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Velkommen til årsmeldingen 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
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noe for andre enn seg selv. Et fellesskap som har som mål å «åpne hjerter oppover- og
utover»
Endre Sagedal, daglig leder

Fra eldsterådet (ER)
Dette året er blitt et annerledes år for menigheten. 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 saker 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 koronanedstengningen. 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 naturlig å se på hva
det innebærer å sitte i ER; og hvordan strukturen kan være slik at det ikke blir for mye
belastning på vervet.
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 hovedsamling. Vi har til vanlig
familiegudstjeneste en søndag pr måned, og tilbud til barn under gudstjenesten de andre
søndagene. Hver 1. og 3. søndag i måneden har vi nattverd.
Som mye annet, ble også gudstjeneste tilbudet kraftig redusert pga covid 19 i 2020. Fra og
med 12.mars måtte vi midlertidig stenge kirken, og for første gang i menighetens historie
hadde vi ikke fysiske gudstjenester og samlinger i påskehøytiden. Bortsett fra en «drive-ingudstjeneste» vi arrangerte sammen med Domkirken på Torvet i Kristiansand 2.påskedag.
Likevel har vi hele året holdt kirken åpen og arrangert gudstjenester eller samlinger innenfor
de til enhver tid gjeldende smitteregler. I mai begynte vi med «drop-in-nattverd», der vi hadde
maks 10 personer inne i kirkerommet samtidig. Da det ble mulig å åpne for inntil 50 personer,
hadde vi to gudstjenester, en kl.11 og en kl.12, også med mulighet for samling av ytterligere
50 personer med lyd-og bildeoverføring til FriCafe. Vi hadde ikke fysisk gudstjeneste på
julaften, men to gudstjenester 1.juledag.
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Det har gjennom hele corona-perioden vært produsert digitale gudstjenester som erstatning for
eller tillegg til de fysiske samlingene.
Da Koronaen stengte landet og kirker ned i mars 2020 hadde vi liten eller ingen kompetanse
på å lage digitale gudstjenester og vi i staben måtte hive oss rundt og lære oss å bruke kamera
og streaming plattformer. Vi begynte med ganske enkle redskaper som mobiler, men krav til
kvalitet gjorde at vi stadig ble bedre og lærte mer om hvordan en skulle lage gode digitale
produksjoner
I gjennomsnitt så ser 200 mennesker våre gudstjenester hver uke
Menigheten har en egen Vimeo konto som det nå ligger 40 andakter og gudstjenester ute
tilgjengelig til ned lasting. I tillegg har Facebook en god del korte andakter som ligger
tilgjengelig på menighetens Facebook side

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, synodesaker, 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)
Pr. 31.12.20 besto Administrasjonsrådet av Roald Fidje (leder), Andreas Kolaas, Jan Olav
Beckmann og Hans Kristian Sødal (sekr.). Endre Sagedal er også med som daglig leder.
AR har avholdt 15 møter. Kontakten med undergruppene har i det alt vesentlige foregått i
dialog med gruppenes ledere.
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 kollekter/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 budsjett.
Lånet var pr.31.12 på ca 750.000
. For mer detaljert informasjon ellers vises det til menighetens årsregnskap.
Menighetens regnskapsførsel utføres av Lunden Regnskapsservice AS.
Det offisielle regnskapet for 2020 revideres av ekstern revisor, Sigmund Omsland.
HMS, Interrnkontroll, GDPR og brannvern.
Planer er utarbeidet i henhold til pålagte lover og regler, og blir ajourholdt.
Øvrig drift:
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Husstyret har i 2020 hatt 2 møter og har gjennomført vedlikehold og småfiks på bygget. Av
større prosjekt kan nevnes: Den gamle heisen er tatt ut og ny løfteplattform er satt inn
Styringen av vannvarmen i friCafe er renovert og vi har også hatt en stor renovering av
takterrassen i nr 64
Studenthybel leiligheten funger etter planen.Nå er det 4 studenter som bor der og de bidrar
med arbeid blant barn og unge i menigheten. Dette arbeidet ledes via FRIBU
.
Ukentlig vedlikehold og rengjøring blir godt ivaretatt av våre vaktmestergrupper, de er til stor
hjelp og gjør en flott innsats for at kirkebygget vårt skal fremstå slik vi ønsker. Dette gjør at vi
er et yndet sted å leie for arrangementer. I tillegg til 40 dager, KUP og Bibelkvelden . Politiet
er også flittig leietaker. Braveheart leier kjeller til internasjonalt fellesskap søndag
ettermiddag.
friCafe` er flittig benyttet, og vi er takknemlige for det frivillige arbeidet som gjøres for at
lokalet og kjøkkenet er i orden til enhver tid.
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. Åge Grønningseter organiserer lydtjenesten, og Eivind
Heier bildetjenesten. I tillegg har VOX egne folk på sine samlinger.
Kirkeverter
Kirkeverter er ansvarlige for det praktiske rundt gudstjenestene. Velkomst, navneregistering
(smittevern), nattverd utdeling, kollekt mm. Det er mange frivillige som er med og bidrar, og
tjenesten administreres av kontoret.

Frikirke Aktuelt.
FrikirkeAkuelt utkom med sju nummere i 2020. Åtte utgaver var planlagt, men juninummeret ble avlyst da Korona-epidemien forårsaket nedstengning og avlysning av det aller
meste av menighets aktiviteter på den tiden. FrikirkeAktuelt kom med et opplag på ca. 1.100
i hvert nummer.
Redaksjonen besto i 2020 av følgende personer:
Kåre Melhus, redaktør, Harald Flå, Endre Sagedal, Tormod Fidje, Randulf Roaldsnes, Knut
Hammersmark.

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. De
nye vekstgruppene har blitt et godt tilskudd til gruppearbeidet. Disse gruppene vokser har delt
seg. Det er et ønske at flere av menighetens medlemmer finner sin plass i et mindre
fellesskap.

Seniorforum
Seniorforum rakk bare å ha to møter i vår før koronasituasjonen satte en stopper for videre
aktivitet før sommeren. 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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Møtet i januar var ved Svein Fink og temaet var «Hvem og hva er kirka». I februar fikk vi
besøk av Terje Bjørkås «Misjon i en ny tid». For resten av våren var det avtalt besøk av Arvid
Solheim, Blå Kors, Arne Tord Sveinall og Harald Eikeland. Men de møtene måtte altså
avlyses.
Ettersom koronasituasjonen så noe lysere ut på tidlig høst fikk vi startet opp i september med
besøk av Jostein Andreassen «Darwins liv og livssyn» og i oktober Øyvind Benestad
«Samlivsrevolusjonen – hva skjer?». På de to avlyste møtene for resten av høsten var det gjort
avtale med Årstein Justnes og Jarle Skullerud.
Komiteen har bestått av Snefrid og Jan Ivar Nilsen, Aslaug Vinje, Rannveig Hæraas, Anne
Lise og Ole Kristian Lauvnes, Oluf Arntsen og Harald Flå.
Oluf Arntsen sluttet i komiteen på slutten av året.

