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Av Knut Hammersmark 
 
Det er på tide å se både tilbake og fremover 
mht til det digitale tilbudet i menigheten. Vi 
har derfor fått til en samtale med diakonal- og 
webpastor Harald Eikeland. Han har vært 
«hands on» på flesteparten av de digitale inn-
spillingene. 
Vi begynner med å ta utgangspunkt i den na-
sjonale nedstengninga i mars i fjor. Harald ut-
dyper: 
«12. mars 2020 da vi stengte ned hadde vi null 
peiling på bruk av digitale medier. Det var 
også et radiostudio som ble lagt ned. Vi kom-
muniserte via nettsida vår 
og facebook. Da samfunnet 
stengte ned måtte vi finne 
ut av hvordan vi kunne få 
Guds ord ut.» 
Harald forteller videre om 
det tekniske: 
«Mobiltelefoner ble (og 
blir) flittig brukt, men lyd-
messig var det ikke bra 
nok. Vi hadde f eks pro-
blem med lyd i salen. Det 
ble mye romklang, og 
vanskelig å høre på hjem-
me. Vi fant etter hvert ut at 
musikklyden måtte ordnes i 
studio. Vi fikk også en 
egen mikrofon (som kunne festes på skjorta) til 
taler. Vi investerte etter hvert ca 20 000 i ut-
styr, på et kamera og litt redigeringsutstyr. Så 
gjennom 2020 har vi laget ca 50 produksjoner. 
Det har vært gudstjenester og korte nettandak-
ter. I tillegg er det litt større produksjoner som 
Påskespillet, som vi ikke har laget sjøl. Så var 
det en gudstjeneste med Per Arne Dahl som vi 
også fikk utenfra.» 
Ett ord som har gått igjen er vimeo. Det er den 
nettplattformen vi har brukt. Harald forklarer 

at den mest vanlige nettplattformen er Youtu-
be, men at det er mye reklame og «rettighets-
greier» knytta til den.  
Det var i det hele tatt mye som skjedde i mars 
2020, bl a ny nettside. «Både nettside og vi-
meo er noe vi stadig prøver å bli bedre på. Ut-
gangspunktet var fra scratch», kommer det 
åpenhjertig fra Harald. 
Litt lenger tilbake avvikla menigheten radio-
produksjon av gudstjenestene. Den var det 
Odd Gulliksen som var den sentrale drivkraft i. 
Harald ser en sammenheng mellom radio og 
podcast, og forklarer: «Radio er jo på mange 
måter kommet tilbake igjen, ved såkalt Pod-

cast. Vårt digitale tilbud er 
altså både videoer som ligger 
tilgjengelig, og podcaster.» 
Vi vet for øvrig at ikke alle av 
seniorene i menigheten er like 
aktive på nett. Harald med 
flere har imidlertid tenkt på å 
utarbeide et tilbud til disse, så 
de kan få sett noe av det som 
er utarbeida på nett. Det kan 
gjøres enten i f eks friCafé, 
kirkesalen eller scenerom. Vi 
kan også bidra med teknisk 
assistanse, f eks tilknytta PC-
bruk. Dette er noe vi kommer 
tilbake til utover i året vi er 
inne i. 

Mot slutten av samtalen kommer vi inn på 
framtida og det digitale. Skal vi fortsette med 
det, eller er den digitale trøttheten for stor? 
Som vi har vært inne på i et tidligere nummer 
av Frikirkeaktuelt, er det viktig å gi et tilbud 
også til de som har sett på det digitale, men 
ikke går (like ofte) i kirka.  Som avluttende 
kommentar sier Harald: «Vi satser framover på 
å lage en digital gudstjeneste, i hvert fall én 
gang i måneden.» 
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Pastorens 

Blomstringstid 
 
Det er vår! Naturen er fargerik, temperaturen stigende og dagene lenger. Kalenderen viser at 
det også snart er ferietid. Livet går inn i en annen rytme - med hvilepuls, avkobling og late da-
ger. Fremdeles preges hverdagen av korona, og det blir nok mindre reising enn vanlig denne 
ferien også, men vi håper likevel på gradvis gjenåpning av samfunnet og mer kontakt med 
hverandre. Ferietid gir mulighet for avkoblingen fra arbeid og faste forpliktelser, og samtidig 
mulighet for for tilkobling til naturen, hverandre og Gud.  
 
