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Blå Kors i en ny tid 
Av Harald Flå 
 
Nærmere 70000 mennesker i regionen er på en 
eller annen måte berørt av det utstrakte arbei-
det som Blå Kors Kristiansand driver. Det var 
daglig leder i Blå Kors Kristiansand Arvid Sol-
heim som kunne opplyse dette da han besøkte 
Seniorforum i begynnelsen av oktober. Med 
stor entusiasme fortalte han om Blå Kors sin 
omfattende virksomhet for en lydhør forsam-
ling. Et inntrykk av hvor omfattende virksom-
heten er, fikk vi da han fortalte at antall ansatte 
utgjør omtrent 75 årsverk i tillegg til et stort 
antall tidgivere.  For noen var kanskje dette et 
nytt begrep, men det sier noe om at man gir av 
sin tid til et frivillig arbeid. Faktisk et vel så 
godt uttrykk som dugnad. 
Mottoet for virksomheten er: I sentrum står et 
menneske. Og uansett bakgrunn eller livssitua-
sjon, hos Blå Kors blir alle møtt med medmen-
neskelighet og verdighet, kunne Solheim for-
telle. 
 
Så litt om alle virksomhetene. 
Barnas Stasjon er en sentral aktivitet. Tilbu-
det blir benyttet av nærmere 500 barn i alderen 
opp til 12 år, og retter seg både mot barna og 
foreldre. Vi fikk opplyst at det i Kristiansand 
er nærmere 3000 barn som lever under fattig-
domsgrensen og der rus er et stort problem. Og 
da skjønner vi at dette er et særdeles viktig 
arbeid. 
Blå Kors Ung tar sikte på å være en trygg mø-
teplass for ungdom, og målet er å motivere til 
en rusfri livsstil i trygge omgivelser. Det er et 
ønske å kunne bedre mange unges psykiske 
helse.  
Skateparken på Lund er en aktivitet som eng-
asjerer mange unge. Når vi får vite at omtrent 
30% av unge under 30 år er uføre, forstår vi 
hvor viktig denne aktiviteten er både fysisk og 
sosialt. 
Posebyen frivillighetssentral har som formål 
å skape møteplasser som fremmer frivillig inn-
sats. Sentralen fungerer som brobygger mel-
lom enkeltmennesker, tidgivere, organisasjo-
ner, bedrifter og kommuner. 
Snakkommobbing.no er en nasjonal chat-
tjeneste for barn og unge mellom 9 og 19 år. 

Det er dessverre mye mobbing som skjer på 
nettet. Og dette ønsker Blå Kors å gjøre noe 
med. 
 
I tillegg til alt dette kunne Solheim opplyse at 
virksomheten i Blå Kors også innbefatter litt 
forretningsvirksomhet. I Sanden kjøpesenter 
finner du en butikk drevet av Blå Kors. Og på 
Lund drives det stort med salg av ved. 
Solheim kunne videre fortelle at mange men-
nesker var blitt hjulpet ut av en vanskelig livs-
situasjon gjennom de ulike tiltak. Ikke minst 
gjaldt det ungdom som hadde vært fanget i et 
rusmiljø. Arbeidet med ettervern er svært vik-
tig. Men også forebyggende arbeid er i fokus. 
Det drives også et bemanningsbyrå for ung-
dom noe som også har hjulpet innvandrere i å 
få jobb. 
 
Det er mange som finner troen gjennom kon-
takten med Blå Kors. Det er ikke uvanlig at 
disse blir anbefalt å ta kontakt med en menig-
het. Kanskje vi har noen som oppsøker Frikir-
ken etter å ha vært i kontakt med Blå Kors. 
 
Det er liten tvil om at det som ble fortalt berør-
te de fremmøtte på seniorforum. Ikke minst 
kunne vi se det ut fra det som kom i kollekt-
bøssa! 

Arvid Solheim  
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Pastorens 

Sammen! 
 
