementet avlyst på grunn av covid-19 
USB – UNGDOM SAMMEN FOR BYEN 
USB er et ledernettverk for alle byens menigheter.  
USB – LOVSANGSFEST 16. MAI 
Dette ble også avlyst pga. Covid-19 
USB – BORGERTOG 17. MAI 
Avlyst pga covid-19 
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USB - FAGDAGER 

Vi arrangerer to fagdager i året. Disse er på dagtid.  
UNGDOMSMØTET PÅ FELLESMØTENE 
I år var det Ingrid Marie Skjegstad som talte, møtet 
ble gjennomført digitalt.  
 
FRIBU- SØR 

FriBU-sør er et nettverk for Frikirkenes ungdomspas-
torer og ungdomsarbeidere. Møtes månedlig.  
 

Felleskristent arbeid 
 
40 DAGER SKOLEÅRET 2019-2020 

Møter og oppslutning i 2019 - 2020 
Antall kursdager: 34 
Stabssamlinger: 8, samt 1 stabstur (2 dager til Grosås 
senter) 
Ledersamlinger: 10 
Medarbeiderfest: 2 
Tur med deltakerne: 1 til Audnastrand 
42 deltakere begynte i august  
6 kvinnegrupper og 1 mannsgruppe 
Stab: 21 frivillige 
 
Som ved tidligere år hadde årets deltagere et stort 
mangfold både mhp alder, kristen erfaring og person-
lig historie. Frem til 13 mars 2020 fikk vi se gruppen 
sammen gikk gjennom kurset til hverandres felles 
oppbygging, støtte og forbønn.   
Så skjedde det som har påvirket oss alle ved at vi, pga 
smitterestriksjonene, måtte avlyse i nærmere to måne-
der. Avlysningsperioden gav naturlig nok en negativ 
påvirkning på flere måter. Da vi igjen kunne starte 
opp i mai, merket vi at flere deltakere hadde sluttet og 
at den «intensiteten» som ellers preger kurssamlinge-
ne ikke var til stede på samme måte.  
 
Bibelkveld 

Bibelkveld skjer hver mandag kveld i friCafe. Ble 
gjennomført, men digitale løsninger der det ikke var 
mulig å samles. Har rundt 60 deltakere. 15 kvelder 
hvert halvår.  
 

Fellesmøtene  

Det var fellesmøter i Q42 12.-17. januar. Talere var 
Egil Svartdal alle hverdagene, Ingrid Marie Skjegstad 
på ungdomsmøtet, og Torbjørg Oline Nyli søndag 
kveld. I år var møtene kun digitale, via radio, nett, 
TV. 
 

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 

Vår menighet støtter KIA med et årlig beløp. Mei Lian 
Chou fra vår menighet, er regionleder for Agder og 
Telemark med kontor i Kristiansand.  
 

Kirkens Nødhjelp  

Frikirken som kirkesamfunn, er medeier i KN.  
 
Kirkens Ungdomsprosjekt – KUP  

Hver mandag samles unge mødre og barn i Fricafe. 
Målsetningen med dette er å få utvidet mødrenes nett-
verk, og hevet foreldrekompetansen. Det serveres varm 
middag før barna deltar i ulike aktivitetsgrupper. Mød-
rene har et eget opplegg. Menigheten stiller lokaler til 
disposisjon. Har vært redusert antall samlinger pga 
smittevern.  
Sammen For Byen (SFB) 

SFB er et tverrkirkelig ledernettverk bestående av pres-
ter, pastorer og ledere fra Kristiansands menigheter og 
organisasjoner.  
Forum for tro og livssyn 

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

Sammendrag av årsmeldingen for 2020 
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Sammendrag av årsmeldingen for 2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemskap totalt 1417 1381 1379 1364 1325 

Med stemmerett 443 439 432 428 393 

Medlemmer under 15 år 130 101 98 102 79 

Øvrige medlemmer (tidligere begrenset medlemskap) 844 841 849 834 853 

Døpte 2 7 9 4 2 

Konfirmerte 32 35 13 28 42 

Vielser 2 0 2 3 1 

Gudstjenestefremmøte (snitt) 256 233 216 222 151* 

Antall nattverdssamlinger 27 21 22 27 12* 

Nattverddeltakere totalt 4012 3289 3888 4881 1460* 

Nattverddeltakere, gjennomsnitt 148 157 177 181 134* 

Navn Tittel Stillings% 

Harald Eikeland Pastor 100 

Jon Kleveland Musikk-leder 100 

Stein Arve Graarud Pastor 100 

Roald Fidje Driftsleder 50 

Hilde Grøthe Pastor 40 

Torbjørg N Nilsen Kontormedarbeider 40 

Maria Sandvand Barne-leder 10 

Endre Sagedal Daglig leder/pastor 80 

SUM   5,2 stillinger 

Døde: Agnes Herlofsen, Alfhild Johanne Syvertsen, Britt Watne, Hallfrid Ragnhild Ekås, Helge Frigstad, Håkon 
Ellefsen, Ingrid Støen, Ivar Mykland, Reidar Tornli, Øyvind Wold 

