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7. skolestart for Folkehøgskolen 
Høsten 2015 var oppstarten for Kristiansand 
Folkehøgskole på Dvergsnestangen. Fra kirka 
her har Eivind Sødal, Kjetil Stangenes og Hil-
de Grøthe vært med siden starten på skolen. I 
skrivende stund er det 2. uka i august, og sta-
ben på skolen er samla i kirka her til oppstarts-
dager. Vi har truffet noen av dem og får høre 
litt mer om hva de holder på med på skolen 
 

Hilde Grøthe jobber 
kombinert med 10% i 
kirka, og 90% på 
skolen. Hennes rolle i 
skolen er å være sko-
lepastor. Hun leder 
fellesfaget «Fremtid 
og håp», samt at hun 
også har ansvaret for 
stipendiatene og et 
valgfag. Og hun har 
vært styremedlem i 
skolen siden oppstar-
ten.  På bildet er hun 

i ferd med å gjøre klar kaffe og forfriskninger 
til staben som snart kommer. Hun er takknem-
lig for at de kan være her i kirka disse dagene, 
og ser med glede og forventning frem til et 
nytt skoleår.  
Det er flere søkere enn plasser på skolen, og de 
starter i år igjen opp med full skole og 120 ele-
ver. Det er bare et lite mindretall av elevene 
som har en personlig, kristen tro når de kom-
mer til skolen. For mange er dette veldig 
ukjent. Gjennom året ser de mange som mod-
ner i sin tro. Det er med på å motivere til inn-
sats på skolen. Også det å se personlig mod-
ning, at nye talenter og evner vekkes til live i 
elevene, er med på å gjøre dette til et dypt me-
ningsfullt arbeid for lærerne  
 

På bildet ser du Ole Frøysaa Utne, som får en 
hyggelig hilsen av Kjetil Stangenes. Kjetil har 
vært med siden 2015, og er linjelærer på «Dyr 
og Natur» linja.  
Ole er stipendiat i år. Han er sønn til Ellen 
Frøysaa (kjent kordirigent) og er vokst opp i 
kirka her. Siste året har han gått på KRIK linja 
på Ansgarskolen. Han ser nå frem til et år på 

folkehøyskolen, hvor 
han vil være midt i 
elevmiljøet og fung-
ere som en miljøar-
beider. De får dekket 
kost og losji, men 
ingen lønn for job-
ben. Finner også ut 
at han fyller 20 år 
11.september, så han 
er født på en dato 
mange husker i 
2001.  
 
 
Eivind Sødal er også 
kjent fra kirka her.  
Han er linjelærer på 
«Vann og fjellsport». 
Med eventyrlyst og 
lang erfaring innen 
seiling, klatring, raf-
ting mm, så er han i 
sitt ess når han kan ta 
med seg elever på 
dette. 
 
 
Rektor på skolen 
heter Tor Inge Aske-
land. Vi rekker noen 
ord med ham før han 
skal starte dagens økt 
med staben. Han er 
glad og takknemlig 
for en full skole. Og 
setter pris på å kunne 
være her i kirka i 
oppstarten, og de 
andre kontaktpunkte-
ne også ( De blir 
med på gudstjenesten 
29.08)  
Skolen hadde en ut-
fordrende økonomisk 

situasjon de første årene, slik er det ofte i start-
fasen. Men de siste 2 årene har regnskapet gått 
i pluss, og de har nå en positiv egenkapital.  
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Pastorens 

Trosfellesskap – eller  
meningsfellesskap? 
 