Vi har nettopp kommet hjem fra en etterlengtet menighetstur til Lista. To år har gått siden sist vi 
var sammen på denne måten, og det var usigelig godt å treffes igjen på tvers av alle aldere. 130 
personer fra 1 til 81 år spiste, lo, lekte, sang og ba sammen.  
 
I tillegg til fellessamlingene har ungdommene en egen leir i leiren. Årets russekull hadde ansvaret 
for ungdomsopplegget for 60 tenåringer med taler og aktiviteter.  
 
Temaet for turen var: Sammen!  
 
 Sammen med Jesus alene og i familien 
 Sammen med Jesus i menigheten  
 Sammen med Jesus til hele verden. 
 
Da Jesus lærte disiplene sine å be, begynte han ikke med å si «min Far».  
Han sa «Vår Far i himmelen» Vi er ikke bare en del av et fellesskap. Det er mye større enn det. Vi 
er lemmer på èn kropp. Vi er brødre og søstre.  
 
I et arbeidsfellesskap har man bruk for produktive medarbeidere, mens en familie er familie. 
Uansett. Der hører man til. Der er man ønsket og elsket. Uansett.  
I Guds familie er det plass til alle.  
 
Jeg spurte en gang en av ungdommene om hva han foretrakk av menighetsturen og vinterturen 
med ungdommene. Svaret kom raskt: «Menighetsturen, for det er så fint å møte resten av menighe-
ten!» 
 
Vi lever i et segregert samfunn. Generasjonene møtes ikke lenger utover nær familie, og noen 
ganger knapt nok der, fordi vi nå har færre fellesarenaer. Menigheten er her ganske eksklusiv, 
fordi den nettopp er en slik arena. Dette felleskapet er livsviktig. Det innehar i seg selv både kraft, 
styrke og visdom i møte med livets utfordringer, og koplet med Guds nærvær, altså Sammen med 
Jesus, blir det en ustoppelig kilde til livsmestring.  
Og det er verdt å kjempe for! 
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Av Kåre Melhus 
Foto: KUP 
«De blir som en del av familien,» sier Stein 
Arve Graarud.  Han beskriver forholdet til 
ungdommene som er med i Kirkens Ung-
domsprosjekt (KUP). Dette er ungdommer 
som ikke har en fungerende familie, som for 
eksempel jenta som tilbrakte kveldene som 
busspassasjer rundt i byen, fordi det ikke var 
trygt hjemme. 
 
De ungdommene som blir med i KUP blir 
henvist fra Barnevernet eller sosiallæreren på 
skolen.  Prosjektet ble startet av Den norske 
kirke og KFUM/KFUK.  Kristiansand Frikir-
kes  bidrag er en gruppe for enslige mødre 
som møtes til middag hver mandag i Fricafe.  
Mødrene kan bli med i gruppen når de er gra-
vide, og være med til barnet begynner på sko-
len. Martine Høyåsen, som er ansatt i KUP 
forteller at de unge mødrene får opplæring i 
behandling av barnet sitt, og at det meste av 
kunnskapen blir overført i samtaler, og ikke så 
mye gjennom opplæringskurser og foredrag. 
Før koronaen var det 30 mødre og 45 barn i 
gruppen. Nå er det 46 mødre med 56 barn. 
 
I øyeblikket er det 257 ungdommer som møter 
fast i ukentlige KUP-grupper. Det er 10 ung-
dommer og fem voksne i hver gruppe.  Disse 
møtes ukentlig i tre timer.  De er også med på 
to til fire turer hvert år. 
 
Det går bra med mange av dem etter at de har 
sluttet, forteller Stein Arve. Men de holder 

KUP har reddet mennesker i 30 år 

likevel kontakt med KUP, både når livet er 
vanskelig, og når noe skal feires.  «Jeg viet en 
av mine ungdommer på Lillehammer i 2014,» 
sier han.  Han har også forrettet i en begravel-
se der en ungdom som det ikke gikk bra med, 
tok sitt eget liv. I en annen begravelse var det 
far til en av ungdommene som ikke orket mer 
og begikk selvmord. 
 