* = smittevernsbegrensninger. NB Digitale sendinger er ikke tatt med i beregningen. 



16 

Av Roald Føreland, daglig leder Evangelisk 
Orientmisjon 
 
Det mest oppsiktsvekkende med alt arbeidet 
vårt i fjor var at våre samarbeidspartnere i India 
har registrert økt vekst i medlemsmassen med 
32.500 medlemmer (59 % økning). Dette er 
helt utrolig med tanke på nedstengning og alle 
mulige vanskeligheter i forbindelse med covid-
19. Vi har spurt lederne i våre samarbeidsorga-
nisasjoner om de kan forklare hvorfor dette har 
skjedd, men vi har ikke fått noe entydig svar.  
 
Ett av svarene kan ligge i at de distribuerte mat 
til mer en 90.000 familier. Mye av dette ble 
distribuert gjennom nettverkene av menighe-
ter (731 i tallet). De distribuerte 475 symaski-
ner til fattige kvinner som får et levebrød midt i 
en vanskelig tid. De tilbyr gratis helsetjenester 
til tusenvis av mennesker. De hjelper eldre og 
spedalske. Foreldreløse barn får et hjem. Kort 
og godt de sprer gode gjerninger. Det har de 
også gjort tidligere år, men i 2020 gjorde de det 
i en langt større målestokk enn tidligere. Dette 
skjedde takket være ekstraordinært store gave-
inntekter fra norske givere.  
  
Det store nødhjelpsarbeidet har hatt en pris. 18 
av 426 pastorer døde av covid-19. Dette skyl-
des trolig at de har stått i bresjen for både mat-
distribusjon og annet, uten å være nøye nok 
med smittevern. Dette er jo en dyp tragedie, og 
vi har forsøkt å minne dem på ansiktsmasker og 
sosial distanse.  
 
Misjonsarbeidet i både Japan og Kina fortsetter 
på samme nivå som tidligere år, men i Nord-
Korea har vi opplevd spesielle utfordringer på 
grunn av nesten total nedstengning. Vår hoved-
samarbeidspartner har ikke kunnet utrette noe 
der, men vi har lykkes med å etablere kontakt 
med nye samarbeidspartnere som har kun-
net drive nødhjelp, matdistribusjon og tilveie-
bringelse av rent drikkevann. Dette har vært 
resurskrevende, men takket være en betydelig 
inntektsøkning har vi lykkes med å gjennomfø-

Glimt fra Orientmisjonens arbeid 

Økte inntekter gir konkrete resultater 

re relativt store prosjekter også i Nord-Korea i 
fjor.  
 
Vårt håp for 2021 er at vi igjen skal kun-
ne trappe opp arbeidet ytterligere og besøke 
våre venner både i Japan, Kina, India og Nord
-Korea. Vi satser på misjonsreiser i novem-
ber. Velkommen med!  

Fakta om Orientmisjonen 
 

• Norges eldste Kina-misjon 

• Startet i 1889 etter besøk av den engelske 

misjonæren James Hudson Taylor. 

• Hadde misjonærer i Kina frem til 1952. Da 

flyttet alle misjonærene til Japan 

• Har i dag prosjekter i Kina, Japan, India og 

Nord-Korea 

• 5 medarbeidere i Norge 

• Omsetning på 14,4 mill i 2020 

• Samarbeidet med frikirken går helt tilbake 

til de aller første Kina-misjonærene; Sofie 
Reuter og Anna Jacobsen Cheng. 

 
De siste årene har Kristiansand frikirke støttet 
prosjekter i India og Nord-Korea. 
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Musikk i en koronatid 
Knut Hammersmark i samtale med Jon Kleve-
land. 

 
Vi er på audiens hos sang- og musikkleder Jon 
Kleveland. Hvordan har han det i disse korona
-tider, og hvordan går det med sang og mu-
sikklivet i menigheten? 
  