Vi har nettopp feiret pinse – Den Hellige Ånds komme, at Gud koblet seg direkte på våre liv. I 
Joh.14,16-17 sier Jesus: ”Jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal 
være hos dere for alltid: Sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham 
ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.” 
 
Vi trenger ikke søke Gud for at han skal komme nær, men vi kan få åpne hjerte og sinn for 
ham som allerede er nærværende. Vi kan leve henvendt mot Gud og regne med hans nærvær 
under alle forhold. I Rom.5,5 skriver Paulus at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den 
hellige Ånd. Vi har hans kjærlighet innabords, og tilgjengelig i enhver situasjon. La det være 
en kilde for deg denne sommeren, en kilde til glede og takknemlighet. Du er aldri alene og for-
latt.  
 
Sommeren er blomstringstid. Det kommer tydelig til uttrykk rundt oss. Vakre vekster med go-
de dufter fargelegger turer både i skog og mark, men også i parker og nabolag. Sommeren be-
skrives av og til som åndelig tørketid, fordi man ikke er til stede i det vante menighetslivet, og 
dermed kanskje glemmer å ta til seg åndelig næring. I år er det heller ikke mulig å samles på 
store stevner og sommerfestivaler med Jesus i sentrum.  
 
Likevel kan sommeren også bli en åndelig blomstringstid. Gud er ikke avhengig av hverken 
kirkebygg eller møtetelt for å være en kilde til liv for oss. Han er i oss, og det handler om å 
velge aktivt å søke Ham Bruk Hans ord, «spis» av det som finnes av god kristen undervisning 
på nett, ta initiativ til bønn og fellesskap når du er sammen med noen få, nære venner, lytt til 
lovsang eller be når du går deg en tur i marka. Og kom gjerne ut på Frikirkens felles gudstje-
nester og andre arrangementer på Kristiansand Feriesenter.  
 
Gud er alltid nær i oss. Om sommeren skal bli en blomstringstid, ikke bare i naturen, men også 
i våre menneskelige relasjoner og vårt forhold til Gud, trenger vi å åpne oss opp for det han vil 
gi. Vær til stede i nuet. By på deg selv inn i fellesskap med andre. Senk skuldrene og løft blik-
ket, og la hans velsignelser få blomstre gjennom ditt liv. 
 
Velsignet sommer! 
 
 

Hilde Grøthe 
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Av Harald Flå 
 
Dette er undertittelen på boka 
om Hans Nielsen Hauge skrevet 
av Alv Magnus. Det er utgitt 
mange bøker, skrevet artikler og 
planlagt atskillige arrangemen-
ter i forbindelse med at det i år 
er 250 år siden Hauge ble født. 
Når jeg har lest og velger en 
liten omtale av Magnus sin bok 
er det først og fremst fordi den 
er godt skrevet og gir et bra bil-
de av Hauges liv. Magnus har 
skrevet en større avhandling om 
Haugevekkelsen da han tok ma-
gistergraden i religionssosiologi 
ved universitetet i Oslo. Og det 
borger for at han har god innsikt 
i hva han skriver om. 
 
Etter å ha lest boka til Alv Mag-
nus får du et godt inntrykk av 
hva Hauge har betydd. I boka 
fokuserer han særlig på omven-
delsen til Hauge, på forkynnel-
sen og hans mange bøker og 
skrifter. Men Magnus gir også 
en god beskrivelse av Hauges 
reisevirksomhet. Den er svært 
omfattende og boka inneholder 
karter hvor det er avmerket de 
fleste steder han besøkte. Og 
det stort sett til fots. På sine rei-
ser var han også innom Sørlan-
det og Kristiansand. Han benyttet tiden svært 
godt og forkynte det gode budskap hvor han 
enn kom. 
 
