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Min julesalme 

Av Harald Flå 
 
Det er vel neppe noen som ikke har sunget 
denne salmen. Men om den er svært kjent og 
kjær, så er det ikke sikkert alle har reflektert 
over teksten. Den favner både jord og himmel 
på en fin måte.   
 
Når Arne Wilhelm trekker frem denne salmen 
er det ikke minst fordi det kaller frem minner. 
Han nevner minner fra det tidligere Blandako-
ret. Fra minnene trekker han frem andre salmer 
også. Ikke minst «En rose er utsprunget», «En 
frelser er oss født» og «Gled deg du jord». Det 
var en fryd å høre koret synge før jul. Men når 
han spesielt nevner «Deilig er jorden», så er 
det dette andre verset som han fremhever. Han 
hadde for en del år siden en spesiell opplevelse 
da han hørte salmen og da så han for seg tider 
som skal komme og det håpet som det innebæ-
rer. 

 

Arne Wilhelm Haugland 

 
Deilig er jorden,  

prektig er Guds himmel, 

skjønn er sjelenes pilgrimsgang! 
Gjennom de fagre riker på jorden 

går vi til paradis med sang. 
 

Tider skal komme,  

tider skal henrulle, 
slekt skal følge slekters gang, 

aldri forstummer tonen fra him-
len 

i sjelens glade pilgrimssang. 
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Pastorens 

Lyset du treng 

Når mørket kommer, og det gjør det, ja da trenger vi lys.  
 

Noen ganger glemmer vi nettopp det, og at lyset forteller oss at vi ble skapt til glede 
Når mørket tar over så blir tankene våre av og til for opptatt,  

for selvsentrerte og hjertet så altfor tungt.  
Å se mørkt på ting er et utrykk vi alle kjenner og vet hvordan føles. Da blir alt tungt.  

For tungt for meg å huske, for tungt til å slippe inn lyset. For tynget ned at jeg glemmer at vi ble 
kalt til å danse den hellige dansen for livet. 

 
Vi ble skapt for å smile, å elske å bli løftet opp og løfte andre opp 

Når mørket kommer, og det gjør det,så trenger vi lys.  
  

Helge Torvund har skrevet et kort og vakkert dikt som sier så mye; 
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Harald Eikeland 

Lyset du treng finst 
 
Kjære Frelser og redningsmann Jesus,  
gledens og lysets Herre  
løsne føttene mine fra alt som fanger 
og dreper gleden.  
 
Frigjør sjelen min, 
slik at vi kan danse i ditt lys og at  
lyset fra deg kan være smittsomt. 
 
Kom vær mitt lys i julen 2021  
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Jul i kirken 

Den store delen av julefø-
lelsene kommer fra musik-
ken.  

Julesanggudstjenesten 2. 
søndag i advent er den 
store tradisjonen i menig-
heten der alle korene deltar 
med julesanger og ikke 
minst menigheten i allsang. 

Så er det også blitt en tra-
disjon at Studiokoret har 
«Vi synger julen inn» 4. 
søndag i advent. Koret er 
bra med mange solister, og 
det blir også mye allsang. I 
år er musikerne: Runar 
Nørsett på piano, Torbjørn 
Alfsen på gitar, Gunnar 
Ringøen på hammondor-
gel, Espen Grundetjern på 
kontrabass og Christian N. 
Seneger på trommer. Siv 
Kristin Sællmann er kon-
sertens konferansier.  

Det er startet et nytt kor i 
menigheten som har over-
tatt navnet til koret som var 
her for noen år siden – 
Kor7. Koret får du høre på 
gudstjenesten 19. desem-
ber. 

Det er også en del andre 
musikktradisjoner i Kris-
tiansand Frikirke. Barn 
Jubilo og folk fra Ung-
domskoret på Julaften. På 
første juledag synger Ves-
tergabet. Da er det jul på 
ordentlig. 

Gled dere! 
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Nesten alle feirer jul. Det er en del av vår kultur.  De fleste ser på det som en hyggelig familie-
fest i vintermørke.  Flere enn vanlig går i kirken og hører juleevangeliet, men det oppleves av 
mange som en tradisjonell fortelling som har lite med deres hverdag å gjøre. 
Det dreier seg mer om god mat, fine presanger og familiehygge, etter en stressende førjulstid 
med hyppige besøk på kjøpesenteret, der folk stresser rundt under julebelysning og gjallende 
julemusikk fra skjulte høyttalere. 
 