Jon innleder med et tilbakeblikk: 
«Da vi begynte i 2020 hadde vi jo planer fram 
til 2021. Så godt som ingenting ble det noe av, 
bortsett fra at vi ble ferdige med plata til Ves-
tergabet. Så gjorde vi en ting til: Lausanne-
komiteen.» 
 
En konsekvens av pandemien er at Jon fikk 
mer tid til å jobbe med Kristina Jølstad Moi 
sine sanger. Han kan opplyse om at hun får 
veldig stor oppmerksomhet, både gjennom 
brev og avspillinger på Spotify. Når det gjelder 
avspillingene ligger de på 300 ganger daglig. I 
tillegg er sangen Kallet spilt av 220 000 gang-
er! 
 
Mange av Frikirkeaktuelts lesere er kjent med 
Jon sine særegne/geniale arrangementer av 
diverse salmer og sanger gjennom mange år. 
Nå for tiden har han jobbet en del med å finne 
nye allsanger og salmer. I den forbindelse 
kommer det hjertelig fra Jon: «Vi er veldig 
heldige som har folk som Sven og Ann Kristin 
Aasmundtveit, som er veldig dyktige forfatte-
re.» 

 

Nettgudstjenestene 
Nettgudstjenestene er heller ikke noe 
«venstrehåndsarbeid.» De er lagt ut regelmes-
sig siden coronaen inntraff. Først gjøres fil-
minga i kirkesalen, før det bærer videre til stu-
dioet til Roald Råsberg i Kongshavn, der sang-
en og musikken spilles inn. Jon kommer med 
en interessant utdypning: «Vi har spilt inn ti 
sanger der, og det er også en intensjon om å gi 
det ut som CD.» 
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Korene 
Korsang er ikke direkte ukjent i Kristiansand 
frikirke. Det som dessverre ikke går så godt 
sammen, er kor og corona… For øyeblikket 
(pr 15.2.) er det kun bare barnekoret Jubilo 
som har øvelser. På spørsmål om når de øvri-
ge kan begynne å øve igjen, er Jon realistisk: 
«Det blir neppe noe i vår. Det kan hende man 
kunne begynne i mai, men å drive kor i mai, 
og det er fint vær og folk har fått båten på sjø-
en, så er det ikke alltid like lett.»  
Intensjonen er likevel å begynne på igjen i 
august/september. 
 
Jon har også begynt å jobbe med ei grønn 
messe for barnekor. Den skriver han sammen 
med artisten Tore Thommassen, og handler 
om å ivareta Guds skaperverk. 
I tillegg jobbes det med ei heilt ny messe sam-
men med frikjerka sentralt. Denne kan frem-
føres både for barn og voksne, med fullt band 
og kirkeorgel. 
 

Braveheart 
Mange har sikkert fått med seg menigheten 
som leier i kjelleren hos oss, Braveheart. Ved 
en tilfeldighet hørte Jon en dag at de spilte og 
sang, med betydelig grad av dyktighet. Det 
resulterte i at de skal spille inn tre sanger i 
studio. Intensjonen er også at de skal spille på 
en gudstjeneste og/eller nettgudstjeneste.  
Det er tydelig at Jon er fornøyd med disse 
folkene. I intervjuet kommer han med følgen-
de erklæring: «Jeg tror de kan komme ut i 
hele Norge.» 
 

Ordinære gudstjenester. 
Vi er (dessverre) nødt til å komme inn på at vi 
ennå ikke kan avholde ordinære gudstjenster 
pga pandemien. I skrivende stund er det kun 
tillatt med ti deltagere, foruten taler, gudstje-
nesteleder og kirkeverter. Likevel har det 
fungert med f eks nattverdgudstjeneste annen-
hver søndag den siste tida. Da har ti og ti blitt 
slusa inn i kirkesalen, og ut gjennom egen 
utgang, for å unngå unødvendig mingling.  
Jon poengterer at vi derfor må fortsette med 
nettgudstjenestene, som mange ser på. De får 
Jon til å tenke på galleriene på bedehusene; 
«Der satt «galningene». Nå har vi fått de til-
bake igjen, ved å ha det på nettet. Vi må ikke 

rive ned det galleriet», sier han ettertenksomt. 
 