En annen som det har gått bra med var tidlige-
re en fryktet, voldelig nynazist her i byen.  Nå 
driver han eget firma og har mange ansatte. 
Men, selv om det går bra, holder mange av 
dem kontakt med hverandre.  Stein Arve var 
med på en sammenkomst for «gamle KUPe-
re» i september.  Han la merke til at mange 
hadde tårer i øynene når de hilste på gamle 
venner. 
 
En av jentene har senere skrevet sang om sin 
oppvekst.  Stein Arve spiller den av fra sin 
mobil. En strofe som brant seg fast i meg var:  
«Jeg hadde ingen til å blåse på mine skrubb-
sår.» 
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Av Knut Hammersmark 
 
Margit Topstad fylte 98 år 29. september. Hun 
er altså menighetens eldste medlem. Frikirke-
aktuelt kom innom en tur på bursdagen hen-
nes.  
Margit er en trofast deltager på så vel gudstje-
nester som bønnemøter. Hun er også musi-
kalsk. Det første vi kommer inn på er at hun 
spilte fast på onsdagsmøtene i kirka en lang 
periode, både i den gamle Frikirka og den nå-
værende. I tillegg har hun spilt på mange 

kvinneforeninger, både i Frikirka og i Lund 
kirke. Hun begynte å lære å spille hos frøken 
Salvesen i Østerveien, i tillegg til hos Rolf 
Knutsen. 
Hun forteller at hun vokste opp i et gult hus på 
Kjøita, der familien leide hos familien Salve-
sen. Deretter flytta de til Peder Claussøns ga-
te. Fra den sistnevnte gata og huset der, fortel-
ler Margit: «Jeg husker da de bygde det hu-
set». Der bodde hun i over 80 år! 
Margit forteller også en dramatisk hendelse 

fra krigens dager: «Jeg kom fra Dronningens 
gate ved Norges bank.» Der kom hun på syk-
kel og ble påkjørt av en bil. Bak rattet satt en 
tysk soldat. Margit husker godt hva han sa, da 
han kom på besøk på sykehuset: «Es tut mir 
sehr leid» (som betyr «Jeg er veldig lei for 
det.») 
Margit kjenner godt til Frikirkas historie. Hun 
husker f eks flere av de tidlige pastorene: «Jeg 
husker Sandvand og Birkenes.» En av de 
andre gjestene spør noe spøkefullt om hun 
husker Findreng, men da kommer det kontant: 
«Nei, det var før mi tid.» 
Mot slutten av besøket hos Margit, får vi en 
aldri så liten privat minikonsert ved pianoet. 
Uten å se på tangentene spiller hun den ene 
melodien etter den andre. Den mest kjente har 
ei innledningsstrofe mange av oss husker, 
blant annet gjort kjent av artisten Whitney 
Houston. Den sammenfatter det sentrale i kris-
tentroen, og også det sentrale i livet til Margit: 
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells 
me so… 
 

 

Menighetens eldste fyller år 

Margit Topstad med tegning 1: I tillegg til å 
være musikalsk, viste Margit tidlig kunstneris-
ke evner. Her er hun avbilda med ei tegning 
fra 1938, da hun gikk i 2. klasse på skolen. 
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Ungdomskoret på offensiven 
Av Kåre Melhus 
 
25 jenter har hver tirsdag i høst samlet seg 
rundt flygelet i kirka under ledelse av Ellen 
Frøysaa og med Runar Nørsett på pianokrak-
ken.  Det går mest i gospel, og det swinger 
veldig. Mathilde, som er ny i koret liker denne 
musikken, og synes det er gøy å synge sanger 
som «Make a way» som er den sangen de øver 
på idet jeg kommer inn i salen, en tirsdag i 

oktober. 
 
Det er godt å være i gang igjen etter koronaen, 
sier Ellen, men konstaterer at Ungdomskoret 
har skrumpet inn fra 50 medlemmer til 25.  
«Nå er vi egentlig bare en sanggruppe, og ikke 
kor,» sier hun. Målet nå er å øke til 30 sangere 
innen jul.  Det burde være mulig. 
 