«Jag elskar är lutheranare» Dette sitatet er fra Nikolai Chevchuck, hviterussisk/svensk baptistpas-
tor, som har samarbeidet nært med Arnt Sigurd Abrahamsen og flere andre fra kirka vår. Et samar-
beid som brøt ned hans fordommer mot lutheranere, og skapte en sterk opplevelse av enhet på 
tvers av kirkesamfunn og tradisjoner.  
Innad i våre fellesskap kan vi også ha ulike meninger, og kanskje ofte fordommer, mot noen som 
har andre meninger og syn. Da er det godt å løfte frem at vi er med i en menighetsfamilie. Ikke 
fordi vi er et meningsfellesskap, men fordi vi er et trosfellesskap. Det er noe dypere enn felles me-
ninger som knytter oss sammen. Og dette er ofte en motkultur til mye vi ellers kan oppleve i sam-
funnet. Rick Warren, forfatter og pastor, har sagt det slik: 
 
«Vår kultur har akseptert to store løgner. Den første er denne: Hvis du er uenig i et menneskes 
livsstil, er det fordi du frykter eller hater dem. Den andre løgnen sier: Å elske noen betyr at du 
godtar alt de tror eller gjør. Begge løgnene er meningsløse. Du behøver ikke å gå på kompromiss 
med dine overbevisninger for å være barmhjertig.».” 
Vi er ikke med i en kirke fordi vi har felles meninger med alle som er med. Vi er med i en kirke 
fordi vi deler, eller ønsker og lengter etter å dele, en felles tro. Troen på den oppstandne Jesus, og 
å følge ham. Trosbekjennelsen er en del av våre gudstjenester, og i den ligger troens kjerne formu-
lert. De tre kjente leddene begynner slik: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og 
jordens skaper … Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre … Jeg tror på Den helli-
ge ånd, en hellig allmenn kirke …» Dette er troens urokkelige kjerne – det avgjørende, det over-
ordnede og grunnleggende, det vi er enige om og sammen om.  

Og så er det stort at vi ikke bare er den lokale forsamlingen, i Kristiansand Frikirke, men vi er en 
del av den verdensvide Kirke. Et trosfellesskap med brødre og søstre i ulike tradisjoner, i ulike 
nasjoner, og med mange ulike uttrykk. Men med en felles tro og håp 

For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike (Jesus). I ham er 
vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. - Kol 1:13-14 
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Av Harald Flå 
 
Det begynner å bli en tradisjon, seniorturene. I 
år gikk turen til Birkeland, onsdag 11. august. 
Hele 43 forventningsfulle seniorer fylte bus-
sen, og sjåføren Mardon Drangsholt sørget for 
at alle kom trygt frem til Birkeland Frikirke. 
Her ble de tatt imot av Synnøve Lindland som 
gladelig informerte om kirka og viste folk 
rundt. Kirka ligger i Birkeland sentrum og 
ombyggingen var ferdig i 2016. Det er 120 
medlemmer og hele er 60 barn!  
Etter andakt ved Harald Eikeland dro hele 
følget ned til Sørlandets Folkehøyskole, en 
kort spasertur som alle fant overkommelig. På 
folkehøyskolen sto bordene dekket, og det ble 

Seniortur til Birkeland 
servert en fortreffelig middag. Her gikk praten 
livlig og det var tydelig at mange hadde sav-
net den sosiale kontakten under koronapande-
mien.  
Ut på ettermiddagen var det vitnemøte og det 
var mange som hadde mye på hjertet. Arnstein 
Aanensen delte tanker om det å være modig. 
Mange gav uttrykk for at det var inspirerende 
å være med på turen og tok sannsynligvis med 
seg gode minner. De fleste var nok i alders-
gruppen 80 pluss så det var ikke annet å vente 
enn at når klokka nærmet seg hjemreise var 
det noen som tok seg en liten dupp. Det ble 
nok mange inntrykk! 
 

 
Seniorene lytter til Synnøve Lindland som forteller om Birkeland Frikirke. 
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Kåre Melhus 

Signaturen 

Debatten om hvordan vi skal behandle homofile som menighet og kirkesamfunn har kommet for 
fullt i Frikirken i sommer.  Flere medlemmer i vårt kirkesamfunn har skrevet innlegg i Vårt Land 
der de sier at Frikirken må ta imot homofile med kjærlighet og gi dem lederoppgaver på lik linje 
med alle andre medlemmer.  Debattantene synes å mene at Frikirken ikke må forby to mennes-
ker, som er glad i hverandre, å love hverandre livslang troskap. Et homofilt ekteskap må sidestil-
les med heterofile ekteskap, siden kjærligheten mellom mennesker er den samme.   
 