Podcast 
Menigheten er i ferd med å lage vår egen pod-
cast i samarbeid med Vågsbygd frikirke. I mot-
setning til på en nettgudstjeneste kan en tale på 
en podcast gjerne vare i en time. Jon sier føl-
gende om dette: «Hvis vi arrangerer en bibelti-
me i kjerka, så kommer det kanskje 15-20 stk, 
men nå har vi mulighet til å nå ut til alle igjen. 
Det tror jeg er veldig bra.» 
 

Ønskekonsert 
Jon minner om at det i høst ble annonsert med 
at det skulle bli ønskekonsert i februar/mars. 
Det må naturligvis utgå, men Jon forteller om 
ønsker som har kommet inn; «De er ferdig ar-
rangert. Den (ønskekonserten) kommer til høs-
ten. Så hvis noen har noen flere ønsker, så må 
de bare komme, for det er ei stund igjen.» 
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Digitale gudstjenester 

Tekst: Harald Eikeland 
 
Hvilke erfaringer gjør vi oss etter 1 år med 
digitale gudstjenester?  
 
Da Norge gikk i «lock down» i mars 2020 så 
ble menighet og kirke hardt rammet av dette. 
Hvordan skulle vi nå samle folk, forkynne, dele 
ord og sakrament? Hvordan skulle vi nå ut når 
vi ikke kunne samles fysisk. 
 
I starten begynte vi med noen enkle digitale 
andakter laget ved hjelp av mobiltelefonen og 
disse ble delt på Facebook. Men utfordringene 
ble fort synlige. Både lyd og bilde holdt ofte 
ikke den standarden vi ønsket. Det ble derfor til 
at vi i staben satte i gang med å lære oss litt om 
produksjon av video.  
 
En ny og bratt læringskurve  
Nå kan vi oppsummere litt etter ca. 1 år med å 
ha produsert digitale gudstjenester. Det vi ser 

av Frikirkens Vimeo konto er at vi har laget 
ca. 50 produksjoner dette året. I gjennomsnitt 
har vi 300 personer som ser disse sendingene. 
Flesteparten hører hjemme i Kristiansand, 
men også en del andre steder i Norge sitter 
folk og ser på våre gudstjenester. I tillegg er 
det interessant at vi også har faste seere i både 
Japan og i USA. 
 
I tillegg blir videoene delt på Facebook. Der 
har vi ikke tall på hvor mange som ser sen-
dingen, men noen av våre videoer har 20 000 
treff !!  
  
Så uansett hvor lei vi er av å bare møtes på 
nettet, så ser vi at det har sin misjon og at det 
har en effekt å være kirke også på denne må-
ten. Vi vet ikke hvordan dette vil utvikle seg i 
tiden framover, men vi er både takknemlige 
og ikke minst litt forbauset over at så mange 
har fulgt med på våre digitale sendinger. 

Dersom du studerer tallene i årsmeldingen så vil du oppdage at antallet deltakere på gudstjeneste-
ne har sunket betraktelig i koronaåret. Det er helt naturlig, men heldigvis ikke hele bildet. Kan-
skje er det heller slik at vi dette året har fått en kraftig økning i antallet mennesker som har sett 
og lyttet til en gudstjeneste fra vår kirke? 

I de digitale sendingene kan vi få en oversikt over hvor på kloden vår den digitale «menigheten» befinner 
seg.  Vi kjenner selvsagt ikke navnene, men det er utrolig interessant å se at vi når ut til steder vi aldri had-
de tenkt oss.  



 
  

 
 
 

    

 

 

 

 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 
 

• Anna Abelsæth 

• Karoline Dalane 
 

 
Menighetens årsmøte er 

utsatt til 
 

Onsdag 21. april kl. 18. 

Døde 
 

• John Thorbjørn Andersen 

• Tone Hagny Ellefsen 

 

Dåp i koronaens tid 
Ruben Lyseng ble døpt 6. mars. Foreldre Tone Iren og Joon Andreas Ly-
seng og storebror Jonatan. 

Tekst: Tone Iren og Joon Andreas Lyseng,  foto: Huimin Kim  
 
Ruben vart fødd i starten av desember 2020. Heile svangerskapet og heile 
livet hans så langt har vore prega av koronapandemien og smittevernrestrik-
sjonar. Dåpen og. Me har ein dåpskjole som mi farmor hekla til min dåp 
som første barnebarn. Den har blitt brukt til alle barnebarna som kom etter, 
og til første oldebarn, Ruben sin storebror Jonatan. Navn og dåpsdato er 
brodert på innsida. Ruben skulle bli nr 11. Med pappa Joon som arbeider på 
sjøen, planla me dåpen til ei helg han var heime: Søndag 7. mars.  
 