I boken er det et kapitel som gir et godt tids-
bilde av Norge på Hauges tid. Det var defini-
tivt en forfallstid i kirken. Det var forbeholdt 
presteskapet å forkynne Guds ord og konven-
tikkelplakaten som gjaldt på den tiden var et 
effektivt hinder for at lekfolk kunne tale. Men 
Hauges tross gjorde at han fikk de geistlige 
mot seg. Han ble fengslet flere ganger i de åtte 
årene han fikk virke fra 1796 til 1804. Det 
endte opp med et 10 års langt fengselsopphold 

Mannen som forandret Norge 

frem til 1814. Datidens biskop i Kristiansand 
var en av pådriverne for å få ham fengslet!  
 
Det er utrolig hva Hauge fikk utrette på de få 
årene før han endte i fengsel. Han reiste land 
og strand rundt og forkynte og han satte at-
skillige sjeler i brann. Og ikke få ble så grepet 
at de var med på å videreføre bevegelsen. Han 
skrev tallrike brev og bøker. Han var faktisk 
den mest leste forfatteren på den tiden. Bøke-
ne hadde et opplag på omtrent 200 000 og det 
i et land hvor folketallet ikke var mer enn cir-
ka 900 000! En av hans mest kjente bøker 
«om verdens daarlighet» er nå trykt i et nytt 
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opplag. For at han skulle få ut bøkene sine etablerte 
han trykkerier. Ett av dem i Kristiansand. 
 
Hva han satte i gang av industri og annen nærings-
virksomhet er et kapitel for seg. I Bergen drev han 
det stort med både handel og skipsfart. Han inspi-
rerte også andre til å sette i gang. I Kristiansand sør-
get han for at det ble god gårdsdrift på Eg. Han in-
spirerte Ole Pedersen Moe til å flytte til Kristian-
sand, og den forretningsvirksomheten denne haugia-
neren satt i gang er vel kjent for mange i vår by. I 
Evje startet han opp papirfabrikk på Fennefoss.  
Ikke minst er han kjent for saltutvinning han satte i 
gang. Saltholmen i Lillesandsskjærgården har fått 
navn etter hans virksomhet. Men hvorfor gjorde han 
alt dette som ikke hadde noe med hans forkynner-
gjerning å gjøre. Jo, han mente at dette kunne få 
flere folk i arbeid og på den måten bedre folks øko-
nomiske kår slik at de kunne komme seg ut av fat-
tigdommen. Og for ham var det en kristen dyd å 
bidra til dette. 
 
Hauges virksomhet resulterte også i andre sam-
funnsmessige endringer. Ikke minst inspirerte han 
bondestanden til å ta del i det politiske livet, og det 
kan nok tilskrives Hauge at et stort antall bønder var 
representert på Eidsvoll i 1814.  
 
Hauges virksomhet i store deler av Norge resulterte 
i en omfattende bevegelse, og  Haugebevegelsen har 
vært mange kjente navn. Noen ble til og med kjente 
stortingsmenn. Selv helt frem til vår tid ser vi 
mange steder tydelige spor etter Hauge og hans 
virksomhet. 
 
Den mest aktive perioden i Hauges liv varte altså 
bare åtte år før han endte opp med ti års fengsling. 
Da han endelig var en fri mann var han nedbrutt 
både fysisk og psykisk. Og den oppreisning han 
burde fått så han ingen ting til. Men han ble etter 
hvert en respektert mann som til og med mange 
geistlige besøkte for å ha en samtale med denne et-
ter hvert så bibelkyndige mannen. Han døde bare 53 
år gammel. 
 