Som frikirkemedlem, pensjonert journalist og samfunnsdebattant er dette viktige spørsmål som 
jeg jeg ønsker å være med å debattere. Jeg har stor forståelse for at disse spørsmålene vekker 
sterke følelser. Samtidig dreier dette seg også om ideologi.  
 
De homofiles interesseorganisasjon Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold (FRI) sier 
klart fra på sine nettsider hvilket samfunn den jobber mot: Alle former for familiekonstellasjoner 
må tillates: alt fra to kvinner og en mann, til samboerskap med mange og skiftende medlemskap, 
må ha samme rettigheter som dagens familie. Barn må kunne ha mer enn to foreldre. FRI mener 
også at det finnes et mangfold av kjønn, der mann og kvinne er eksempler, og at kjønnet bestem-
mes ut hva hver enkelt føler, heller enn at det baseres på en biologisk definisjon. Organisasjonen 
arbeider målbevisst for å fremme sin ideologi i skoleverket og i barnehagene.  Når de fram, vil 
samfunnet vårt snart akseptere alle former for seksuelle aktiviteter så lenge de er bygget på frivil-
lighet. 
 
Den svenske teologen Olof Edsinger, generalsekretær i den svenske evangeliske alliansen, siterer 
professor i psykiatri Glynn Harrison i en artikkel publisert av den europeiske Lausanne bevegel-
sen,: «Sekulær humanisme er basert på ideen om at ethvert individ er i stand til å definere sin 
egen eksistens. Dette blir spesielt klart når det gjelder kjønn og kjønnsidentitet. Det tas for gitt at 
ingen skal behøve å godta biologiske eller andre fakta som går mot eget selvbilde.» 
 
Seksuelle minoriteter må behandles med respekt og kjærlighet.  Men jeg kan ikke se at det er ver-
ken klokt eller nødvendig å ødelegge vår samfunnsstruktur, som er bygget på et kristent mennes-
kesyn, for å komme disse i møte.  
 
FRIs hjemmeside kommuniserer en helhetlig ideologi som fremmes gjennom en helhetlig strate-
gi.  Kristen etikk og kristent menneskesyn settes til side for et autoritært samfunn, der seksuelle 
drifter styrer, og der menneskets identitet avgjøres av seksuelle preferanser. 
 
Det går ikke an å ta de homofile par, som ønsker et livslangt ekteskap, ut fra den bakenforliggen-
de helhetlige ideologien som FRI representerer, like lite som en kan ta et ekteskap mellom mann 
og kvinne, slik det er definert i Bibelen,  ut av kristendommen. Hvis Frikirken gir lederoppgaver 
til homofilt samboende, anerkjenner vi FRIs samfunnsmodell  

Kjærlighet eller ideologi? 
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Livet i Disippelhuset 
Av Knut Hammersmark 
 
Det er synd å si at utviklinga har stått stille 
i Disippelhuset de siste årene. (Det er altså 
første rom til høyre, etter at du har kommet 
opp trappa til galleriet.) Kjært barn har 
mange navn, så også dette rommet. Mange 
husker det nok som vaktmesterleiligheten, 
evt Tigerloftet. Det har skjedd en aldri så 
liten rommessig oppgradering. Det første 
vi legger merke til er et helt nytt kjøkken. 
Går vi videre inn, kommer vi etter hvert til 
badet – som også er nytt.  
 
