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Svein Gunnar Gundersen:  
 Situasjonen i Didessa-dalen er noe bedre 

Av Kåre Melhus 
 
Den tidligere Etiopia-
misjonæren snakker sta-
dig med kontakter i vest-
Etiopia som sier at flykt-
ningene nå i noen tilfeller 
kan flytte tilbake til sine 
hjemlige trakter.   
 
Titusener av mennesker ble 
tidligere drevet på flukt av 
Gumuz-geriljaen.  Denne 
geriljaen ble trent opp av 
TPLF-regimet som hadde 
visjoner om et «Stor-
Tigray» i nord- og vest- 
Etiopia. Den etniske kon-
flikten som har preget lan-
det den siste tiden har ført 
til store vanskeligheter på 
Frikirkens gamle misjons-
felt, der vi har samarbeidet 
med NMS. 
 
Krigshandlingen førte i fjor til at flyktninger 
strømmet til fylkeshovedstaden Kamashi, der 
det fort oppsto matmangel.  Synodepresidenten 
Kes Abera Negeri kontaktet Svein Gunnar, 
som organiserte innsamlinger som resulterte i 
innkjøp av 10 tonn med korn til utdeling.   
 
Regions-presidenten for Gumuz-folket Ato 
Getahun Abdisa, en annen kjenning, ledet selv 
et team av lokalt politi og lokale sivile, som 
reiste rundt i distriktet med et freds og repa-
trieringskurs. Dette var et svært vellykket ini-
tiativ som etter hvert resulterte i fredeligere 
forhold i området nord for Blånilen.  Mange 
flyktninger kunne dra hjem og starte opp jord-
bruket sitt igjen. 
 
I området sør for Blånilen, der Frikirken hadde 
sin virksomhet, har man ikke kommet like 
langt med fredsarbeidet som i nord, men Svein 
Gunnar får optimistiske rapporter som sier at 
det «nesten er fred.»  Men mange er ennå litt 
engstelige for å flytte hjem. Han sier at de etter  

 
hvert fredeligere forholdene har sammenheng 
med at regjeringsstyrkene i nord har drevet 
TPLF sine styrker på defensiven. TPLF truet 
en stund med å innta Addis Abeba og gjeninn-
sette TPLF regimet som hadde makten siden 
de kastet marxist-styret til Mengistu Haile Ma-
riam i 1991. 
 
Svein Gunnar er forsiktig optimist når det gjel-
der å fullføre Frikirkens støtteprosjekt i Dides-
sa-dalen, som egentlig skulle være ferdig.  Til 
nå har Etiopia-utvalget i Kristiansand finan-
siert utdanningen av 4 prester som arbeider i 
den nye synoden.  Det skal også bygges en ny 
kirke og et gjestehus i Balo Didessa. Den gam-
le kirken som Frikirken i sin tid bygget for 20 
år siden, er for liten og i dårlig forfatning.  
Svein Gunnar håper at fred, hjemvending av 
flytninger og normalt samfunnsliv skal kunne 
muliggjøre fullføring av planene.  Etiopia-
utvalget er også i gang med å rekruttere per-
sonlige givere som kan finansiere siste runde i 
Didessa-dalen.  

Kes Abera Negi, synodeleder i Dall Dambe Synod og Jarls Skullerud, 
Frikirkens synodeleder, ved åpningen av kirken i Anger Metti i 2018, 
bygget med støtte fra Frikirken sentralt. 
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Pastorens 

Åpne hjerter oppover – 
Åpne hjerter utover 
Bildet er henta fra menighetsbladet våren 2020, 
snart 2 år siden. Gjennom disse 2 årene har det 
vært anledning til å samles i større eller mindre 
grad. En ny situasjon vi som menighetsfelles-
skap har søkt å håndtere på beste vis. Det er 
godt å minne hverandre på visjonen i kirka, en 
visjon som kan drive oss uavhengig av åpent 
eller stengt bygg. 
 
Åpne hjerter oppover, åpne hjerter utover. Hva 
menes med den visjonen?  
Et åpent hjerte oppover mot Gud – det kan vi 
ha: For det var Gud som i Kristus forsonte ver-
den med seg selv, slik at han ikke tilregner dem 
deres misgjerninger, og han betrodde budska-
pet om forsoningen til oss. (2. Kor. 5, 19 – Les 
hele avsnittet) Her står det tydelig – En Gud 
som ved Kristus har forsont oss med seg selv. 
Vi kan komme til Ham med et åpent hjerte – 
legge av det som stenger. Og så vil han bo ved 
Den Hellige Ånd i våre hjerter.  
Et åpent hjerte utover. Når hjertet vårt får ta 
imot Guds nåde og ubetingede kjærlighet, så 
gir det kraft til å åpne hjertet utover. Åpne det 
for andre mennesker i våre omgivelser. Mot 
andre generasjoner enn vår egen. Mot mennesker med annen bakgrunn enn oss. Mot mennesker i 
andre nasjoner. Og gjennom disse åpne hjertene kan Guds kraft komme, en kraft som kan åpne 
nye hjerter for Ham.  
Det er krevende å leve med åpne hjerter. Det er en kamp mot oss selv, vi søker naturlig sett det 
som tjener oss selv, som føles riktig og godt her og nå. Derfor trenger vi å stå sammen med flere i 
dette arbeidet med åpne hjerter. Derfor har vi et menighetsfellesskap, hvor vi kan komme sammen, 
oppmuntre hverandre, få undervisning, og skape et fellesskap som kan nå lenger og klare mer enn 
vi kan som enkeltpersoner.  
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Av Harald Flå 