Alv Magnus sin bok om Hauge er absolutt verd  å 
lese. 
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Å kjenne sin besøkelsestid 
Av Knut Hammersmark, i samtale med 
Gudny og Anthony Culley fra  
besøkstjenesten 
 
Med forsøk på ordspill i overskriften, er forhå-
pentlig tonen for samtalen satt. Ekteparet Gud-
ny og Anthony Culley forteller om sine erfa-
ringer i besøkstjenesten, og om behovene som 
finnes. 
Anthony innleder: «Vi er 10 stk i besøkstjenes-
ten, hvor hver har sitt område. Enkelte har et 
område sammen.» 
Besøkstjenesten går med blomster bl a til jubi-
lanter fra og med fylte 80, 90 og 90 + år. Ved 
juletider får også alle over 80 år en juleblomst 
med hilsen fra menigheten. Av de som er over 
80, er det ca 120, og av disse er det noen ekte-
par. Så er det noen få som bor utenbys. 
Besøkstjenesten har fire samlinger i kjerka i 
året. På en av disse samlingene får de besøk 
utenfra. Sist hadde de besøk av Arne Tord 
Sveinall fra Modum bad, med avdeling på 
Gimlekollen. Anthony presiserer at besøket av 
Sveinall var veldig bra, og er en vi har hatt 
besøk av før. Sveinall snakket om temaet an-
fektelse. 

Gudny kommer omsider inn på hovedtemaet - 
rekruttering til besøkstjenesten. «Det er et te-
ma vi alltid bør ha framme», kommer det 
åpenhjertig. Hun poengterer at dette ikke er 
noe som skjer brått, men er en kontinuerlig 
prosess. Gudny forteller videre om tjenesten: 
«Det er en velsignelse, det er lærerikt og gir 
oss mye glede. Vi vil gjerne være fleksible, og 
helst ha et jevnlig tilsig av nye medlemmer. 
Hvis noen har noe kjennskap til noe som er litt 

heftig, så har vi pastorene, og da særlig diakon
-pastor Harald Eikeland. Han kan vi spørre om 
råd og veiledning.» 
Anthony tar over: «I besøkstjenesten er det de 
eldre vi har fokus på, men det er ikke alltid vi 
behøver å gå bare til eldre. Det kan være f eks 
besøk knytta til sykdom.» Han forklarer at det 
å besøke eldre i menigheten, er noe besøkstje-
nesten gjør i takknemlighet til de som har 
«trukket opp løypa» for oss andre.  Han kom-
mer også inn på temaet nattverd. Hvis noen har 
behov for nattverd hjemme, kan besøkstjenes-
ten melde dette videre til pastorteamet. Natt-
verd kan også delegeres, f eks til noen i be-
søkstjenesten. 
Et tema som Gudny kommer inn på, er dette 
med å senke terskelen for å ta kontakt om man 
behøver besøk. Som nevnt over trenger man 
ikke nødvendigvis være gammel for å ha be-
hov for besøk. «Det er mulig å ta kontakt med 
formannen (Anthony) eller kontoret. Vi ønsker 
at tjenesten skal blomstre, og vi har mer kapa-
sitet og vi ønsker å bli brukt», sier Gudny.  
Vi kommer også inn på dette med bønnemøter. 
Hver uke blir hele menigheten bedt for. Hvis 
det er noen av de som besøkes som har spesiel-

le bønnebehov, kan dette bes for spesifikt hvis 
det blir gitt anledning til. Det kan være fint å 
presisere at både besøkstjenesten og de på bøn-
nemøtene har taushetsplikt. 
 «Det er en del av det å være en levende me-
nighet å ha kontakt med de eldre», sier Gudny 
mot slutten av samtalen. Hun presiserer også 
viktigheten av å ha en god blanding av kvinner 
og menn. Dermed er utfordringen gitt: ta gjer-
ne kontakt dersom du trenger besøk, eller kan 
og vil være med i besøkstjenesten. 
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Som en uhelbredelig optimist, tror jeg at vi 
går mot slutten av pandemien og at  høst-
programmet for menigheten vil kunne 
gjennomføres stort sett som normalt.  Vi 
må sikkert ta hensyn til at Covid-19 viruset 
vil være blant oss i lang tid ennå, men til 
høsten vil de fleste av oss være fullvaksi-
nerte, så da vil vel livet på mange måter 
vende tilbake til det mer normale. 
 