Vi har bedt de fire som bor der, om å kom-
me med en liten oppdatering og presenta-
sjon av seg selv. De forteller litt om hva de 
har stelt med tidligere, planer for skoleåret 
som ligger foran, samt ytterligere framtids-
planer 
Herman Harv : «Dette er mitt tredje år i 
disippelhuset. Jeg har arbeidet i kirka med 

barna. Så har jeg tidligere jobba i Laget, 
mens jeg har bodd her, og holder nå på å 
fullføre videregående. Fra januar kommer 
jeg til å flytte til Skjærgårdsheimen på 
Flekkerøya, og jobbe som stab på den nye 
DTS’en (Disippeltreningsskolen) fra ja-
nuar.» 
Divora Tesfu Embaye «Jeg er 20 år og er 
fra Tinnheia, og har gått  i 
«Filla» (Filadelfia) så lenge jeg kan huske. 
I fjor var jeg lærling, og er ferdig med lær-
lingetida nå, og har fagbrev som Barne- og 
ungdomsarbeider. Jeg skal være med på 
Voxlight og Supersøndag. Etter det skal 
jeg på DTS på Hawaii.» 
Karen Masao : «Jeg flyttet til Kristiansand 
for to år siden, da skulle jeg gå bibelskole, 
og det trivdes jeg veldig godt med. I fjor 
bestod min tjeneste i frikirka av å være 
med på Jubilo hver tirsdag, Voxlight an-
nenhver fredag og søndagsskole. I tillegg 
pannekaketirsdag. Nå til høsten skal jeg 
studere musikk (årsstudium på Ansgar). 
Etter det tror jeg at jeg vil studere noe in-
nenfor musikk. 
Amund Fylling: «Det siste året har jeg stu-
dert andreåret på Økonomi og administra-

Divora Tesfu Embaye  

Hermann Harv 
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sjon og begynt på tredjeåret nå – sisteåret 
på bacheloren. Her i frikirken har jeg vært 
med i Vox, Voxlight og Supersøndag ho-
vedsakelig. Jeg er litt usikker på framtida, 
men tror det kan bli en mastergrad i øko-
nomi.» 
 

 
 

Karen Masao  

Amund Fylling 
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Kilden blir den største kirken i desember 
Av Kåre Melhus 
 
Kanskje så mange som 10-12.000 mennesker 
vil være innom Like til Betlehem forestillinge-
ne i Kilden i november/desember.  «Det 
dreier seg jo egentlig om forkynnelse av jule-
evangeliet,» sier Kristian Sødal.  Han funge-
rer som prosjektleder, og Line Key Graarud 
er regissør, i det første samarbeidsprosjektet 
mellom Stiftelsen Like til Betlehem og Kilden. 
 
Asbjørn Arntsens julemusikal Like til Betlehem 
har vært satt opp en rekke ganger siden starten i 
1985, de fleste gangene i Agder Teater. For no-
en måneder siden henvendte Kilden seg til Stif-
telsen Like til Betlehem for å høre om mulighet-
ene for et samarbeid om å sette forestillingen 
opp i Teater- og operasalen i Kilden før jul.  
Line og Kristian er enige om at det i henvendel-
sen fra Kilden ligger en stor anerkjennelse av 
arbeidet som i årenes løp er investert i Like til 
Betlehem.  
 
Folk fra vår menighet har vært og er fremdeles 
sentrale i arbeidet med julemusikalen. Vår pas-
tor Endre Sagedal har gått inn for å hjelpe med 
prosjektledelse, og Anita Sædberg, som er aktiv 
i kirkas musikkmiljø, er produsent fra Kilden. 
Svært mange av de som skal stå på scenen har 
også tilknytning til Kristiansand Frikirke. Ca. 
200 barn og unge fra regionen stilte til audition 
på de 90 rollene som skulle fylles. Kristian un-
derstreker at alle som deltar i Kilden ble valgt 
fordi de er dyktige, og ikke fordi de er kjente fra 
menigheten.  Men, «det er jo ikke tvil om at me-
nigheten har et stort musikkarbeid, som det 
kommer flinke folk ut av», sier han. 
 