«Vandreturer med kjerka»
Ca. en tirsdag pr. måned arrangeres en felles vandretur i skog og mark. Det overordnede målet
med turene er å skape et godt fellesskap og gode relasjoner. I tillegg til turene hadde vi i
januar en sosial kveld i kirken. Turene varierer fra 4 til 6 km. Underveis har vi en rastepause
med et Guds ord, ofte rundt et bål. Pluss/minus 30 personer - primært pensjonister - har deltatt
på turene.
Selvutnevnt komite har vært Torleif Haugland, Harald Flå og Hans Kristian Sødal

Internasjonalt arbeid
I 2020 var det primært det internasjonale fellesskapet som Braveheart har søndag ettermiddag
kl 15.00 i kjelleren, som er et tilbud. De samler 20-40 til gudstjeneste.

Strikkekaféen
Vi er ein fast gjeng med strikkeglade damer som samlast 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!
Då Noreg stengde ned 12.mars, måtte òg strikkekafeen ta ein pause. Men vi fekk til nokre
samlingar i mai og juni, før vi tok sommarfri. I haust har vi hatt samlingane som planlagt

Menighetens bønnetjeneste
Menigheten har flere bønnesamlinger. Flere personer står i en forbønns- og sjelesorgtjeneste
hvor de selv gjør avtaler med enkeltpersoner som trenger samtale og forbønn.
Onsdager fra 10.30 til 11.30 avholdes menighetens bønnemøte i det stille rom. Vi samler en
nokså fast gruppe på 12 personer. I år har også folk fra disippelhuset vært med. Vi ber for
innkomne bønnelapper fra bønneskrinene. Alt blir behandlet konfidensielt og lapper blir
makulert. Ellers er det mye fokus på barn, unge, eldre og syke. Vi har mye å be og takke for
derfor løper tiden ofte fra oss. De som møter frem føler det som et privilegium å få være med
i denne bønnetjenesten.Vi vil gjerne få flere med i dette spennende arbeidet. Her er det åpent
for alle som vil!
Leder er Torleif Haugland
Torsdag kl. 0900 – 1030
En samling i friCafé med spesielt fokus på menighetens ungdomsarbeid.
Fremmøte 6 – 10 personer.
Leder: Stein Arve Graarud.
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Bønn før gudstjenesten
I det stille rom kl. 10.30-1050
Fremmøte 5-20 personer
Leder: Gudstjenesteleder
Årsrapport bønn og veiledergruppa.
Året 2020 har det ikke vært organisert forbønn på gudstjenester, av smittevernhensyn.
Det har vært gjennomført forbønn og veiledning fra noen av medlemmene i gruppa.
Vi ser fram til at menighetens virke skal normalisere seg, slik at vi kan fortsette å tilby
forbønn på menighetens møter.
For bønn og veileder gruppa
Paul Roland

Misjon
Misjonsutvalget
Også dette året har utvalget bestått av Kåre Melhus, Roald Føreland, Endre Sagedal, Janne og
Paul Roland
Vi har fortsatt å samles nokså jevnlig, også dette året. Vi har jobbet med kollektplan, og plan
for orientering om misjon på nettmøtene, uten at vi har opplevd at det har vært effektivt nok,
men situasjonen har vært vanskelig, også for oss.
Vi har jobbet med å lage en fordeling av midlene som vi har fått tildelt av menigheten. Slik
ble midlene fordelt
Pastorutdanning Etiopia v/Gundersen/Senumstad: 75 000,Bhutan v/Kolaas: 30 000,India v/Evangelisk Orientmisjon: 15 000,Latvia v/Terje Abrahamsen: 5 000,Bangladesh v/Lauvland: 15 000,Totalt: 140 000,De siste årene har vi planlagt og gjennomført et misjonsbesøk fra et misjonsfelt, en uke på
høsten. Det fikk vi ikke til i 2020. Vi håper at det kan gjennomføres til høsten 2021.
Vi hadde et inspirerende møte høsten 2020, i samarbeid med "Ungdom i
Oppdrag". Hensikten var å samle ungdom, til inspirasjon for misjon. Vi kunne ikke samle
flere enn 50, men allikevel ble det en inspirerende samling, i samarbeid med Vox og
Voxnere. Vi håper etterhvert å gjøre mer for denne gruppen.

Vi planlegger et tettere samarbeid med Misjonsforum for kvinner, og ser fram til hvordan
dette vil utvikle seg.

Sibir-Prosjektet
Styret består av:
8

Eivind og Signe Annette Sødal,

Gudny og Anthony Culley
2020 har vært et utfordrende år for Sibirprosjektet. To planlagte turer har blitt avlyst pga.
koronapandemien.
Vi i styret var i april invitert av Terje Konradsen til et seminar på Borgen i Tromsø i regi av
UiO. Her ville vi få treffe våre samarbeidspartnere fra menigheten i Salekhard og andre
kristne som driver misjon blandt urbefolkningen i Sibir. Da ikke dette lot seg gjennomføre,
ble det planlagt et nytt seminar i St. Petersburg i november. Dette måtte også avlyses.
I løpet av de siste årene har vi samlet inn en del penger til prosjektet vårt og da disse ikke kan
bli levert personlig, har vi fram til nå måtte la de stå på kontoen vår her i Norge. Å overføre
penger fra bank i Norge til bank i Sibir oppleves som både umulig og trist, da vi vet at Good
News menighets prosjekter og daglig drift trenger økonomisk støtte.
Dette har vært vårt primære bønneemne i høst. I Desember har vi derfor hatt en del kontakt
via e-post og telefon til sentrale personer i Good News Church i Salekhard for å se på mulige
alternative løsninger. Vi håper og tror at en løsning nå er på gang.
Som et resultat av dette har styrets samlinger i løpet av året vært preget av planlegging,
skuffelser en del ubesvarte spørsmål.
Kallet og engasjementet for prosjektet har vi derimot beholdt. Vårt ønske er at evangeliet
forsatt blir forkynt blandt urbefolkningen i Sibir og at pengene vi har samlet inn kan bidra til
økt livskvalitet og håp for fremtiden. Dette har vært og er fortsatt vårt primære bønneemne og
drivkraft for prosjektet.

Etiopia
Det er igjen uro i Ethiopia, 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 kirkens 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. Endelig er Gumuz-folket herrer i eget
kirkehus.
Gjestehuset
som ble bygget med frikirkemidler som sto i Etiopia etter et tidligere prosjekt er
nå ferdig og i bruk. De brukte det for eksempel da
alle utsendingene kom fra menighetene for å starte
planleggingen av den nye synoden. Bygget skal
brukes til innkvartering for seminarer og kortkurs
for menighetsledere og eldste som kommer lang
veg. Noe må reise flere dager for å komme til
Kamashi. Ellers kan rom i gjestehuset gi inntekter
ved at de leies ut som hotell-rom, noe det er lite av.
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Prestestudentene fikk et nytt avbrudd på
grunn av Corona-epidemien. De har vært
hjemme noen måneder, men påstår at de
har studert hjemme ved bruk at de brukte,
bærbare datamaskinene vi fikk fra UiA.
Det er jo vanskelig å tenke seg hvordan
dette har fungert rundt omkring i bambushyttene. Men nå har de endelig fullført
sine studier på Mekane Yesus Central
Ethiopia Synod College i Addis Ababa.
Tadese Kalifa; Fikiru Dereje; Desatu
Bekere; Zena Adissu (fra venster) tok
eksamen og fikk sine diplomer i januar.
Alle er glade og takker for støtten. De er
nå tilbake til Didessa og settes inn i oppgaver i menighetene, som ber om støtte til deres lønn i
oppstarten. I tillegg støtter vi to andre studenter utvalgt av ledelsen, som begge holder på med
master-oppgaver:
Shiferaw Jowane er eldste i Belo Didessa menighet, utdannet sykepleier og studerer nå
ledelse. Han ønsker å studere teologi i tillegg. Vi ser for oss en framtidig kirkeleder.
Ayansa Wakjira er gift med Adisse Ferede, som er synodens økonomi-medarbeider. Hun
kommer alltid med gode årsrapporter og regnskap. Ayansa tar mastergrad i husdyrhelse, som
er meget viktig for folkets økonomi og helse.
Lønnsstøtte for en pastor er kr. 10.000 pr år
Støtte til skolepenger, uniform osv for en grunnskole-elev er kr. 700 pr år
Støtte til kurs, workshops etc. for lokale kirkeledere: Totalt kr. 20.000 pr år til sammen.