Dette har mange kristne, deriblant jeg, alltid tatt avstand fra, uten at det har hjulpet så mye.  Nå 
lurer jeg på om vi heller skal se mulighetene i folks julefokus, enn problemene i måten de feirer 
på. 
 
Oppgaven blir å fylle folks kommersielle jul med juleevangeliet på en måte som kommuniserer 
med dem.  Et eksempel på hvordan dette kan gjøres er Asbjørn Arntsens juleforestillingen Like 
til Betlehem.  Den har samlet tusenvis av kristiansandere om juleevangeliet i mange år.  Nå i 
desember skulle forestillingen vært satt opp i byens storstue, Kilden, men en streik forkludret 
dette.  Men til neste år håper jeg at vi kan oppleve Like til Betlehem på vår store scene. Her vil 
det nok komme mange mennesker som ellers ikke ville se forestillingen i en kirke. 
 
Da jeg vokste opp på 50 og 60 tallet var den kristne holdningen at det var best å si nei til det 
meste.  Dermed stilte vi oss i et negativt lys.  Dette har heldigvis forandret seg.  Kristendom er 
først og fremst å si ja!  Dog ikke til alt.  Det er fremdeles viktig å si nei til det som er nedbry-
tende.   
 
Men julen er en positiv høytid, der det nye livet fødes og feires, der frelseren trer inn i verdens-
historien og forandrer den totalt. En ny tidsregning begynner! 
 
La oss gå Like til Betlehem for å se det som har hent, og gjøre det vi kan for at folk rundt oss 
skal få øye på Jesus blant all julestasen. 

Signaturen 

Kåre Melhus 

Julehøytiden er 
mulighetenes tid 
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friBU – kirkas nåtid og framtid 
Av Knut Hammersmark 
 
Mange lurer nok på hvordan det står til med barne- 
og ungdomsarbeidet nå etter pandemien. Hvem er 
bedre til å si noe om det enn FriBU-rådets leder Siri 
Merete Reisvaag Johannessen? 
 
Siri Merete innleder: «Det jeg var veldig spent på 
når vi nå starta opp igjen, var om det voksende mil-
jøet av barnefamilier vi så for halvannet år siden, 
var der fremdeles. Nå ser vi en veldig positiv utvik-
ling. På tirsdag 2. november var det 19 barn på 
Knøttis. Der får de andakt og synger litt sammen, 
etter at de har spist  pannekaker på 
“Pannekaketirsdag”. 
 
Foreldrene har gitt tilbakemelding om at det er fint 
å starte med felles middag. Den hjelper mot tids-
klemma. Knøttis er blitt en søndagsskole på tirsda-
ger, og er en viktig del av trosopplæringa som fore-
går i kirka. Ellers når det gjelder Pannekaketirsda-
gen, sier Siri Merete følgende: «Vi har fått tilbake-
meldinger om at småbarnsfamiliene ønsker seg 
middag hver tirsdag (til forskjell fra i dag med an-
nenhver tirsdag) og noe variasjon i menyen. Det har 

vi veldig lyst til å få 
til. Da er vi helt 
avhengig av at det 
er noen som kan 
forplikte seg til å ta 
den oppgaven. Vi 
tenker å ha påmel-
ding og bestille 
rimelige middags-
retter, så det blir en 
overkommelig jobb.   
 
Siri Merete forteller 
videre at vi som 
kirke har blitt med i 
friBUs læringsnett-
verk. Dette er det 
bl.a. mulig å få et 
innblikk i ved å ta 
en tur opp på konto-
ret i kirka. Der er 
den ene veggen 
delvis «tapetsert» med fremtidsmål for friBU. Siri 
Merete viser særlig til de tre «stjernepunktene» på 
bildet (Drømmepil). Menigheten satser på den neste 

Siri Merete Reisvaag Johannessen 
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generasjon, dvs småbarnsfamiliene, og da er spesi-
elt foreldrene sentrale. De har stor betydning for 
barnas tro og kirka må oppmuntre til “tro på hjem-
mebane”. Målet er at troen skal bli en naturlig inte-
grert del av hverdagen og at man som forelder er 
fornøyd med små trosskritt underveis.  
 
«Jeg vet at mange i kirka har vært ordentlig bekym-
ret for om vi får påfyll av nye generasjoner. Jeg er 
glad for det engasjementet og vil samtidig si at når 
man skal bygge opp et småbarnsfamiliemiljø her, 
så må man ha tålmodighet. Det tar tid, for du må ha 
et miljø å rekruttere til og det må bygges opp grad-
vis», fortsetter Siri Merete.  (Vil du lese mer om 
læringsnettverket, gå inn på hjemmesiden https://
krsandfrikirke.no/barn-og-ungdom/fribu) 
Siri Merete påpeker at vi ofte er litt tradisjonsbund-
ne - vil at ting skal være som de alltid har vært. F 
eks er det litt trist at Jubilo er lagt ned. Samtidig er 
det ett bibelvers som er viktig for henne: «Se jeg 
gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det 
ikke?» (Jesaja 43.19.).  
 