Samproduksjonen innebærer en deling av både 
kostander og inntekter. Kilden er ansvarlig for 
lyd, kulisser, scene og annen infrastruktur, mens 
stiftelsen bidrar med alle skuespillerne, musikk, 
samt kostymer og regi. Noen av de gamle kosty-
mene fra 80- og 90-tallet kan fremdeles bli å se, 
men en del av dette må nok fornyes. «Vi kan 
ikke alle gå rundt i gardiner fra Fagerholt sko-
le», sier Kristian, som selv har hatt på seg nett-
opp dette i rollen som Josef. Her kan det bli be-
hov for noe dugnadshjelp, og det er ikke umulig 
at det blir gitt mulighet til å ta med symaskinen 
til Fricafé for en hyggelig lørdagsøkt. 
 

På innholdssiden er mange fra vår menighet 
engasjert. Jon Kleveland er ansvarlig for innspil-
lingen av musikken.  «Tidligere år har forestil-
lingen inkludert orkester, men av økonomiske 
grunner har vi i år valgt å gå i studio med orkes-
teret.» sier Kristian, som påpeker at dette er en 
økende trend i slike produksjoner. «Dette vil gi 
et nytt og spennende lydbilde, og vi ser virkelig 
frem til resultatet.» 
 
Et annet medlem av menigheten er forstillingens 
lysdesigner Sander Sædberg, som nettopp er 
ferdigutdannet ved Rose Bruford College i Eng-
land. Han har vært aktiv i å utvikle lysriggen vi 
har i kirken i dag, og har i mange år hatt ansvar 
for lysdesign og gjennomføring menighetens 
ulike arrangementer. Ikke minst har han stått 
bak det fantastiske lyset vi har hatt på påskespil-
let Lys Levende. Menigheten er utrolig heldig 
som har slike kvaliteter blant våre egne.  
 
Årets oppsetning blir noe annerledes enn i tidli-
gere år. Kildens storstue vil by på både visuelle 
og lydmessige nyskapninger, samtidig som man 
vil gjenkjenne den varmen som alltid preger 
Betlehem. Ikke minst vil man møte mange av de 
kjente og kjære melodiene som smyger seg like 
inn i øret. Line og Kristian understreker at pro-
sjektet er både miljøbyggende og utdannende. 
Flere av de som begynte som landsbybarn i Like 
til Betlehem er nå profesjonelle sangere og skue-
spillere. «Prosjektet vårt er egentlig en slags 
kulturskole,» sier Line. Kristian var med i den 
første oppsetningen i 1985, mens Line kom med 
i 1993. I alle år har flere av deltakerne i Like til 
Betlehem vært medlemmer i Frikirken. 
 
Både Line og Kristian ber menighetene om å 
støtte dette prosjektet i høst, både i bønn og ved 
å kjøpe masse billetter. Det trengs også noe dug-
nadshjelp, og forhåpentligvis vil mye bli dekket 
inn av foreldre i selve apparatet. Vi trenger folk 
som kan være med å skape miljø og gi praktisk 
hjelp under øvelsene som starter i kirken vår i 
september.  «Vi skal levere noe godt ikke bare 
på scenen, men også bak scenen,» sier Line og 
Kristian.  Denne produksjonen vil bli lagt merke 
til, ikke bare i Kristiansand, men i musikkmiljø-
ene utover landet. 
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Nok en gang:Tidenes beste  
konfirmantleir! 
Av Stein Arve Graarud 
Fotograf: Valentin Flåten 
 
Jeg sier det hvert eneste år, og jeg mener det hver eneste gang: Dette var tidenes beste kon-
firmantleir! Før leiren lover vi konfirmantene den beste uka i livet, og vi holder det vi lover. 
113 konfirmanter og ledere hadde 
en fantastiskuke på Evjetun leir-
sted. Siden Frikirkene på Sørlan-
det har så mange konfirmanter, 
må vi ha to leire for å få plass til 
alle. I år var vi sammen med Øst-
sida, Hånes, Randesund, Tveit, 
Lillesand, Grimstad, Arendal og 
Songe.  
 
I tillegg til 2 møter hver dag had-
de vi daglige gruppesamlinger. 
Dette er ekstra viktig når man er 
mange, for det kan være lett å 
drukne i mengden.  
 