Tiden siden mars, 2020 har vært en vans-
kelig tid, men samtidig har den fått fram 
det beste i oss. Vi har måttet prioritere, og 
samtidig har vi fått konkretisert hva som er 
viktig for oss, og hva som ikke er det.  
 
Jeg har lyst til å berømme pastorteamet 
vårt og de øvrige i staben.  De ble, boksta-
velig talt uten varsel, nødt til å forholde 
seg til at alle aktiviteter ble stengt ned over 
natten. Det er noe som heter å «hive seg 
rundt» og det er vel et uttrykk som beteg-
ner den «prosessen» som ble igangsatt i 
mars i fjor.   
 
Plutselig måtte flere lære seg å produsere 
TV. Som gammel NRK-mann vet jeg litt 
om hva som kreves på dette området. Jeg 
er virkelig imponert over resultatet av dis-
se anstrengelsene.  Pastorteamet har greid 
å lage gode video-gudstjenester som 
mange har sett på. Etter hvert med god bil-
de- og lydkvalitet.  En bratt læringskurve 
har gitt gode resultater. 
 

Det jeg er mest imponert over er produk-
sjonsteamet som har skapt video-varianten 
av påskespillet, med tittelen «Lys leven-
de.»  Med min bakgrunn er jeg kanskje en 
av de få som forstår hvilken enorm an-
strengelse dette har vært, både når det gjel-
der den tekniske produksjonen, og ikke 
minst med hensyn til skuespillerprestasjo-
nene! 
 
Jeg har lenge vært klar over at vår menig-
het har store menneskelige ressurser.  
Vanskelige tider får ofte fram det beste i 
oss. Tiden vi har bak oss er et godt eksem-
pel på det.  
 
Jeg tror ikke at tiden som ligger foran oss 
blir helt lik den tiden vi hadde før pande-
mien. Vi er heller ikke de samme som vi 
var den gangen. Vi har høstet erfaringer og 
lært nye sider ved oss selv og våre med-
mennesker. Dette kan vi ta med oss inn i 
høstsemesteret.  Som den optimisten jeg 
er, tror jeg høsten 2021 blir den beste vi 
har hatt i vår menighet! 
 

Signaturen 

Kåre Melhus 

Nå begynner noe nytt 
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Bli med på seniortur 

 
Frikirkens seniorturer begynner etter hvert å bli en tradisjon. Tidligere har turen gått til Risøbank, 
Grosås gård og Drotningborg i Grimstad. I år går turen til Birkeland onsdag 11. august. 
Det blir satt opp buss fra kirken i Tollbodgata kl 1000 og som tar opp de som ønsker det på Prest-
heia kl 1015. 
På Birkeland blir det først besøk i Birkeland frikirke med omvisning og andakt. Deretter går turen 
til folkehøyskolen hvor det blir servert middag og ifølge personalet vil det ikke bli spart på noen 
ting. Så her er noe å glede seg til. Det vil bli besøk på gartneriet.  
Sosialt samvær med sang og vitnemøte får du også med deg. 
Prisen som dekker både buss og middag er så lav som kr 350, ikke noe å klage på. 
Vi tar sikte på å være hjemme igjen omkring kl 1800. 
Det er ikke noe eksakt aldersgrense, men du får kjenne etter om du føler deg som senior. 
Uansett så regner vi med at det blir en trivelig tur og du er hjertelig velkommen. 
Påmelding til pastor Harald Eikeland. 

Blir du med på  
pilgrimstur? 