I januar skjøna me at det mest truleg kom til å bli ein eigen dåpsgudsteneste 
for at me skulle kunne ha flest mogleg gjester av familiane våre, og bestem-
te oss for å ta det på laurdagen, 6. mars. Me gav datoen til tantar, onklar, 
besteforeldre og vener, med forbehald. «Me må sjå an smittesituasjonen og 
gjeldande restriksjonar». I slutten av februar blei det nasjonale lettingar: Det 
var lov til å samla 100 personar til offentlege arrangement med tilviste plas-
ser! 
 
Men smittetala i Kristiansand gjekk feil veg. 
 
I starten av veka vart det klart at Kristiansand måtte ha strengare reglar enn 
resten av landet. Alle offentlege arrangement var forbode! Heldigvis var dåp 
(utan tilskodarar) eitt av unntaka. I fleire veker gjekk det telefonsamtalar, e-
postar og sms-ar fram og tilbake mellom oss, pastor Harald Eikeland, Jon 
Kleveland og Torbjørg Nilsen. Reglar, restriksjonar og tolkingar. Kunne me 
gjennomføra dåpen? Korleis skulle stolane stå? Kunne me ha allsang? Kor 
mange fekk lov til å vera med?  
 
Det vart annleis frå andre dåps-handlingar eg har vore med på. Stolar vart 
sette opp i FriCafé, Harald og Jon var arrangørar og me hadde med fire 
fadrar og ein fotograf. Takk vere dei gode folka i kyrkja fekk me feira dåp 
med nokon av dei aller næraste i ein fin og personleg seremoni. Dåpsfesten 
tek me når smittefesten har betra seg. 

mailto:kristiansand@frikirken.no
http://www.krsandfrikirke.no/


Program 

 

 

En fast spalte i FrikirkeAktuelt er programmet for 
ukene fremover. Strenge regler for smittevern gjør 
at det ikke er tillatt med arrangementer for tiden.  
Derfor må vi ta det uke for uke, og det kommer 

annonse i Fædrelandsvennen fredag hvis noe 
skjer. Og vår ukentlige infomail er god kilde til 

informasjon. Bestilles på kristian-
sand@frikirken.no om du ikke har. 

 

Digitalt har vi ukentlige tilbud, gudstjeneste hver 
søndag. Se hjemmesiden under «nettgudstjenester/

innspillinger». 

 

For påska planlegger vi digitale tilbud, og vil åpne 
for fysiske samlinger hvis reglene tillater det.  

Her vil det skje endringer i ukene fremover, så vi 

vil informere på infomail, nettside, avisannonse. 
Og er du i tvil, ring kontoret på 38121030. 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Kledet i Torino eller «Torinokledet» er kanskje ver-
dens mest utforskede objekt. Dette tør vel være kjent 
blant våre lesere, men kanskje kan du denne påska 
bruke litt tid til å sette deg inn i alle de interessante 
påstandene og den utrolige forskningen som dette har 
tøystykket har ført til.  
 
Du kan begynne på torinokledet.no som er navnet på 
nettstedet og på et nettverk av personer som ønsker å 
lære mer om Likkledet i Torino, og som ønsker å spre 
kunnskap om dette unike objektet i Norge. 
 
De som drifter nettstedet er Jostein Andreassen og 
Oddvar Søvik. Sammen har de skrevet boka Torino-
kledet – der tro og vitenskap møtes, som ble publisert i 
november 2013. Tredje opplag kom i juni 2015. Jo-
stein har også skrevet den store og grundige boka Lik-
kledet i Torino – et tegn for vår tid, Luther forlag 
2011. 
 
Jostein har hatt Likkledet i Torino som en av sine li-
denskaper i mer enn 25 år, og Oddvar Søvik har også 
interessert seg for kledet i årevis. I april 2010 var de til 
stede da det ble stilt ut i Torino-katedralen. Mer enn to 
millioner mennesker fra hele verden kom for å se det i 
løpet av noen få uker. Neste gang kledet ble vist fram 
offentlig, var i 2015. Da kom tre millioner til Torino i 
forbindelse med utstillingen. Hvor mange nordmenn 
som da dro, vet vi selvsagt ikke, men over 300 ankom 
Torino i organiserte grupper (SI-reiser). Neste gang det skal stilles ut, blir sannsynligvis i 2025.  
 
Inntil da kan du lese og holde deg oppdatert. Det er ganske enkelt spennende lesning. 

Linkledet i Torino 