Det er forskjell på å vite om vei-
en og å vandre på veien. Den bes-
te måten å lære om bønn på er å 
be. Learning by doing. Hver mor-
gen hadde vi derfor stille stund 
med bibel og ettertanke. På kvel-
den var det aftenbønn på romme-
ne. Kristenlivet er ikke å ha be-
stemte meninger og syn på for-
skjellige saker. Det er et liv. En 
vandring. Å elske Gud og elske 
våre medmennesker.  
Det var mange konfirmanter, som 
tok steget fra barnetro til 
«voksentro».  
 
Dåp i Otra 
Det var ekstra gledelig at vi had-
de to dåp på leiren da Isaac 
Prince Wadsworth fra Hånes og 
David Malz fra Østsida ønsket å 
bli døpt. Hele leiren var samlet 
ved badeplassen og var med på 
seremonien. Det ble en flott og 
sterk opplevelse for oss alle.  
 
Mange påmeldte på lederkurs 

Isaac Prince Wadsworth, Stein Arve Graarud, David 
Malz og pastor i Justvik misjonskirke, Clemente Duran, 
som kom opp for å være med dåpen  

Rafting i Otra  
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De fleste har meldt seg på TØFF-
kurs (Trening og Øvelse For Fjor-
årskonfirmanter), som starter opp i 
slutten av september. Dette leder-
kurset avsluttes med teamtur til 
Øst-Europa sommeren 2022. 
 
Takk til lederne.  
Tusen takk til ledere og konfir-
manter som bidro til at vi alle fikk 
oss et minne for livet! 
Jeg er heldig som får betalt for å 
være med på leir. De frivillige 
bruker en uke av ferien sin. Det 
hadde vært umulig å gjennomføre 
en slik leir uten hjelp fra dem.  

1. rekke fra venstre: 
Synne Fosse Jørgensen, Sarah Vedå, Linnea Heline Drage, Arne Fjell Gundersen (leder). Stein 
Arve Graarud, Celine Grosås, Rikke Justnæs, Emilie Hauan 
2. rekke fra venstre: 
Nadia Holme (leder),, Hanna Martinsen, Isaac Prince Wadsworth, Sofie Beckmann Kristiansen, 
Petrine Sødal, Oda Herum Bakken, Ingrid Bjørnholmen Øvensen, Benedicte Beckmann 
(leder).  
3. rekke fra venstre: 
Tiril Holvik Repstad (leder), Ada Victoria Fritzman Utsogn, Lukas Hillesund, Andreas Roland 
Hillesund, Johanna Danielsen, Ida-Fredrikke Lunde Syvertsen, Aloniab M. Elfu 
 
 
 

 
Vi får et fantastisk fellesskap etter noen dager på leir.   
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Barnelederen 
Av: Knut Hammersmark 
 
Introduksjon 
Vi har fått en prat med menighetens barneleder, 
Maria Sandvand. Siden repetisjon er moder til 
all lærdom, tar vi en liten presentasjon av hen-
ne: Hun er 24 år og ansatt 10 prosent i kjerka, 
og jobber med barn og unge. Mange kjenner 
henne nok også som en trygg og stø gudstjenes-
teleder på familiegudstjenestene. 
Hun er også student på femteåret lærerutdan-
ningen på universitetet. 
Maria kommer med en 
kort beskrivelse: «Det 
er litt pedagogikk, vi-
tenskap og metode, 
som forberedelse til 
mastergraden som jeg 
skal skrive til vinte-
ren.» 
Vi er heldige som har 
veldig mye forskjellig 
aktivitet for barn og 
unge i denne menighe-
ten. Maria utdyper:  
«Jeg har vært mest eng-
asjert for de aller 
yngste barna, og nå i 
det siste årene for bar-
nefamilier. Det har 
vært viktig for meg når 
jeg har studert medlem-
stallene å se at der er 
det potensiale. Da er det viktig at de bygger re-
lasjoner med kirka og hverandre. Her gjelder det 
å lytte til ønsker og behov.» 