I høst ble det startet en dansegruppe som Divora 
Tesfu Embaye i Disippelhuset har ansvar for. Mål-
gruppa er barn 5.-7.trinn og de øver på onsdager.  
 
Ei gruppe som Siri Merete er spesielt opptatt av, er 
barn i barneskolealder som ikke liker å synge i kor 
eller danse, men som trives med aktivitet – praktisk 
eller fysisk. Flere av dem finner sin plass i speide-
ren, men utover det finnes det få tilbud. «Jeg håper 
at noen andre brenner for det samme og kan kom-
me med forslag til hva vi kan gjøre for at de skal 
finne sin plass i kirka», sier hun.  
 
Mot slutten av samtalen poengterer hun at det er 
viktig at vi verdsetter det frivillige arbeidet som blir 
gjort. Torsdag 4. november var det derfor fest for 
frivillige i barne- og ungdomsarbeidet: «Det legges 
ned massevis av frivillig arbeid ukentlig i kirka. 
Det å se og anerkjenne den innsatsen, blir veldig 
viktig for at folk skal orke det i en ellers travel 
hverdag». (Se egen side om dette.) 
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Påskespillet Lys levende 2022 

Når dette skrives er den 
endelige beslutningen om 
å sette opp «Lys levende» 
på nytt i 2022 ikke tatt. Vi 
hadde over 6000 besøken-
de på den digitale versjo-
nen i 2021, men jobber for 
å kunne sette opp den 
«ordentlige» versjonen i 
Frikirken den 3. april 
2022. Så dere som har 
barn og unge i målgruppa: 
følg med på informasjo-
nen som vil komme i de-
sember. Ta gjerne kontakt 
med noen av oss i pro-
sjektgruppa eller på epost:  
 
paskespill@gmail.no 
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friBU-fest 

Av Randulf Roaldsnes 
 
Torsdag 4. november var det 
invitert til friBU-fest i kirka. Det 
er en stor og ofte litt usynlig 
stab av frivillige som sørger for 
at barn og unge får et godt til-
bud i menigheten.  
 
Spennvidden i aktiviteter er stor. 
Det gjelder også de som er med. 
På festen var det alt fra tenåring-
er som hjelper til i konfirmant-
arbeidet til besteforeldre som 
bidrar på sin måte. Stein Arve 
Graarud minte oss om at noe av 
det viktigste er å bli sett. Å bli 
usynlig er en vond opplevelse 
for de unge. Han tok fram en 
episode fra Johannes 1 der Jesus 
møter Natanael. Når Natanael 
skjønte at han var sett av Jesus, 
var det nok til at han ble en av 
hans disipler.  
 
I tiden framover trenger vi flere 
som kan være med å støtte opp 
under det viktige barne– og ung-
domsarbeidet. Ingen kan gjøre 
alt, men alle kan gjøre litt. 
 
Ta gjerne kontakt med Siri Me-
rethe eller andre i friBU.  
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Julen ligger foran oss, og i over 20 år har Kjell 
Haugland vært leverandør av juletrær til Fri-
kirken. Fra egen skog i Finsland, og noen trær 
fra hustomta på Volleberg.  
 
Kjell sier at det fineste treet kom fra Volle-
berg, et helt perfekt tre. De siste årene har han 
levert det store treet til kirkesalen, tidligere 
leverte han også de to mindre som står i vesti-
bylen og friCafe.  
 
Det har vært en givende måte å bidra til kirka 
på, sier Kjell. Og for oss som har fått lov til 
være med opp til Finsland og hjelpe til, så kan 
vi si det samme. Da Kjell var med i diakonrå-
det på 80-90 tallet, så var det Greger Eikeland 
i Vennesla som leverte trærne.  
 
De siste årene har de to små trærne, i friCafè 
og vestibylen, vært av den kunstige typen. Og 
i år blir det også et kunstig tre i kirkesalen. 
 
Hjertelig takk for alle trærne, Kjell, og all job-
ben du har gjort med kutting og frakting. Over 

50 juletrær, og mange timers jobb.  

Juletrær fra Finsland 
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Avisen Vårt Land hadde 
27.10 en helsides anmel-
delse av en dobbelt CD 
som er utgitt av Torbjørn 
Alfsen og Jon Kleveland.  
 