I kretsen rundt flygelet ser jeg en enslig gutt.  
Han heter Mats og er på øvelse for første gang, 
får jeg vite.  Han er ikke medlem i Frikirken, 

men har lyst til å synge i kor.  Vennene hans 
har oppfordret ham til å utnytte stemmen sin, 
forteller han. 
 
Lily Maria husker konserten som Ungdomsko-
ret hadde i mars, 2020.  Det var «vilt gøy» som 
hun sier. Så ble alt stengt, og vi har levd med 
koronaepidemien fram til nå. 
 
Men nå er Ungdomskoret i gang igjen og det 
er også jakten på nye medlemmer. Mathea og 
Mathilde vil fokusere på en guttegjeng de 
kjenner. Korklangen krever at Mats sin flotte 
guttestemme får selskap av flere. 
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Av Torleif Tønnessen 
 
Det blir nesten som en ny begynnelse for 
menigheten, når pandemien er under kon-
troll.  Hva med kontinuitet og hva med nye 
muligheter? 
 
Jeg er ikke noen bokanmelder, men boka 
«Den som finner sin plass, tar ingen an-
nens» av forfatteren, pastoren og forkynne-
ren Tomas Sjødin, har mye viktig å si 
oss.  Han gir eksempler i boken på med-
lemmer i menigheten som i årevis har vært 
nokså anonyme til tross for at de trofast 
har kommet på gudstjenesten.  Sjødin tror 
mange av disse går med ønsker og ideer. 
Han understreker viktigheten for ledelsen å 
komme i kontakt med disse, og har flere 
eksempler på tips og ideer som er blitt rea-
lisert og menigheten har nådd mange flere 
med evangeliet.  Han viser også til 2. Ti-
moteusbrev 1, 6-7: «Derfor vil jeg minne 
deg om dette:  La Guds nådegave i deg 
flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la 
hendene på deg!  For Gud ga oss ikke en 
ånd som gjør motløs;  vi fikk Ånden som 
gir kraft, kjærlighet og visdom.»    
 
Her er det tre elementer som må sammen-
falle, sier han: 
 
1.    Det er Gud som planter gavene i oss. 
2.    Jeg må selv la gaven flamme opp på 
 nytt.  Det gjør ikke Gud for meg. 
3.    Det må finnes noen som minner oss 
 om gavene, noen som bevisstgjør og 
 oppmuntrer. 
 
På det siste punktet kan vi alle bli viktige i 
hverandres liv.  

Tanker etter en pandemi 
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Emran og Neda har startet menighet i Tyrkia. 

Av Knut Hammersmark 
 
Her kommer en liten oppdatering på situasjo-
nen til Emran og Neda, som nå bor i Tyrkia. 
På telefon derfra forteller de om situasjonen. 
De har jo opplevd en kombinasjon av stor dra-
matikk og fine ting i livet etter at de måtte 
forlate Norge. 
Et lite tilbakeblikk først: De bodde i Norge fra 
2012 til 2014. Når de ser tilbake på situasjo-
nen, er noe av det første de fokuserer på at de 
fikk et hjerte for å tjene Gud. Mer spesifikt: 
«Vi fikk oppleve at troa vokste steg for steg, 
både da vi hadde møter for persisk-talende, 
men også i menigheten for øvrig, selv om 
språket vårt ikke var så godt.» 
Dramatikken gjorde seg først og fremst gjel-
dende da de ble sendt tilbake til Iran. Da ble 
de fratatt passene. De forteller videre: «Vi 
måtte fortelle om alt vi hadde gjort i utlandet.» 
Det innebar hvordan de hadde kommet seg ut, 