Rapport fra Garuma-prosjektet: Damene i Etiopia
Først av alt: Takk til dere som trofast har støttet utdannelse 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 organisasjonen heter, hittil støttet 397 jenter med
utdannelse. Over 300 er til nå blitt uteksaminert. I 2000 har det vært 91 studenter. Over 90 %
har konvertert til kristendommen. Av de som er blitt uteksaminert har 95% fått jobb på heltid
i ulike yrker og organisasjoner. Flere har blitt gift og startet familie. I 2021 planlegger
Garuma å ta opp 40 nye jenter. Det er utrolig meningsfylt å høre om hvordan foreldreløse,
fattige jenter har fått nytt liv i dobbel forstand. De har både blitt frelst og fått et meningsfylt
yrke. Vi trenger flere faste givere. Vil du bli med? Kontakt Oddvar Søvik, 472 81 392

Misjonsmesse
I dette «annerledesåret» 2020 ble det pga av smittevern ikke noen Julemessedag i november.
Vi i messekomiteen ønsket at messas viktige tilskuddet til misjonen ikke skulle bortfalle. Vi
bestemte oss for at nå må vi tenke annerledes . Det ble sendt ut loddbøker til menighetens
medlemmer. Vi opplevde stor velvillighet, og fikk vi inn 200 000,- på lotteriet. I tillegg fikk
vi inn Kr 22 000,- på gaver, salg av tyristikker, kransekaker, kort og luer. Det ble søkt om en
kompensasjon for bortfall av inntekt, og der fikk vi en støtte på kr 33 000,-.
Det har vært noe utgifter til gevinster, Kr 235 000,- er sendt til misjonen. Dette resultatet er vi
veldig fornøyde med.
Julemessekomiteen består av:
Anne Kari Jakobsen, Siri Berg Thomassen , Ellen Kirkhus, Rut Anne Hagen, Randi
Gabrielsen, Kari Obrestad, Ester Tufte Larsen, Gerd Sæbø og Liv Marit Gumpen
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Misjonsforeningen

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. Høstsemesteret ble
gjennomført med 4 møter.
15.september – tema Japan, et av våre eldste misjonsland i en ny tid v/ Marianne Boklund
Jakobsen.
13. oktober – tema Bhutan, utradisjonell misjonsvirksomhet i lukket land v/ Solveig Kolaas,
Bodil Nørsett og Hege Beckmann. 10. november -tema Hviterussland, tilbakeblikk på et rikt
misjonsprosjekt som nå er klar for å stå på egne ben v/ Arnt Sigurd Abrahamsen. 8. desember
besøk fra et land i Midt-Østen.
Målet er å videreføre misjonsbefalingen – med talere fra ytremisjonen og misjon i
nærmiljøet. Misjonsprosjekter som medlemmer i Kristiansand Frikirke er engasjert i, ønsker
vi også å formidle.
I gjennomsnitt har vi vært 46 damer på møtene.
Styret består av Gudny Culley, leder, Anne Grete Gundersen, Solveig Kolaas og Aud Arntsen.
10 styremøter har vært avholdt.
Et nærmere samarbeid med Misjonsutvalget er ønskelig.

Musikk i Kristiansand frikirke i koronaåret.
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 musikk 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 samles, 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. november – 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 sommeren. 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 gudstjenestene i år. Videre ble gudstjenestene så begrenset med antall folk i
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salen, at det måtte settes opp to gudstjenester hver søndag, noe som også førte til at
gudstjenesten 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 nettgudstjenester 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.
En av de store prosjektene i 2020 ble utført via forlaget Musikkentreprenørene. I august ble
Kristina Jølstad 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 formidler av Guds kjærlighet.
Kristiansand Frikirkes musikkråd ble gjenopprettet i høst. Rådet består av: Anita Sædberg
(leder), Bodil Kvernenes Nørsett, Kristian Sødal, Torbjørn Alfsen, Henriette Lindstad Børven
og Jon Kleveland. Rådet hadde lagt opp til flere konserter høsten 2020 og våren 2021.
Dessverre er alt lagt ned. Men rådet ser lyset i fremtiden!