I tiden med korona-stengt 
kirke, ble det laget gudstje-
nester som ble delt på in-
ternett. Salmene er samlet 
på denne CD. Her er sitat 
fra anmeldelsen:  
 
Jon Kleveland har sagt at 
for ham som musiker og 
trosformidler, har det all-
tid vært en viktig intensjon 
å formulere kristenlivet på 
nytt og på nytt. Det gjør 
ikke minst Anne Kristin 
Aasmundtveit her. Blant 
andre dyktige tekstforfatte-
re finner vi Ylva Egger-
horn, Svein Ellingsen, Vi-
dar Kristensen, Eyvind 
Skeie, Tore Thomassen, 
Jan Gossner og Åge Løs-
nesløkken, som alle gir 
gode refleksjoner rundt en 
tro som holder, beriker og 
trøster – ikke minst i krise-
tider. Det er blitt sagt at 
kristendommen er den 
eneste religionen hvor Gud 
kommer ned til oss, i stedet 
for at vi må strekke oss 
etter ham. Det er også et 
gjennomgangstema her. 
 
Du finner CD-en i vestiby-

len i kirka, eller du kan 
finne og streame den på 

Spotify.  

Frikirkens salmebalsam  
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Vil du være med på å forvandle liv? 

Av Oddvar Søvik 

Noe av det mest meningsfulle jeg har fått 
være med på de siste sju årene er å støtte 
GSDA (Garuma Sosial Development Assosia-
tion) som utdanner fattige, hjemløse unge da-
mer til ulike yrker der de får et nytt liv, oftest 
også åndelig sett. Lederen er dr. Alemu Nega 
som var her i Frikirken for tre år siden.  

På disse sju årene har 388 unge damer blitt 
utdannet som kokker, sydamer, lærarbeidere, 
sykepleiere, sekretærer, leger, ingeniører og 
forskere. Andre har tatt utdannelse innen ho-
tell administrasjon, regnskap, IT, m.m 
I august var det 57 som fullførte sine studier 
og tok eksamen. Nå er det cirka 100 som del-
tar på ulike kurs innenfor praktisk utdannelse 
og 138 som studerer på universitet og høysko-
ler. 
 
Av de studentene som til nå er uteksaminert, 
er det bare 18 stk. som ikke har blitt frelst. 
Alle de andre har i løpet av studietiden tatt 
imot Jesus som sin frelser og Herre, flere av 
dem var tidligere muslimer. 
 

Det finnes mange gripende historier. Nylig 
fikk jeg rapport om Hanna Abera (22). Hun 
kom fra et fattig hjem. Faren døde for 15 år 
siden av en kronisk sykdom. Moren, som også 
er kronisk syk, var ofte sengeliggende, men 
forsøkte å brødfø familien ved å selge varer på 
gata. På den måten kunne hun tjene cirka 500 
Birr (vel 100 Nkr) pr måned. Hanna hadde to 
brødre, men de måtte slutte på skolen av øko-
nomiske grunner og den ene døde pga. mat-
mangel. 
 

Men Hanna fikk støtte fra lokalsamfunnet 
fordi hun hadde gode evner og fullførte grunn-
skole. Så ble hun godkjent av GSDA ledelsen 
som student og har nå fullført tre års kontorut-
dannelse.  

 
Etterpå har hun fått en god jobb nær hjemmet 
og tjener cirka 2000 Birr pr. mnd. som er til 
god støtte også for familien. I disse dager sø-
ker hun på en enda bedre betalt jobb som hun 
med sin utdannelse og kompetanse trolig vil 
få. Det nytter! 
 
Med så mange studenter, trenger jeg flere nye 
givere. Vil du være med på å forvandle liv, ta 
kontakt, så får du en å be for, med navn og 
bilde. Det koster 300.- pr mnd, eller 3600.- pr 
år å holde en student med mat, bøker, studie-
avgift og hybel. Pengene settes inn på konto 
3000 37 96023. De fleste utdannelsene varer 
tre år, så det er fint om du kan forplikte deg til 
å være med så lenge.  

Kontakt: oddvar.soevik@gmail.com eller på 
mobil 472 81 392. 

Hanna Abera nylig uteksaminert 



 
  

Ledig plass 
 
 

Ledig plass    

Ledig plass 

 

 

 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 

Givertjenesten 
I Kristiansand Frikirke kommer hele 80% av våre inntekter fra givertjenes-
ten. Det resterende kommer fra offentlig støtte og utleie. Dette er inntekter 
som skal dekke lønn, drift av bygg, og bidrag til felles arbeid i kirkesam-
funn og misjon  I 2021 ligger vi noe bak skjema for givertjenesten.  
 