 
I år blir det pilgrimstur lørdag 11. september. Harald Eikeland 
forteller at i år som tidligere er dette et fellesarrangement i 
samarbeid med Oddernes og Tveit menighet samt Frikirken.  
Pilgrimsvandring har lange tradisjonsrike røtter og har tatt seg 
opp her i landet de senere år. Lokalt er det nå femte året vi 
gjennomfører dette. 
Noe av ideen er å være underveis til fots ute i Guds frie natur 
og samtidig ha et mål med vandringen. Hvert år har det vært 
et nytt tema og i år er temaet mat. Vi skal ha fokus på fattig-
dom og matmangel i verden.  Og videre bli mer opptatt av 



 9 

 

skaperverket.  
Noen strekninger skal vi ta sikte på å gå i stillhet uten forstyrrelser. 
Turen er på omtrent 16 kilometer til fots og starter ved Oddernes kirke og avsluttes ved Tveit kir-
ke. Underveis blir det matpause. Vi går den gamle postveien fram til Ålefjær, og der blir det sann-
synligvis båttransport ut Ålefjærfjorden før vi igjen legger i vei til fots de siste kilometerne til 
Tveit. Hvis det mot formodning ikke blir båttransport kan fotturen bli et par kilometer lenger.  
I Tveit kirke blir det gudstjeneste og her vil vi oppleve bispevisitas. 
Er dette noe å tenke på, så meld deg på til pastor Eikeland, men du bør være i stand til å gå en 
såpass lang strekning. 
Avmarsj fra Oddernes kirke kl 0900. Returen på ettermiddagen med vanlig rutebuss. 

Korsvei—En annerledes festival 
 
Festivalen Korsvei er kanskje ikke godt kjent. Men Harald Eikeland forklarer at det er en felles 
kirkelig aktivitet som blir avholdt annet hvert år. I år blir det korsveifestival både på Lista, i Sel-
jord, i Fredrikstad og i Bergen. Hva er nå korsvei? Det er en samling som «vil inspirere og utford-
re mennesker til å søke fortrolig felleskap med Jesus Kristus og forenes med Ham i kampen for 
livet i vår verden» leser vi på stiftelsen Korsvei sin nettside korsvei.no.  Det handler med andre 
ord om hvordan leve som Jesu disippel i 2021. 
Eikeland kan videre fortelle at deltakerne bor i telt omtrent som på en speiderleir. Det minner litt 
om en oasesamling. Det er et poeng å leve enkelt og ikke omgi seg med luksus. Matlaging skjer i 
felleskap. 
De som blir med på dette vil få med seg bibeltimer og gudstjeneste samt seminarer, ulike aktivite-
ter og treffe interessante mennesker. Nærmere informasjon finner du på korsvei.no. Påmelding 
kan foretas på Korsveis nettside eller ved å kontakte Harald Eikeland. Hvem som helst kan melde 
seg på, gjerne hele familien. Samlingen på Lista er fra 20. til 25. juli tre hele dager. 
Festivaltemaet i år er «kom med». Korsvei vil bidra til å leve enklere, bygge fellesskap, fremme 
rettferdighet og søke Jesus Kristus.  
Det er tjuende gang festivalen blir arrangert og første gang var på syttitallet. 
Blir du med på dette håper vi at du blir inspirert til å leve styrket som Jesu disippel i hverdagen.  



10 

TØFF-tur til Hovden 
Av Stein Arve Graarud 
 
Hver sommer i 10 år har vi reist 
med 10. klassingen våre på 
hjelpesendingstur til Russland. I år, 
som i fjor, ble vi nødt til å tenke 
annerledes. Det blir isteden 
sommerleir på Hovden Fjellstoge i 
slutten av juni. Siden fjorårskullet 
heller ikke fikk sommertur, blir også 
de med på denne turen. Det er VG2-
elever som har ansvaret for 
planlegging og gjennomføring (med 
hjelp av oss voksenledere) 
 
Turen er felles for Frikirkene Kris-
tiansand, Østsida, Songdalen, Ven-
nesla, Birkeland, Øvrebø, 
Hægeland, Hånes, Randesund og 
Tveit. 
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Misjonsmøte Kristi Himmelfartsdag 