Årsmelding Kortreist Økumenisk Bluegrass Band (KØBB)
Købb sin aktivitet er også begrenset under pandemien .Men vi deltok på gudstjeneste i
oktober i Frikirken
Vestergabets Beretning om året 2020
Så måtte det kanskje en pandemi til, for at min årsberetning skulle få begrenset skadeomfang,
siden årsmøter o.l. for tiden bare er bleke skygger av seg selv med utydelige ansikter som
mumler uforståelige setninger på skjermer til et middels interessert publikum. Jeg takker og
tar imot denne anledningen, som kanskje markerer begynnelsen på slutten på den årlige
galskapen. Så langt har det gått at styremedlem Ringøen, korets kasserer og selvutnevnte
verneombud, tidlig på året kontaktet meg og uttrykte bekymring for min mentale helse med
bakgrunn i mine patologisk motiverte årsmeldinger. Og det fra en mann som fremdeles nekter
å legge seg under (barber)kniven og som med sitt frodige ytre får garvede dørvakter til å
grøsse... Men disse årsmeldingene ser ikke ut til å gi seg uten kamp - og de er forlengst
utenfor min kontroll. Jeg må informere at følgende prolog ble skrevet i januar 2020, et par
mnd før en ulykksalig kineser fikk en trang til å fortære et selvdødt krypdyr utgått på dato og
deretter reise jorda rundt. Eller noe sånt. For drøyt 100 år siden tok Spanskesyken flere liv enn
den justinianske byllepest og den store mannedauden tilsammen. I Norge døde folk i hopetall,
de fleste var samer. Det faller naturlig å undre seg litt over dette, som i hovedsak dreide seg
om manglende immunforsvar, som følge av geografisk og kulturell isolasjon. Pandemien ble
spredd nordover fra Oslo med NSB. Skulle noe lignende ramme Kristiansand, er det lite
sannsynlig at Mannskoret Vestergabet skulle ha noen sentral rolle i smittespredning, siden
våre arrangementer ikke trekker særlig med folk. Nuvel, så var det de kronologiske
begivenheter. Vi rakk såvidt en øvelse i januar, før det bar av sted til innspilling i studioet til
det beskjeggede lykketrollet i Kongshamn. Vi tviholder på CD’er, til tross for at flesteparten
av vårt potensielle marked sannsynligvis fremdeles benytter 8-spors kassetter. Jon vil gjøre
alvor av truslene om å jobbe mer med eksisterende materiale fremfor å lære nye sanger, ergo
er vi dårlige. Ikke kan vi øve inn nytt repertoar - og vi trenger fremdeles å lære de sangene vi
kan. Det går rykter om styrevedtak på gjærbakst og det foreligger plutselig kringle fra 2. bass,
helt klart en provokasjon overfor 1. tenor, som har levert mutantkringle jevnt og trutt i årevis.
22/1 holder Smemo andakt og snakker bla. om å gjøre vann til vin. En meget liberal tolkning,
var det ikke omvendt? Det kommer mail fra Jon vedr punktlighet, øvelsene i januar og februar
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fortoner seg som flash-mob, sangere dukker opp dryppvis, som om øvelsen er åpent hus. Men
hvis vi nå skal begynne presis, kan vi kanskje slutte litt tidligere? Dessuten er onsdagene
kampdag. Årsmøte ble avholdt 5/2 uten dramatikk. Alf Steinar Vikeså vikarierte for formann
David Holme. Sistnevnte har omtrent ingen sett snurten av, siden han ble klubbet inn som ny
formann for få år siden, den russisktalende pratmaker er utstyrt med helse som Boris Jeltsin
på en middels god dag. Årets første opptreden i Frikirken skjedde askeonsdag, 26/2 og
endelig passet de askegrå skjortene våre til anledningen. Av felles aktiviteter i mars, ble det
kun én øvelse + deltakelse på kveldsgudstjeneste i Lund kirke 8/3. Den planlagte konserten i
Kunstmuséet 11/3 ble avlyst, og så var spetakkelet igang. Norge stengte ned og dette skulle få
store konsekvenser for koret framover. Men min påstand er at dersom mannskoret kunne få
utfolde seg offentlig, ville det sannsynligvis medvirke til motvirkning av smittespredning.
Folk med underliggende sykdommer, høy BMI, lav selvinnsikt osv. ville trukket seg unna og
søkt ensomhet. Alt av aktiviteter i mars, april og mai ble ofret på koronaens alter. Planlagt
innspilling i Kongshamn, samt opptredener i Frikafé og i Norkirken Grimstad gikk også opp i
røyk. Til og med påskeferien ble avlyst og folk hadde bare én ting igjen å gjøre, nemlig å
hamstre. I mai ble karantenegrepet løsnet og Jon kunne endelig gjøre andre ting enn å sitte
hjemme i underbuksa på formiddagen og se på Bonanza og drømme om playa del soleksem.
Det var lys i vinduet på kontoret der hjemme i sene nattetimer og det ble lagt raske og store
planer for korets videre aktiviteter. Første øvelse etter koronautbruddet avholdes 3/6 og nå er
det visst slutt på kaffe og medbragt. Så blir det endelig tid for et par lange kvelder i
Kongshamn, før koret går i sommerdvale. Øvelsene tar til igjen 19/8, før de avløses av
innspillinger, denne gang i Frikirken, der stadig gangtrafikk gjennom lokalet og slamring med
dører setter Jon’s hardt prøvede fordøyelse i aktivitet. September blir en aktiv mnd, med
øvelser, CD-innspilling og videoopptak av sang, der kor fra hele Europa skulle delta.
Mannskoret er med årene i ferd med å bli en motvekt til det vellykkede bildet av vakre unge
mennesker. Den prominente forsamling bestående av leger, advokater, lærere, sogneprester,
politifolk og låsesmeder, burde kanskje med sin samlede visdom og erfaring gjenspeiles i et
tilsvarende visuelt uttrykk, men paradoksalt nok ligner vi mer og mer på spørsmålstegn.
Likevel skulle vi filmes til denne internasjonale happening. Lausannebevegelsen ble startet i
Sveits i 1974 av Billy Graham. Mannen gjorde altså langt mer enn å preke, et brød fikk han
også oppkalt etter seg. Oktober går i samme duren, øvelser og innspilling. 1/11 kan vi endelig
vise oss offentlig igjen, på formiddagsgudstjeneste i Frikirken. Med korona-avstand og i
formasjon som svarte bowlingkjegler som bare venter på å bli meid overende. Så blir det igjen
bråstopp og all aktivitet opphører. Koret går i dvale og korskribentens tvilsomme penn kan
endelig legges ned. I koronaåret 2020 har vi lagt bak oss ti ordinære øvelser, tre offentlige
opptredener, syv innspillingskvelder i anledning ny CD, samt én internasjonal
videoinnspilling.
Med veldig hilsen For Vestergabet Roy Wigardt

Kristiansand Frikirkes Kammerkor 2020
Våren 2020 var kammerkoret
• Samla til 10 øvingar før alt stengte ned pga Korona-viruset 12.mars
• Vellukka øvingshelg på Grasaas Gård på Iveland 31.januar-2.februar: Me øvde på
Passion Music av Will Todd, ei jazz/klassisk/gospel-messe som skulle framførast med
7-mannsorkester og solist.
• Øvingshelga inneheldt årsfest og øvingshelg
• Avlyst: Passion Music, 19. mars Kristiansand Frikirke og 22.mars i Grimstad Frikirke.
Arrangementet vart avlyst 10.mars i samråd med Endre Sagedal, då me såg at
smittevernhensyn for å hindre spreiing av Covid-19 breidde om seg. 12.mars stengte
altså alt ned.
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Avlyst: 2.påskedagsgudsteneste i Kristiansand Domkirke (13.april)
Prøvde å gjennomføre øvingar på Zoom-plattform 23. og 30.mars. Dette fungerte særs
dårleg. Ikkje alle hadde like god internett-forbindelse, og det er vanskeleg å synge
saman pga tidsdelay på nettet.
20.april fekk me lov å synge saman i kvartettar og øvde Beethoven-stoff med 1m
avstand og smittevernsreglar frå Korforbundet: Fidelio med hovudsakleg mannskor +
litt blandakor: hadde 3 øvingar med kvartettar/halvekoret etterkvart som
smittevernhensyn vart letta opp.
11.mai: Innspeling i Kongshavn studio for Rolf Løvland og Secret Garden
Hadde to øvingar til i halvt kor før me tok sommaravslutning på Skarpøya der Randulf
opna hytta si til disposisjon. Fekk omvisning på øya og framførte Vår Far for Harald
Sødal som løn for litt lokalhistorie.
Avlyst: Øvehelg på Fidelio med Ursa Lah i juni.

Hausten 2020
• Avlyst: Fidelio med KSO og Opera Sør i september
• Avlyst: Beethovens 9.nde symfoni 14.november
• Plan B var å jobbe i dybda med utvalde songar frå a capella repertoaret, memorere dei
godt og lære stoffet så godt som utanåt.
• Kammerkoret start opp 17.august og var samla til 12 øvingar utanom gudstenestesong
18.oktober og konsert i Grimstad Frikirke 25.oktober.
• 2.november hadde me gjennomlytting av Matteuspasjonen av Bach, som etter planen
var satt opp 25.mars 2021.
• Veka etter vart det smitteutbrot i Farsund på grunn av ei korøving i blandetkoret
Nordvesten, med 22 smitta og hundrevis av folk i karantene, så eg avlyste korøvinga i
14 dagar. Så kom strengare restriksjonar for desember, og stort sett alt av korjulekonsertar vart avlyst.
• Avlyst: Julesanggudsteneste 13.desember i Kristiansand Frikirke.
• Avlyst: Julekveldskonsert 18.desember med Ynglingeforeningens Musikkorps i
Kristiansand Domkirke.
• Stunt: 5 korsongarar og 6 musikarar frå Ynglingeforeningen troppa opp i Markens
onsdag 16.desember kl17 (den einaste dagen det ikkje regna før jul), tok med tekstar
til det blå julesongheftet i korpset og stilte oss opp på ulike hjørner av Markens i løpet
av ein time. Mange stoppa opp – det var eigentleg ei veldig hyggeleg oppleving! Kan
me gjere att til neste år.