 

Nytt søndagsskoleopplegg 
Når det gjelder nye tiltak mot barn og unge, tas 
det nå i bruk et nytt trosopplæringsopplegg på 
søndagsskolen/Supersøndag. Det heter Awana. 
Dette er et amerikansk opplegg som er fornors-
ka av Indremisjonsforbundet. Så har FriBu (som 
er Frikirkens barn og unge) engasjert seg sterkt i 
dette, og vært med å lage en mal på hvordan 
man kan starte dette opp i lokalmenighetene. 
Maria har virkelig satt seg inn i dette, og fortel-
ler:  

«Det som skiller Awana fra andre undervis-
ningsopplegg er at det tenkes mer helhet, og at 
det i større grad fokuseres på at det det er i 
hjemmene trosopplæringen vanligvis skjer. Det 
er viktig at dette er et verktøy foreldrene kan 
bruke hjemme, i tillegg til at det skal være en-
kelt å formidle tro til barn og unge i kirka.»  
Awana er også opptatt av helhet. F eks når det 

gjelder ungdom som 
er 18 -19 år og flyt-
ter, at de har en sta-
bil trygg tro i bunn, 
som er rotfesta i Je-
sus, og som gjør 
dem klar til stå i alle 
livets utfordringer. 
Da bruker man fra 2 
til 19 år å lære dem 
om Jesus og de enkle 
sannhetene; Gud 
elsker deg, til lære 
bibelhistoriene, og 
tørre å ta diskusjone-
ne f eks det ondes 
problem, og være 
åpen for nysgjerrig-
heten som ligger 
naturlig for barn.  
 

Øvrig arbeid for barn 
Pannekaketirsdag, Knøttis og Voxlight har 
gjennom store deler av corona-perioden kom-
met sammen som mindre fellesskap, og en al-
dersgruppe av gangen. 
Det er også fantastisk og viktig at barnefamilie-
ne tar initiativ selv også. I starten av august var 
det samlet barn og voksne til lek og aktivitet i 
kirka på eget initiativ. Da kom 14 barn med 
foreldre og besteforeldre. I denne sammenheng-
en ble det f eks invitert til pannekaketirsdag.  
Vi avrunder med nettopp dette med initiativ 
«nedenfra». Ingen ledere kan gjøre alt. For Ma-
ria var det en stor glede at barnefamiliene enga-
sjerte seg. Håpet må være at slike initiativ kan 
bli ett (av flere) kjennetegn på menigheten vår. 
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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 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Anne Joreid Drivdal ble døpt 20. 
juni. Foreldre Maren og Anders 
Joreid Drivdal. 

Marit Oline Gumpen ble døpt 13. 
juni. 
Foreldre Hilde og Per Øystein 
Gumpen og storebror Oskar. 

 
Ida Haarklau og Sveinung Olsen 
giftet seg 31. juli 

Speiderhytta solgt 
 
Våren 2000 kjøpte speidergruppa i 
Kristiansand Frikirke en speiderhyt-
te på Finsland. Ved Homevannet, 
Dynestølvegen. En eldre, stor hytte, 
uten vann og kloakk. Fin beliggen-
het på en stor tomt ved vannet. De 
siste årene har hytta blitt lite brukt, og på speiderens årsmøte i 2021 be-
stemte de seg for å selge hytta.  
Hytta ble lagt ut for salg i juni, og det var flere med på budrunden, så den 
gikk til en pris godt over prisantydningen. En del av disse midlene ønsker 
speiderne å bruke på å kjøpe seg et lager, hvor de kan oppbevare utstyr.  
  
Ny eier vil pusse opp hytta, og legge inn vann. Så vil han bruke den selv, 
men også kunne tilby til utleie. Så vil fortsatt være mulig å dra til Finsland 
og bruke hytta.  