og hva de hadde gjort. De ble også stilt spørs-
mål ved hvilken tro de hadde – hvilken reli-
gion de tilhørte. I den sammenhengen var de 
tydelige på at de var kristne – det var aldri 
aktuelt å fornekte den kristne troen. En av 
konsekvensene var at myndighetene oppsøkte 
hjemmet til søstera til Neda, der PCen både til 
Neda og søstera ble beslaglagt. Myndighetene 
var i tillegg forundra over at noen kunne kom-
me så lett tilbake til Iran. De trodde ikke at 
noen kunne deporteres tilbake til landet. Em-
ran ble fengsla, men løslatt etter å ha betalt en 
stor sum i kausjon. 
Emran og Neda er gode til å se at Gud har 
brukt deres liv etter at de måtte forlate Norge. 
Emran kommer met et strålende eksempel: 
«Alt dette førte til at jeg fikk se min mor for 
siste gang, mens jeg var i Iran. Nå takker jeg 
Gud for at jeg fikk den muligheten.»  
Det ble etter hvert vanskelig å bli værende i 
Iran, og Emran og Neda flyktet derfor til na-
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bolandet Tyrkia. Der fikk de jobb, 
og begynte å gå i en iransk kirke. 
Nedha forteller at hun sa til Gud at 
han måtte vise vei, og at hun ikke 
bare måtte jobbe. Da hørte hun to 
ganger en stemme som sa: «Hvis 
du skal følge meg, så må du gi 
slipp på arbeidet.» Neda ble for-
undret over dette svaret, og tenkte 
at det ville føre til økonomiske 
problemer. Gud var imidlertid tro-
fast, og gjorde det bl a slik at beg-
ge to kunne gå på en tre måneders 
bibelskole i landet. Gjennom dette 
opplevde de at de kunne vokse i 
troa, og i kjennskap til Gud. 
Det ene førte til det andre, og etter 
hvert opplevde de at de skulle star-
te en kirke for persisktalende fra 
Iran og Afghanistan, og andre per-
sisktalende land. Til jul 2019 kun-
ne de offisielt starte en menighet for disse.  
Neda forteller også at de så sent som i helga 
17.-19. september i år opplevde at tre nye per-
soner ga livet sitt til Jesus. 
Som en hyggelig avslutning kan vi nevne at 
Emran og Neda ga uttrykk for at de trengte 

økonomisk hjelp til et lydanlegg. Misjonsut-
valget bestemte derfor å støtte dem med 5000 
kr. Det ble de veldig glade for.  

 
Dansegruppa Free 
Dance 
 
Hver onsdag kl 16.30 møtes en 
nystarta dansegruppe til øvelse i 
kjelleren.  
Gruppa ledes av Divora, hun er 
med i Disippelhuset.  
Vi treffer denne glade gjengen, 
de er alle i 8. klasse. Og de har 
plass til flere, fra 7. klasse og 
oppover. Bare å møte opp på 
onsdager. 
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Menighetstur til Lista 

 

 
 

Vi var 130 stk fra menigheten som fikk oppleve Lista i både sol og storm  
Gode opplevelser, nye bekjentskap og masse flott ungdom som hadde opplegg og aktiviteter 
sammen.  
 
Foto: Harald Eikeland  og Stein Arve Graarud 



11 

 



12 

Menigheter beveger byen 
Av Kåre Melhus 
 
Fædrelandsvennen har inspirert byens me-
nigheter og kristne organisasjoner til å enga-
sjere seg for de som sliter i Kristiansand.  
Dette engasjementet vekker nå oppsikt langt 
utenfor byen. 
 
Det begynte med en serie artikler i Fædrelands-
vennen som avdekket sosial nød i flere bydeler.  
Skriveriene førte til at flere menigheter begynte 
å se på hva de kunne gjøre for å avhjelpe noe av 
de sosiale forholdene avisen skrev om.  Pastor i 
Hånes Frikirke, Øivind Augland engasjerte seg 
tidlig i det samarbeidsprosjektet som oppsto. Nå 
er menigheter og organisasjoner fra DNK, Fri-
kirken, Misjonssambandet og Blåkors, til Den 
katolske Kirke og Pinsevennene med.  
 