I løpet av 2020 har desse sunge i koret:
Sopran 1: Marte Almvik, Kristine Barbøl, Elisabeth Lunde, Line Gunn Frøystad Tveiten
Sopran 2: Helene Breiteig Berg, Cesilie Mathiesen, Randi Njølstad Dahl, Mari Sagulin, Maria
Korsvik Strømme
Alt 1: Ellen Benestad Moi, Anita Sædberg (perm haust), Mari Helland Frøysnes, Anne
Randøy (vår 2020)
Alt 2: Anne Turøy Hansen, Bente Ringøen Hegen, Elin Bredal Solheim
Tenor 1: Randulf Roaldsnes, Kristoffer Rasmussen (vår 2020)
Tenor 2: Per Øyvind Lindgren, Fredrik Hodnemyr Pedersen
Bass 1: Tom Espen Bergan, Ivar Syvertsen
Bass 2: Per Helge Eggum, Lars Mandelkow
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Styret har i 2020 bestått av:
Bente Ringøen Hegèn (leiar), Tom Espen Bergan (økonomiansvarleg), Anne Turøy Hansen
(sekretær), Lars Mandelkow (nestleiar), Fredrik Pedersen (styremedlem)
På vegne av styret, Bodil Kvernenes Nørsett, dirigent og musikalsk leiar.
For Kristiansand Frikirkes Kammerkor,
Bodil Kvernenes Nørsett

Jubilo
Også for Jubilo har dette vært et underlig år. Men på tross av lite øvelser og få muligheter til å
være sammen, har vi likevel fått være med på flere spennende ting.
Vi har laget musikkvideoer til sangene «Det hender» og «Fill me with music» fra korets
nyeste CD. De ligger nå på YouTube. Vi har også spilt inn radiogudstjeneste for NRK Radio
og i desember spilte vi inn en flott julegudstjeneste som ble gjort digitalt tilgjengelig julaften.
Korets dirigent er Ellen Frøysaa og pianist er Jon Kleveland. Voksenledere er Elisabeth T.
Eldor, Kristian Sødal og Hege Bjørnestøl Beckmann.
Ved semesterslutt teller koret 11 sangglade barn fra 2.- 7.- klasse, og vi har plass til mange
flere. Koret øver hver tirsdag fra 16.30-17.30. I forkant av hver øvelse serveres det
pannekaker i Fri-kafé. Velkommen!
Hege B. Beckmann og Elisabet T. Eldor

Frikirkens ungdomskor
Ungdomskoret har ca 50 medlemmer. Øvelse hver tirsdag. Dirigent: Ellen Frøysaa. Pianist:
Runar Nørsett. Det ble en brått slutt for også dette koret da koronaen kom. Men vi fikk
gjennomført tidenes konsert 1.mars med full sal . 50 ungdommer gav alt på podiet! Vi har
også jobbet mye dugnad for Londonturen som skulle gjennomføres i april. Denne turen ble
avlyst, men vi håper på ny tur når situasjonen endrer seg. Resten av året hadde koret pause.
Håper på at vi snart kan begynne igjen

Bronselaget
Årsmøte for 2019 ble avholdt i Fricafe 29. januar 2020.
Styrets sammensetning: Øystein Jensen formann, Gunvor Eide
kasserer og sekretær, Aslaug Vinje kjøkkenansvarlig.
Korets dirigent Harald Sødal og korets pianist Jon Kleveland
Det var ved årets slutt 43 medlemmer, de fleste over 70 år gamle.
Koret har derfor kun hatt 4 øvelser i vårsemesteret og kun 1 øvelse
i høstsemesteret p.g.a. koronarestriksjoner.
Koret har sunget 4 ganger i vårsemesteret:
19. januar Randesund Frikirke
søndag kl. 11.00
26. januar Kristiansand Frikirke
søndag kl. 18.00 Kvinneforenings 100 år
9. februar Kristiansand Frikirke
søndag kl.11.00
8. mars Tveit Frikirke
søndag kl. 11.00
15

Damene i kirka
2020 har selvfølgelig vært et utfordrende og stille år for alle kor i Kristiansand Frikirke, også
for Damene i Kirken.
Året begynte med sang på gudstjeneste 2. februar, og konsert i kirken samme dag.
På konserten hadde vi ca 200 betalte gjester. Overskuddet 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.
I september samlet koret seg til nye øvelser for å holde konsert med Roland Utbult i
november. Så ble smitteutbruddene høye igjen og alt ble avlyst. Koret har ikke vært samlet
siden oktober 2020.
Heldigvis fikk koret støtte for tapte inntekter da konserten ble avlyst. Honorarer kunne
betales, og overskuddet også fra dette ble sendt til Etiopia.
Damene i Kirken har ca 25 medlemmer i alderen 40 til 60 år.
Styret består av Ellen Frøysaa, Gunhild Langemyr, Kjersti Sødal, Kristen Robstad, Lisbeth
Gallefoss og Møyfrid Theisen Kleveland.
Korets musikalske leder er Ellen Frøysaa.

Påskespillet
Var planlagt gjennomført i 2020, avlyst pga smittevern

Diakonalt arbeid
Diakoniråd
Diakonirådet består av Arnstein Aanonsen , Åse Landsverk , Torleif Haugland og Harald
Eikeland 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 .
Kontaktperson Harald Eikeland

Sykekomiteen
Sykekomiteen har dessverre hatt store utfordringer med å forstette aktivitetene i 2020 på
grunn av Corona
Vi har greid å gjennomføre besøk på Kløvertun men både Bispegra og Elvegaten 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 .
Kontaktperson Harald Eikeland

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.
1. Hjelpe våre medmennesker ved å gi dem mat.
2. Ønske dem velkommen til kirken hvor vi kan tilby dem nestekjærlighet
gjennom samtale og enkel bevertning.
3. Fortelle dem om Guds ord.
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4. Begrense kasting av mat
Frimat får donert mat fra flere butikker i Kristiansand regionen og Matsentralen Sør, som ble
etablert i 2019. Hver torsdag blir maten hentet og kjørt til flere menighets lokaler i distriktet
hvor den blir pakket om i poser for så å blir levert ut til de som ønsker en pose med mat de
kan ta med hjem.
Følgende menigheter er i dag medlem av Frimat, Oasen Bibelsenter, Vågsbygd bedehus,
Vennesla, Hånes, Østsida, Arendal, Randesund Frikirke og ny i 2020, Bamble Frikirke. Til
sammen deler vi ut over 500 poser med mat hver uke.
Penger som blir gitt som gaver til FriMat blir gitt videre til Operation Mercy sitt arbeid i
Jordan.
Frimat har vedtatt at i løpet av 2021 skal Frimat forandre navnet til Frimat Norge og bli en
nasjonal selvstendig organisasjon. Ønsket er å motivere og assistere andre menigheter i hele
Norge til å starte opp med matutdeling i tett samarbeid med lokale dagligvare butikker og
allerede etablerte Matsentraler rundt om i Norge. Ønsket er å etablere en felles plattform hvor
menigheter kan hente informasjon og lette etablering av matutdeling til trengende i sitt lokal
område.
Leder for FriMat er Steinar Voreland. Resten av styret består av Tone Strai, Rune Tobiassen,
Stian Hansen og Inger Lise Ravndal. I tillegg er det mange frivillige som hjelper med både
henting og pakking av mat.