 Seniorforum høsten 2021 
 8. september  Elin Elkouby 
    «Arkeologi og Bibelen» 
 6. oktober  Arvid Solheim 
    «Blå Kors i en ny tid» 
 3. november  Harald Eikeland 
    «Klimautfordringene – hvordan forholde seg» 
 1.desember  Årstein Justnes 
    «Dødehavsrullene» 
  
 Møtene er kl 1200 i Fri Kafe 



Program 

Onsdag 1. september 
10.30 Bønnemøte 
12.00 Bronselaget 
Lørdag 4. september 
11.00 og 13.30 Konfirmasjons-
guds- tjenester 
 Stein Arve Graarud,  
 Harald Eikeland 
Søndag 5. september 
10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
 Hilde Grøthe, tale 
 Supersøndag 
Tirsdag 7. september 
15.45 Pannekaketirsdag 
16.30 Knøttis 
16.30 Jubilo 
17.30 Ungdomskoret 
19.00 Damenes Misjonsforum 
 Gudny Culley m. fl. 
 Sosialt engasjement og  
 bønnefellesskap med 
kristne  venner i Sibir 
19.00 Damene i kirka, oppstart 
Onsdag 8. september 
10.30 Bønnemøte 
12.00 Seniorforum 
 Elin Elkouby 
 «Arkeologi og Bibelen» 

Tirsdag 21. september 
15.45 Pannekaketirsdag 
16.30 Knøttis 
16.30 Jubilo 
17.30 Ungdomskoret 
20.00 Digital lederkonferanse 
for  frivillige ledere i FriCafé 
Onsdag 22. september 
10.30 Bønnemøte 
Fredag 24. september 
19.00 VOXlight 
Lørdag 25. september 
19.30 Vox 
Søndag 26. september 
10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
 Hilde Grøthe, tale 
 Supersøndag 
Tirsdag 28. september 
15.45 Pannekaketirsdag 
16.30 Jubilo 
17.30 Ungdomskoret 
18.30 StrikkeCafé 
Onsdag 29. september 
10.30 Bønnemøte 
12.00 Bronselaget 

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 
17.00 Protestfestivalen, samta-
le 
20.00 Protestfestivalen, konsert 
 Mannskoret Church Hill 
 Boys fra Finland 
 Se program: protest.no 
Tirsdag 14. september 
15.45 Pannekaketirsdag 
16.30 Jubilo 
17.30 Ungdomskoret 
18.30 StrikkeCafé 
Onsdag 15. september 
10.30 Bønnemøte 
12.00 Bronselaget 
Søndag 19. september 
10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
 Jan Gossner, tale 
 Supersøndag 

 
Menighetstur til Lista 15 til 17 oktober  

Vi er i gang med planlegging av høstens menighetstur.  Denne gangen planlegger vi å være 
på Lista Flystasjon og vi er snart i gang med mer detaljer , men hold av datoen 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Salmer for livet 
 
Nå til høsten kommer dobbelt-CD med salmer spilt inn i Kristiansand frkirke. 
Det heter «fri-kirken», men jeg har også begynt å kalle det «sang-kirken». Bare på denne CD-
en synger 13 solister, og vi har mange flere, sier Jon Kleveland. 
 
Allerede tidlig i år, måtte vi stenge kirken ned. Det var tungt og kjedelig. Da begynte vi å spille inn 
salmer knyttet til kirkeåret, 
forteller frikirkens organist. 
Torbjørn Alfsen og Jon Kle-
veland jobbet sammen hver 
uke og gjorde nye versjoner 
av kjente salmer og spilte inn 
flere nye salmer.  
Det har vært en del arbeid, 
men først og fremst et nydelig 
samarbeid.  
Jeg er veldig heldig og velsig-
net som får lov til å jobbe 
sammen med Anne Kristin og 
Sven Aasmundtveit. De betyr 
mye for den kristne forkyn-
nelsen i dag, sier Jon. 
Anne Kristin har skrevet flere 
tekster på det nye albumet. 
Sven har bidradd med tekst og 
ikke minst fotografiet til CD-
ens cover.  
«Hva er en salme», er et inter-
essant spørsmål. Vi har benyt-
tet bare to premisser: At sang-
ene er sangbare og at teksten 
er like viktig som musikken, 
forklarer Jon. 