18. oktober samlet samarbeidspartnerne seg i 
Hånes Frikirke for å diskutere hvordan de kunne 
samarbeide for å effektivisere det sosiale arbei-
det de allerede driver hver for seg. 
 
Harald Eikeland representerte vår menighet i 
gruppen av menigheter som driver matutdeling. 
Siden flere menigheter deler ut mat på forskjel-
lige dager i uken, finnes det en del mennesker 
som henter sin mat nesten hver dag fra et eller 
annet matutdelingssted. 
 
Gruppen mente at det måtte være et overordnet 
mål å hjelpe folk til å bryte ut av avhengigheten 
av gratis mat.  For å kunne klare dette, må me-
nigheten finne ut hvilke behov menneskene har 
utover det å hente mat.  Harald mener at mange 
har behov for å bli sett.  Når Frikirken deler ut 
«Frimat» hver torsdag ettermiddag, har vi en 
halv time med fokus på noe annet en denne po-
sen med mat. En stund der folkene fra vår me-
nighet kommer i kontakt med de som møter 
fram.  Det er ofte de samme som kommer igjen 
og igjen, så det oppstår kontakt. «Mange har 
behov for å prate,» sier Harald. Han sier også at 
det til å begynne med var mest innvandrere som 
kom til Frimat.  «Innvandrere kommer fremde-
les, men nå ser vi et økende antall etniske nord-
menn, sier han. 
 

Et annet behov mange mennesker i Kristian-
sand har er leksehjelp.  KIA tilbyr leksehjelp i 
sine lokaler på Tangen, men det er nå mange 
som ikke har ressurser til å komme seg til byen 
for å være med på dette.  Det som trenges er 
besteforeldre som har tid til å komme hjem til 
skoleelever som sliter med leksene.  Kommu-
nen er åpen for et samarbeid om dette, sier Ha-
rald. 
 
De unge har kanskje behov for jobbtrening, 
ikke bare leksehjelp.  Fretex sier at de kan ord-
ne dette på sine bruktbutikker. 
 
Anette Gausdal sitter i styringsgruppa og i ar-
beidsutvalget.  Hun understreker at Beveg Kris-
tiansand i bunn og grunn er et nettverk. På mø-
tet i Hånes Frikirke var det ca 80 mennesker 
som satt sammen i grupper rundt forskjellige 
utfordringer for å se hvor deres organisasjon 
eller menighet kunne bidra.  Anette, som er an-
satt i Blåkors, deltok i samtalen rundt bordet.De 
snakket om utsatt ungdom. Dette er ungdom-
mer som ofte lager bråk i byen, kanskje fordi de 
ikke har voksne rundt seg som bryr seg. Hvis vi 
hadde en «besteforeldrebank», kunne vi også 
matche opp unge mennesker som for eksempel 
ville ha glede av å bli med på fisketur, sier 
Anette.  Mulighetene er mange. Nå har menig-
heten fått mulighet til å drøfte utfordringene, 
mulighetene og løsningene. 
 
Et hovedpoeng med Beveg Kristiansand er å 
hjelpe menigheter til å se utover, ikke innover.  
Hvor er nøden, og hva har vi å bidra med?  Be-
veg Byen vil hjelpe med å legge til rette, slik at 
riktige personer kommer til riktig plass.   Grim 
menighet steker vafler på skolen. Praten de får 
er kanskje vel så viktig som vaflene. 
 
I januar er det ny samling i Beveg Kristiansand.  
Da skal erfaringer drøftes og nye ideer diskute-
res. En utsending fra Sandnes kom til møtet på 
Hånes for å få et inntrykk av det som nå skjer i 
Kristiansand.  Forhåpentlig blir noe hjulpet til 
et bedre liv.  Trolig vil denne aktiviteten også 
føre til fornyelse i menighetene. 



 
  

 

    

 

 

 

 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 

Døpte 

Jakob og Ludvig Mykland 
Foreldre Tini Flaat Mykland 
og Espen Mykland 

Vielse 

Maren Erland og Anders Solli 
Gustavsen ble viet 31. juli. 