Besøkstjenesten
For 2020 har menighetens besøkstjeneste bestått av følgende:Gudny Culley, Grete Sødal, Mai-Elin Isefjær, Ellen Beckman Tellefsen, Arne Wilhelm
Haugland, Arnhild Stangenes, Knut Hammersmark, Elin Ilebekk, Torleif Haugland og
Anthony Culley. I tillegg er pastor Harald Eikeland en aktiv støttespiller.
Grunnet Koronapandemien har aktiviteten i besøkstjenesten blitt redusert i 2020.
Juleblomstene har blitt levert på døra og det samme gjelder de fleste jubileumsblomstene.
Telefonsamtaler har ofte erstattet hjemmebesøk.
Samlingene våre har blitt gjennomført som vanlg med fire møter i kirken.
Årsmøte ble gjennomført i februar. Da ble Elin Ilebekk rekrutert som ny
besøkstjenestediakon. Møtet i mai hadde fokus på korona situasjon og Harald Eikeland ledet
samtalen og delte tanker om menighetens diakonale virksomhet i denne nye situasjonen.
Møtet i oktober hadde vi den årlige gjennomgang av listene og delte egne erfaringer ifm
koronapandemien. Juleblomstene i år ble levert til Oddernes menighetshus den 10/12 og
levert ut samme dag, ca. 100 stk.
Besøkstjenestens hovedmål er fremdeles å besøke menighetens 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
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Telefonsamtaler:
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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 deltakere fra alle
menighetene
Turen startet med en morgenmesse i Vennsla kirke , middagsbønn , og ble avsluttet med en
pilgrims messe i Oddernes kirke kl 16
Turen ble en svært fin opplevelse og det planlegges ny tur høsten 2021
Kontaktperson Harald Eikeland

Seniorsøndag
Vi klarte å gjennomføre en seniorsøndag 8 mars i friCafe, det var rett før nedtengingen 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 forvaltere
Vi har et samarbeid med Den norske kirke og bispedømme om et Klimaseminar som var
planlagt 15 mars i fjor. Dette gikk dessverre ut pga Corona ,men vi har en levende komite og
faste møter , og fra Frikirken er diakonipastor Harald Eikeland aktiv . I tillegg har vi
arrangert en felleskirkelig gudstjeneste i Wergeland parken 2 pinsedag, som ble sendt digitalt.
Dette er også et samarbeid med miljø uka i Kristiansand Kommune

Frikirkens diakonale engasjement mot byen vår
Vi har deltatt som vertskap og koordinatorer for Protestfestivalen i Kristiansand , og hadde
også 20. september en nordisk gudstjeneste i Frikirken.

Frikirkens diakonale engasjement mot kunst og kulturlivet 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
Vi var en gjeng som fikk lov å komme å spille jula inn på Victoria pub i Markens. En helt
unik mulighet for å komme inn og både representere menigheten og dele budskapet om julen
med et miljø som ellers ikke går i menighet eller kirke

Barne – og ungdomsarbeid i menigheten
friBU-rådets oppgaver
o
o
o
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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 arbeidet
Oppfølging av frivillige ledere

o
o

Lederrekruttering
Gi støtte og veiledning

friBU-rådets ansvarsfordeling
Medlemmene fordeler ansvaret for de ulike virkegreinene mellom seg og tar ansvar for:
o
o

strategisk tenkning i samarbeid med friBU-arbeider/pastor og støtte dem i arbeidet
å følge opp frivillige ledere for denne aldersgruppen

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
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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, bevertning på voxnere og studioinnspilling til julesending
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/friBUforum som ble avholdt på zoom
pga koronapandemien

friBUrådets fokus fremover
Friburådet anser, som i fjor, at menighetens største utfordring pr i dag er at andelen aktive
småbarnsfamilier. 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 pannekaketirsdag med
påfølgende Knøttis. Vi ønsker å bruke flere av våre ressurser ovenfor denne gruppen fremover
og har også som mål å rekruttere en småbarnsforelder 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.
friBUrådets sammensetning
Maren Christine Martinsen, Stein Arve Graarud, Maria Sandvand, Kjell Rune Holvik og Siri
Merete Reisvaag Johannessen (leder).
for friBUrådet, Siri Merete Reisvaag Johannessen

VoX
VoX er menighetens hovedsamling for ungdommer og samles annen hver lørdag kl. 19302300. 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.
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Musikk.
Vox-teamet ledes av Kristian Holvik.
Sang:
Paul Fjell Gundersen, Mathea Kilane, Sara Kleppe
Gundersen, Marthe Lende, Elisabeth Freitag, Astri Akselsen og Isolde
Albriktsen
Gitar:
Paul Fjell Gundersen, Isak Berg, Kristian Holvik og Theodor Flåten
Bass:
Alfred Emil Nilsen, Halvard Misje
Piano: Kristin Grøthe
Trommer:
Jona Holme, Ruben Haraldsen og Kristoffer Tokle
Teknikk:
Teamet ledes av Daniel Lervik Gabrielsen.
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 gjennomføring av turene våre.
Ledertrening:
Vi ønsker at ungdommene selv skal drive arbeidet på sikt, og det er med glede vi ser
entusiasmen deres. Nå leder de møtene og aktivitetene selv, og det er til og med flere av de
unge som ønsker å holde andakt og lede møter.
Ryddehjelp:
Hver lørdag kl 2200 kommer det to-tre foreldre og hjelper til med oppvasken og mopping av
gulvene. Dette går på omgang i foreldregruppen og er til stor hjelp for oss som er sammen
med ungdommene hver gang.
Det er også 2 foreldre som kommer kl. 18-22 og hjelper med å handle og lage istand mat i
kaféen.
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 ungdommer.
Styrets sammensetning; Amund Fylling (fra Disippelhuset), Marthe Lende, Helene Jølstad,
Maren Christine Martinsen, Jona Holme, Sigrid Abusland, Rikke Justnæs, William Espeland,
Pernille Dyrdal, Ina Holte, Amalie Frigstad, Anna Abelsæth, Mikal Hægeland, Eline Holvik
Repstad og Ina Holte.
Stein Arve Graarud
Fribupastor