Av Knut Hammersmark 
 
78 personer hadde funnet veien til 
kjerka denne dagen. Det ble innleda 
med en minikonsert med sanggrup-
pa Konfekt.  
Per Kristian hadde deretter en tale, 
der hovedsaken var om to tidligere 
medlemmer hos oss, nemlig Emran 
og Nedha fra Iran. De måtte som 
kjent reise tilbake til Iran, noe som 
er en stor belastning for mennesker 
som har tatt imot den kristne tro. 
Heldigvis kom Emran og Nedha seg 
etter hvert til Tyrkia, der de leder en 
kristen menighet. Per Kristian for-
talte at de nylig hadde 50 til dåp i 
menigheten. Emran og Nedha del-
tok på et forhåndsinnspilt intervju 
via skjermen i kirkesalen, hvor Per 
Kristian tolket.  

Emran og Nedha på link fra Tyrkia 

Misjonsmøte ble innledet med en minikonsert av sanggruppa Konfekt.  
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Påskespillet «Lys levende»  
Tekst: Randulf Roaldsnes 
 
I fjor, og i år, måtte den planlagte oppset-
ningen av påskespillet «Lys levende» avly-
ses. Dette til stor skuffelse for de som alle-
rede var i gang med øvelser og andre forbe-
redelser. Men som mange av dere kjenner til 
så fikk vi skrevet, planlagt, organisert, spilt 
inn og redigert en digital versjon beregnet 
på distribusjon på nettet. Det var til dels 
krevende, og nesten litt for spennende om vi 
i det hele kunne rekke å få de ni episodene 

ferdige. Ikke minst på grunn av strenge ko-
ronarestriksjoner. Men torsdag før palme-
søndag var all redigering ferdig og vi kunne 
publisere slik vi hadde tenkt, en ny episode 
for hver dag i påsken. I tillegg til episodene 
fra påskespillet ble det fulgt opp med quiz, 
bibelhenvisninger, lenker til Spotify og no-
en koselige videosnutter som ble spilt inn av 
andre menigheter. Opplegget var beregnet 
på barnefamilier og vi hadde et fint samar-
beid med FriBU sentralt, noe som bidro til 
enda større spredning. Og ryktet gikk fort. I 

løpet av et par dager så hadde vi hundrevis 
av «følgere» på hjemmesiden og til sam-
men var det nesten 7000 visninger av de 
ulike episodene. Tallet er nok mye større 
enn det, da vi har brukt statistikken for alle 
som har sett minst 60% av videoepisodene. 
I tillegg kommer de som har brukt de andre 
ressursene som quiz og Spotify. Mottakel-
sen har vært overveldende positiv og er blitt 
sett av personer over hele kloden. Spesielt l 

 
la vi merke til en hyggelig hilsen fra en fa-
milie i Seattle i USA.  
 
Så det gjenstår å takke alle som har bidratt 
til at dette kunne bli mulig. Vi tør ikke nev-
ne navn, men vil likevel få lov til å nevne 
gjengen i Jubilo som har bevist at de sitter 
på talenter som skuespillere hele gjengen. 
Om vi kommer til å gjøre noe lignende til 
neste år har vi ikke diskutert. Vi vil jo aller 
helst sette opp den vanlige versjonen i kir-
ka. Det på tide. 
 



 
  

 

    

 

 

 

 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 

Døde 
 
Karin Alfsen 
Mads Ljøstad 
Solveig Wold 
 
 
 

 

I fjor var det ikke noe sommerkirke på Dvergsnestangen 
pga smittevern. I år er det mål om å få til noe.  
Søndager i juli skal det være gudstjenester kl. 11.00 
Tirsdag – onsdager – torsdager i juli, bibeltimer kl 10. 00 
Avhenger av at det vil være mulig i forhold til smittevern-
regler. 
 