Pr. 01.11 så ser bildet slik ut:  
2020: 3, 326 millioner 
2021: 3, 147 millioner 
Mangler altså 179 0000 i forhold 
til fjoråret på samme dato 
 
Om du ønsker å bidra, så er det 
flere muligheter: Konto: 8220 02 
86266 for gaver. Så har vi en god 
digital løsning for fast givertje-
neste, gå til 
www.krsandfrikirke.no. Velg GI 
i menylinja. Og da kommer du til 
et skjema hvor du kan opprette 
en fastgiveravtale. Ønsker du å 
endre på en eksisterende giverav-
tale? Send mail til kristia-
nand@frikirken.no eller ring 38 12 10 30 På samme sted kan du også kon-
takte oss om du vil opprette en fastgiveravtale manuelt.  
 
Vennlig hilsen administrasjonsrådet.  

Fredtunkveld i Frikirken 
Søndag 31. oktober var det Fredtun-kveld i kirka. 240 Fredtun-
venner og tidligere elever fra hele Sørlandet var tilstede for å 
feire skolens 100-års jubileum. Det ble både tid til tilbakeblikk 
og orientering om skolens fremtidsplaner. I anledningen så ble 
det arrangert et felleskor med Harald Sødal som dirigent. 

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


Program 

Søndag 5. desember 

11.00 Julesanggudstjeneste. 
Menighetens kor, Super-
søndag 

19:00 Konsert med Garness 

Tirsdag 7. desember 

18.30 StrikkeCafé 

Onsdag 8. desember 

10.30 Bønnemøte 

12.00 Bronselaget 

Søndag 12. desember 

10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste, Harald 
Eikeland, tale, Betlehem 
Boys, Supersøndag 

19.00 Voxnere 

Tirsdag 14. desember 

15.45 Pannekaketirsdag 

16.30 Knøttis 

Onsdag 15. desember 

10.30 Bønnemøte 

Fredag 17. desember 

19.00 Voxlight 

Lørdag 18. desember 

18.00 Vox-bryllup 

Søndag 19. desember 

10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste, Nattverd, 
Johan Key Berntsen, 
tale, Kor 7 

19.00 Vi synger julen inn. Stu-
diokoret, 

Lørdag 15. januar 

19.30 Vox møtes på Fellesmø-
tet i Q42 

Søndag 16. januar 

10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste, Nattverd, 
Hilde Grøthe, tale, Sang
-team 

Tirsdag 18. januar 

18.00 Vandretur med kjerka til 
Gillshytta 

18:30 StrikkeCafé 

Onsdag 19. januar 

10.30 Bønnemøte 

Søndag 23. januar 

10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste, Jarle Skul-
lerud, tale, Kor 7 

Onsdag 26. januar 

10.30 Bønnemøte 

12.00 Seniorforum, Jarle Skul-
lerud, «Besteforeldrenes 
rolle» 

Fredag 27. januar 

19.00 Voxlight 

Lørdag 28. januar 

19.30 Vox 

Søndag 30. januar 

10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste 

  

  

Julaften 

14.30 Familie-
juleguds-
tjeneste, 
Stein Arve 
Graarud, 
tale 

16.00 Juleguds-
tjeneste, Hilde Grøthe, 
tale, Ungdomskoret 

1.juledag 

12.00 Harald Eikeland, tale. 
Vestergabet 

Søndag 2. januar 

10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste, Nattverd, 
Endre Sagedal, tale, 
Kristina Jølstad Moi, 
sang 

Onsdag 5. januar 

10.30 Bønnemøte 

Søndag 9. januar 

10.30 Bønnemøte 

11.00 Generasjonsgudstjeneste 

11. – 16. januar 

Fellesmøter i Q42 

Tirsdag 11. januar 

19.00 Damenes Misjonsforum 

Onsdag 12. januar 

10.30 Bønnemøte 

Fredag 14. januar 

19.00 Voxlight 

 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Julemusikk fra Frikirken 

I disse dager er to nye EP-er lansert på alle streamingselskapene i verden f.eks Spotify. 

Julen 2020 var en gudstjenestelig utfordring. Alt ble på nettet. Da gikk vi i studio og laget to 

EP-er (3 sanger på hver plate). Den ene med Jubilo og den andre med Vox-bandet i kirken. 

Nå kan du streame sangene og kjenne på en god julestemning! 