TØFF – Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter
Årskurset for 10. klasse starter i septermber og avsluttes med en teamtur 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 samles
vi i våre respektive menigheter. Da har vi lengre tid i gruppene.
Høsten 2020 klarte vi å gjennomføre samlingene i menighetene, selv om vi ikke kunne ha
fellessamlinger.
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Tanken bak kurset er å gi konfirmantene en utfordring videre etter konfirmantåret.
Konfirmantene synes som regel at konfirmasjonsåret har vært et flott år, men det har ikke
vært så mange av dem som fortsetter i kirka etterpå. Det er derfor meget gledelig at så mange
av fjorårskonfirmantene melder seg på.
Kurset 2019-20 hadde 85 deltakere. 35 var fra vår menighet.
Kurset 2020-21 har 75 deltakere. 41 er fra vår menighet.
Innhold
1800 Middag.
1845 Undervisning.
1930 Grupper
2030 Stillhet og bønn i kirkesalen med mulighet for forbønn.
2100 Avslutning
Misjonstur
Kurset avsluttes med en misjonstur til Kaliningrad i Russland. Mye av turen handler om
hjelpesending. Vi deler ut mat og klær til fattige familier. Dette gjør vi i samarbeid med
myndighetene i byen. I år ble ungdommene frarøvet sin teamtur pga corona.
Ledere for 2019-20
Sven J. Reinhardsen, Stein Arve Graarud, Joakim Gausdal, Jona Holme, Ole Utne, Caroline
Robstad Bø, Amalie Frigstad, Frederik Notevik
Ledere for 2020-21
Stein Arve Graarud, Sven Reinhardsen, Adriana Verkerk, Alfred Emil Nilsen, Anna
Abelsæth, Andreas/Johannes/Rebecca Fjeldbråten, Elise Furset Jensen, Isak Berg, Julie
Rebeca Aabel, Kristin Grøthe, Marthe Lende, Petter Utne, Theodor Flåten, Karoline Dalane,
Isolde Albriktse og Hanne Beckmann Kristiansen.
Stein Arve Graarud

Konfirmantarbeidet
Kristiansand Frikirke har i 2019-2020 hatt 42 konfirmanter. Vi har undervisningen sammen
med Østsida Frikirke, som hadde 6 konfirmanter.
Før jul har vi månedlige samlinger. Vi startet høsten 2019 med en bli-kjent-samling i august.
31. oktober var konfirmantene postledere på den store Vennefesten i Q42, Frikirken og
Betania.
11-12. november var det overnatting i kirken fra fredag til lørdag. På lørdagen var vi på
«Sport og moro». Konfirmantene ble så presentert på gudstjenesten på søndag.
Konfirmantene hadde også hovedrollene i «Bryllupsfesten» sammen med VoX i desember.
Målet for konfirmantarbeidet er at de unge skal lære Jesus Kristus personlig å kjenne og følge
ham. Det er da viktig med både Kunnskap og kjennskap. Vi forventer at konfirmantene
tilegner seg kunnskap. Konfirmantene får en skinnbibel og bibelleseplan i begynnelsen av
året, og hovedleksen er å følge planen gjennom et helt år. Kjennskap forutsetter erfaring. Når
det undervises om bønn og bibel, er det også viktig med praksis og samtale.

Sommerleir
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Konfirmantårets bærebjelke er utvilsomt sommerleiren, som også i år var på Evjetun 04-09.
august. Leiren er et samarbeid mellom alle frikirkene på Sørlandet. Det er nå så mange
konfirmanter at vi måtte fordele 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; Dag Sverre Jølstad, Benedicte Beckmann, Kristin Grøthe, Anna Abelsæth,
Adriana Verkerk, Alfred Emil Nilsen, Andreas Fjeldbraaten, Johannes Fjeldbraaten,
Rebecca Fjeldbraaten, Elise Furset Jensen, Isak Berg, Julie Rebeca Aabel, Petter Utne,
Marthe Lende, Theodor Flåten, Hanne Beckmann Kristiansen

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 gudstjenester på lørdag og to på søndag. Vi
hadde da plass til 200 personer på hver gudstjeneste.
Stein Arve Graarud

Supersøndag
Dette året har det dessverre vært lite aktivitet i vår søndagsskole. Fra januar til mars 2020
hadde vi ukentlige samlinger med mellom 5 og 10 barn, men da pandemien kom og Norge
stengte ned gikk vi over til å anbefale Hjemmekirke og hadde ingen egne samlinger før i
august. Første samling etter sommeren samlet vi ca 15 barn og inviterte til ukentlige
samlinger videre utover høsten for tweens, men det kom stort sett bare 2-5 barn. Da antallet
på gudstjenestene ble senket til 50 i november la vi tilbudet på is til over nyttår.

Voxlight
Vårsemesteret hadde vi bare 1 samling før pandemien. I høst har vi intensivert samlingene
ved å treffes annenhver uke i stedet for en gang i måneden. Totalt ble det 7 samlinger, hvor
antall fremmøtte barn økte kraftig fra ca 10 til ca opp mot 30. Samlingen består i pizzaspising,
andakt, lek og konkurranser.

Supertirsdag
Nyoppstartet høsten 2020. Enkelt middagstilbud (pannekaker) til småbarnsfamilier og Jubilo
annenhver uke i friCafé i forkant av Knøttis og Jubilo. 6 samlinger. Stort sett mellom 30 og 50
store og små fremmøtte. Hans Kristian og Grete Sødal har hatt matansvaret.

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. Videreføring av samlingene
annenhver uke på høsten med mellom 10 og 15 barn + foreldre/besteforeldre.
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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 av denne situasjonen
som vi har hatt, var det ved de siste møtene fulltallig. Blomsteraksjonen 2020 ble også dette
året en suksess. Takket være en driftig blomsterkomite. Silje, Julie, Helene og Eivind. Tusen
takk, det gav ett overskudd på ca kr 50 000. Dette overskuddet gav oss økonomi til å kjøpe
inn 7 nye kanoer og 20 nye årer. Vi har gode ledere i speideren som er Torfinn, Bjørn, Hilde,
Daniel, Eivind, Linn Catrine, Arild, Steinar, Joakim, Thor Kristian og Ole Andreas. Kasserer
er fortsatt Eilert.
Vi er stolte av speiderarbeidet. Vi ser at speiderne som kommer gleder seg til å komme. Det er
en livlig gjeng. Som hver onsdag eller torsdag får med seg ett lite guds ord og speiderbønn.
For speideren
Ole Andreas Augland
Gruppeleder

Felleskristent barne- og ungdomsarbeid
VENNEFEST FOR BARNA I BYEN 31. OKTOBER
Vennefesten har vokst fram fra et behov for et alternativ til Halloween-feiringen. I starten
hadde flere menigheter hver sine arrangementer, men for syv år siden gikk flere av oss
sammen for å gjøre det bedre.
I år ble arrangementet avlyst på grunn av covid-19

USB – UNGDOM SAMMEN FOR BYEN
USB er et ledernettverk for alle byens menigheter. Vi samler ungdomsledere til en fagdag
hvert semester. Styret bestod i 2020 av Mats Sveindal (Randesund misjonsmenighet), Sindre
Rosseland Sørli (Filadelfia), Andreas Fjellvang (Filadelfia), Henrik Høyland (Oasen
menighet) Martin Wikstøl (NKSS), Sara Pettersen Spilling (Oasen) og Stein Arve Graarud
(Kristiansand Frikirke)

USB – LOVSANGSFEST 16. MAI
Det har blitt en tradisjon å arrangere lovsangsfest på ungdommenes store festedag. Vi har
vekslet på kirkene vi har dette i. Vi har vært i Lund kirke, Filadelfia, Betania, Salem, Hånes
frikirke og Kristiansand frikirke. De siste årene har det kommet så mange ungdommer på våre
fellessamlinger at det kun er Q42 og Domkirken, som har plass nok. Dette ble også avlyst
pga. Covid-19
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USB – BORGERTOG 17. MAI
Ungdom sammen for Byen utgjør hvert år det største innslaget i Borgertoget. USB organiserer
dette. Vi legger ned mange timer i dette, og resultatet blir veldig bra. Avlyst pga covid-19

USB - FAGDAGER
Vi arrangerer to fagdager i året. Disse er på dagtid.
18. juni samlet vi 25 ungdomsledere fra forskjellige menigheter og organisasjoner i Fricafé.
Temaet var ungdomsarbeid i coronatiden.
Vi hadde også en fagdag 18. november om temaet «Beveg byen», som er et tverrkirkelig
diakonalt prosjekt.