Så vil det være mer informasjon tilgjengelig på hjemmesi-
den til Kristiansand Feriesenter, og vi vil også ta det med 
på vår infomail/avisannonse 

Sommerprogram på Dvergsnestangen 

Økonomisk støtte til misjonsprosjekt 
 
Misjonsutvalget har mulighet for å gi noe økonomisk støtte 
til misjonsprosjekt. Det er mange gode prosjekter som har 
pågått lenge, og kanskje noen nye? Send en kort søknad til 
Kristiansand@frikirken.no innen 09.06.  
Du må være medlem i menigheten for å søke.  



Program 

Tirsdag 1. juni 
19.00 Damenes misjonsforum 
 Hilde Grøthe 
10.30 Bønnemøte 
 
Fredag 4. juni 
19.00 Voxlight 
 
Lørdag 5. juni 
19.30 Vox 
 
Søndag 6. juni 
10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
 Fellesgudstjeneste fra 
 Synodemøtet vises på 
 storskjerm i kirkesalen 
 
Onsdag 9. juni 
10.30 Bønnemøte 
 
Søndag 13. juni 
10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
 Hilde Grøthe, tale 
19.00 Voxnere 
 Sommeravslutning 
 
Onsdag 16. juni 
10.30 Bønnemøte 
 
Søndag 20. juni 
10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
 Endre Sagedal, tale 
 
Søndag 27. juni 
10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
 Harald Eikeland 
 

16.30 Knøttis 
16.30 Jubilo  
 
Onsdag 1. september 
10.30 Bønnemøte 
 
Lørdag 4. september 
11.00 og 12.30 Konfirmasjons
- gudstjenester 
 Stein Arve Graarud 
 
Søndag 5. september 
10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
 Harald Eikeland, tale 
 
Tirsdag 7. september 
16.30 Jubilo 
 
Onsdag 8. september 
10.30 Bønnemøte 
 
Fredag 10. september 
19.00 Voxlight 
 
Lørdag 11. september 
19.30 Vox 
 
Søndag 12. september 
10.30 Bønnemøte 
11.00 Familiegudstjeneste 
 Sven Jarle Reinhardsen, 
 tale 
 
Tirsdag 14. september 
15.45 Pannekaketirsdag 
16.30 Knøttis 
16.30 Jubilo 
Onsdag 15. september 
10.30 Bønnemøte 

Juli. 
Gudstjeneste hver søndag kl 
11.00 på Kristiansand Ferie-
senter, Dvergsnestangen 

Søndag 1. august 
10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
 Stein Arve Graarud, tale 
 
Søndag 8. august 
10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
 Harald Eikeland, tale 
 
Søndag 15. august 
10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
 Oddvar Søvik 
 
Søndag 22. august 
10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
 Endre Sagedal, tale 
 
Onsdag 25. august 
10.30 Bønnemøte 
 
Fredag 27. august 
19.00 Voxlight 
 
Lørdag 28. august 
19.30 Vox 
 
Søndag 29. august 
10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
 Hilde Grøthe, tale 
19.00 Misjonsmøte 
 
Tirsdag 31. august 
15.45 Pannekaketirsdag 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Musikkutgivelser 
I løpet av våren er det blitt spilt inn mye musikk fra Kristiansand frikirke. Nå før sommeren er flere 
av sangene tilgjengelig for streaming. Vox-bandets innspilling «Herre» og «Graven er tom» blir 
tilgjengelig i begynnelsen av juni. På sankthans lanseres Kristina Jølstad Moi sin sommer-EP. Kris-
tina har spilt inn de to største sommersalmene vi har – «Den blomstertid nå kommer» og «Så grønn 
en drakt». 
Tidligere i vår ble to singler med Braveheart Mission Band lagt ut - «Underbara Frälsare och Bror» 
og «Less of Me, More of You». 
I løpet av første halvår i 2021 ble hele 28 salmer spilt inn. Disse blir lansert på dobbelt-CD til høs-
ten. Her er det mange kjente, men også mange nye salmer. Det er med stolthet at vår kirke kan lan-
sere et produkt med så veldig mange dyktige sangere. Det er Torbjørn Alfsen og Jon Kleveland som 
spiller på alle innspillingene. 