Nytt kor 
 
Vi har startet et nytt kor med lys og deilig lyd. 
Vi er under oppstart og har behov for flere sangere før fremførel-
se, men vi koser oss allerede. 
Ta gjerne kontakt for å bli med i koret - særlig mannstemmer! 
Vi skal bli et kjempebra kor som skal berøre de som synger - og 
de som hører. 

Døde 
 
Kirsti Thortveit Berge 
Per Raymond Næss 
Karin Synnøve Andersen 
Aslaug Skeie 
Ruth Bakken Ånundsen 



Program 
Tirsdag 2. november 
15.45  Pannekaketirsdag 
16.30  Knøttis 
19.00  Damenes Misjonsforum 
 Elisabeth L. Sæth 
 Norea Mediemisjon og  
 Håpets kvinner 
 
Onsdag 3. november 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Seniorforum 
 Harald Eikeland 
 «Klimautfordringene -  
 hvordan forholde seg» 
Fredag 5. november 
19.00  Voxlight 
Lørdag 6. november 
 Vox 
Søndag 7. november 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Allehelgensgudstjeneste 
 Nattverd 
 Hilde Grøthe, tale 
 Vestergabet 
 Supersøndag 
Tirsdag 9. november 
18.30  StrikkeCafé 
Onsdag 10. november 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 
 

Onsdag 24. november 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 
Søndag 28. november 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
19.00 Voxnere 
Tirsdag 30. november 
10.30  Vandretur med kjerka 
 Paulines heller på  
 Langenes 
15.45  Pannekaketirsdag 
16.30  Knøttis 
19.00  Damenes Misjonsforum 
 Stephen Kaumba 
 Braveheart mission 
 band 
Onsdag 1. desember 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Seniorforum 
 Årstein Justnes 
 «Dødehavsrullene» 
Fredag 3. desember 
19.00  Voxlight 
Lørdag 4. desember 
 Vox 
Søndag 5. desember 
11.00  Julesanggudstjeneste 
 Menighetens kor 
 Supersøndag 

Søndag 14. november 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Stein Arve Graarud, tale 
 Braveheart mission band 
 Presentasjon av  
 konfirmantene 
 Supersøndag 
19.00  Kammerkonsert 
 

Tirsdag 16. november 
15.45  Pannekaketirsdag 
16.30  Knøttis 
Onsdag 17. november 
10.30 Bønnemøte 
Fredag 19. november 
19.00  Voxlight 
Lørdag 20. november 
Vox 
Søndag 21. november 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Harald Eikeland, tale 
 Solveig Leithaug, sang 
 Supersøndag 
16.00  SeniorSøndag 
19.00  Konsert 
 Solveig Leithaug og 
 Vestergabet 
Tirsdag 23. november 
18.30  StrikkeCafé 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Like til Betlehem - avlyst 
Av Randukf Roaldsnes 
Foto: Stiftelse Like til Betlhen 
 
Svært mange har lenge gledet seg til oppsetningen av julemusikalen "Like til Betlehem". Det er der-
for med en stor porsjon skuffelse at vi må konstatere at det bare ble "nesten" til Betlehem i år. Av 
grunner som de fleste vil kjenne til, så måtte det hele avlyses. Dette på tross av at det kanskje kan 
finnes en løsning på streiken ved Kilden i løpet av noen dager i det dette skrives. Men det ble rett og 
slett ikke tid til å få alt ferdig. Men vi har allerede fått forsikring om at julespillet settes opp til neste 
år. Det er jo et plaster på såret som kanskje kan lindre litt på skuffelsen for alle dem som allerede 
hadde begynt å øve på sine sanger og roller. Vi får i alle fall et helt år til å glede oss på. Det er jo 
noe å ta med seg. Og så håper vi på en liten smakebit til oss som ikke kan vente. Det hadde vært en 
fin julegave.  
 