UNGDOMSMØTET PÅ FELLESMØTENE
Styret i USB er godt representert i planleggingen av Ungdomsmøtet på Fellesmøtene.

FRIBU- SØR
FriBU-sør er et nettverk for Frikirkenes ungdomspastorer og ungdomsarbeidere. På de
månedlige samlingene tar vi opp ulike temaer knyttet til barne- og ungdomsarbeidet, og det
deltar ansatte fra menighetene i presbyteriet.
FRIBU-SØR administreres av Håvard Haugland. Konfirmantleiren og TØFF-kurset vårt er en
frukt av dette samarbeidet.
Stein Arve Graarud

Felleskristent arbeid
40 DAGER SKOLEÅRET 2019-2020
For skoleåret 2018 - 2019 har ledergruppa bestått av:
Lars Erik (Lasse) Harv, leder
Gunn Berg Flå
Tove Nordbø Knutsen
Per Moseid, administrativ leder
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
Ny linje. Fra høsten 2020 startet 2. året på 40 dager opp. Dette er et år med bibelfordypning
som grunntema. Det var fullt fra start, med 30 elever.
Som ved tidligere år hadde årets deltagere et stort mangfold både mhp alder, kristen erfaring
og personlig historie. Frem til 13 mars 2020 fikk vi se gruppen sammen gikk gjennom kurset
til hverandres felles oppbygging, støtte og forbønn.
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Så skjedde det som har påvirket oss alle ved at vi, pga smitterestriksjonene, måtte avlyse i
nærmere to måneder. 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 kurssamlingene ikke var til stede på samme måte.
Likevel opplever vi ved kursslutt vitnesbyrd fra deltakere som beskriver et Guds nærvær
gjennom skoleåret som har forvandlet liv og gitt kursendringer.
Det rettes en stor takk til det arbeidet staben legger ned i kursår som sluttet litt annerledes enn
det vi hadde tenkt.
For 40 dager
Lars Erik Harv
Leder - kursåret 2019 - 2020

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. Av
smittevernhensyn ble også all matservering stansa.
Mål: Bidra til bedre bibelbruk og kjennskap gjennom jevnlig undervisning i Gamle
Testamentet og Ny Testamentet.
Strategi: 15 kvelder på høsten og 15 kvelder på våren, de to første kveldene er åpne kvelder
hvor alle kan komme, så er det påmelding fra 3. kvelden. Dette for å ha oversikten i forhold til
bespisning, og at det er en forpliktelse til å delta. En kveld starter kl 19.00, undervisning frem
til 21.00, pause i midten. Kveldsmat fra 21.00-21.30.
Ledergruppe: Marianne Braseth, Steinar Kolltveit, Jorunn Sagedal, Liv Ingrid og Erik
Grøtnes.
Menigheten stiller med lokale i friCafè til denne tjenesten.

Fellesmøtene
Det var fellesmøter i Q42 7.-12. januar. Talere var Thomas Sjødin, Øivind Augland og Hanna
Træen (ungdomsmøtet) Tema var Tro, Håp og Kjærlighet. Lovsangen ble ledet av team fra
Randesund Misjonskirke.
2. påskedag har vi en lang tradisjon med felles gudstjeneste sammen med Domkirken i
Domkirken. Vår menighet deltok. Arrangementet var på Torvet

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 nettverk og hevet foreldrekompetansen. Det serveres varm middag før barna deltar i
ulike aktivitetsgrupper. Mødrene har et eget opplegg. Menigheten stiller lokaler til
disposisjon. Har vært redusert antall samlinger pga smittevern.
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Sammen For Byen (SFB)
SFB er et tverrkirkelig ledernettverk bestående av prester, pastorer og ledere fra Kristiansands
menigheter og organisasjoner. Nettverket samles til frokost i Q42 en fredag i måneden. Under
denne SFB-paraplyen samles også USB - Ungdom Sammen for Byen. Nettverkets formål er å
fremme kristen enhet og fellesskap og virke til beste for byen og dens innbyggere. Endre
Sagedal er med i styret i SFB
Et eget tiltak på plattformen til SFB er «Beveg Byen». Et tverrkirkelig initiativ for å se samlet
på de diakonale utfordringene i byen. Dette ble lansert i 2020.

Forum for tro og livssyn
Kristiansand Frikirke er medlem av Forum for Tro og Livssyn, Kristiansand (FTL). Det består
av følgende medlemmer: Den norske kirke, Den katolske kirke, Human-Etisk Forbund,
Muslimsk Union i Agder, Ahmadiyya Muslim Jamaat, Den Norske Sotozen Buddhist Orden,
Adventkirken, Metodistkirken, Kvekerne, Jesu Kristi kirke av SDH og Kristiansand Frikirke.
Det arrangeres fire til seks dialogmøter i løpet av året. Arbeidet er finansiert med offentlige
midler, og vi betaler 1500,- i medlemsavgift. FTL ledes av et styre med Liv Mørland ansatt
som koordinator. Harald Eikeland er vår representant i styret. Formålet med FTL's virksomhet
er å bidra til gjensidig respekt mellom mennesker, trygghet og toleranse mellom tros- og
livssynssamfunn og bevisstgjøring i etiske spørsmål, i et tros- og livssynsperspektiv.

Blå Kors
Gjennom vårt kirkesamfunn er vi tilknyttet Blå Kors som gjør en stor innsats her i
Kristiansand. Vi har medlemmer både ansatt i staben i Blå Kors og som frivillige
medarbeidere.

Statistikk
Per 31.12.20 hadde menigheten fire pastorer og to eldste.

Medlemskap totalt
Med stemmerett
Medlemmer under 15 år
Øvrige medlemmer (tidligere begrenset
medlemskap)
Døpte
Konfirmerte
Vielser
Gudstjenestefremmøte
Antall nattverdssamlinger
Nattverddeltakere totalt
Nattverddeltakere, gjennomsnitt
•

= Smittevernbegrensinger

Døde:
Herlofsen Agnes
Syvertsen Alfhild Johanne
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2019 2020
1364 1325
428
393
102
79
834 853
4
28
3
222
27
4881
181

2
42
1
151*
12*
1460*
134*

Watne
Britt
Ekås
Hallfrid Ragnhild
Frigstad Helge
Ellefsen Håkon
Støen
Ingrid
Mykland Ivar
Tornli
Reidar
Wold
Øyvind
Ansatte pr. 31.12.2020
Navn
Harald Eikeland
Jon Kleveland
Stein Arve Graarud
Roald Fidje
Hilde Grøthe
Torbjørg N Nilsen
Endre Sagedal
Maria Sandvand
SUM
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Tittel
Pastor - diakoni
Musikk-leder
Pastor – FRIBU
Driftsleder
Pastor - forkynnelse
Kontormedarbeider
Daglig leder/pastor
Barne-leder

Stillings%
100
100
100
50
40
40
80
10
5,2 stillinger