Det begynte for omtrent ti år siden. Daværen-
de pastor Rune Tobiassen tok et initiativ til at 
barnefamilier kunne komme i Frikafe og få 
middag. Det ble vellykket allerede fra starten 
og det var mange som lot seg friste av tilbudet 
med lapskaus eller gryterett. Etter en stund ble 
det et lite opphold, men startet så opp igjen 
med pannekaker på tirsdager. Og pannekake-
tirsdag har siden blitt et kjent begrep for 
mange og har fortsatt helt til desember i fjor. 
Tanken bak tiltaket var å knytte unge barnefa-
milier tettere til kirken. Enkelte ganger kunne 
det være opptil nærmere hundre med stort og 

Pannekaketirsdag i endring 
smått og alle med god matlyst. Når tirsdager 
ble valgt så var det fordi at det da kunne knyt-
tes opp mot samlingen for Knøttis som begyn-
te etter måltidet. 
Det har gått med store antall pannekaker, og 
for å gjøre arbeidet overkommelig for vertska-
pet ble det bestilt halvfabrikata som var laget i 
Åmli bakeri. Det gikk ofte med opptil mer enn 
hundre pannekaker. På kjøkkenet ble disse så 
varmet opp og ferdig til servering. 
Grete og Hans Kristian Sødal har stått på som 
vertskap helt siden starten, men overlot sta-
fettpinnen til andre etter at de gav seg i de-
sember i 2021 etter en mangeårig og fortjenes-
tefull innsats. 
Et så vellykket tiltak må ikke stoppe opp. Så 
det er allerede skaffet tre vertskap som kan 
videreføre det. Ungdomspastor Stein Arve 

Graarud opplyser at tiltaket nå vil tilbake til 
den opprinnelige middagsserveringen. Og for 
å ikke gjøre det for komplisert for vertskapet 
vil det bli bestilt ferdigmiddag. Han ber oss 
minne om at vi kan trenge flere ektepar som 
kan tenke seg å gjøre en innsats i frikafe på 
tirsdags ettermiddager.  
Det er ikke er bare barnefamilier som ønskes 
velkommen til et trivelig fellesskap, men også 
skoleungdom, studenter, pensjonister og ensli-
ge! 
Nærmere info kan du få på kirkens kontor. 
 

Vertskapet slutter etter mange år med panne-
kaker  

Familien Erland og Gumpen nyter måltidet  

Familien Kile og Andås setter stor pris på til-
budet 
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Thor Haavik talte ved Fellesmøtene 

Musikkarbeidet har et stort publikum 

Av Jon Kleveland, Sang – og musikkleder  

 
Det har vært en utfordrende musikktid i Kris-
tiansand Frikirke.  
Mange konserter og mange gudstjenester er 
blitt avlyst og redusert. 
Det ble i alle korene jobbet med konserter og 
fremføringer. En god forberedelse, men en 
tung avslutning. Ikke minst for Vestergabet 
som kjørte konserter sammen med Solveig 
Leithaug akkurat i den tiden da smitten vokste 
betydelig. Her kom det lite folk og det ble et 
kraftig økonomisk underskudd. 
 
Men ved siden av disse aktivitetene har kirken 
vært aktive med musikk på internett. 
Det er blitt jobbet med høy kvalitet for å nå 
flere mennesker, og det synes i ettertid å ha 
hatt en stor effekt. 
 
Julegudstjenesten ble bare på Facebook, sett 
1.200 ganger. I tillegg kommer tallene direkte 
fra nettstedet Vimeo. Vi vet også at denne 
gudstjenesten ble sett på med flere rundt hver 
skjerm. Så hvor mange som så den vet vi ikke, 
men nådde veldig mange seere. I ettertid har vi 
alltid hatt rundt 1000 mennesker som har sett 
våre gudstjenester. Vi er veldig takknemlig for 

disse tallene. 
 
I tillegg til dette har vi jobbet mye med å lan-
sere musikk på streaming-selskapene i hele 
verden. 
Det er veldig mange mennesker som hører på 
musikk fra Kristiansand frikrike. Bare i 2021 
ble sanger fra vår menighet spilt av 223.346 
ganger! Fra Kristiansand Frikirke kom det høs-
ten 2021 ut tre innspillinger. Den første var 
«Salmer for livet», med forskjellige sangere 
fra menigheten.  Og i adventstiden lanserte vi 
julesanger med Jubilo og Vox-bandet. Jubilos 
sang «Solbarn, jordbarn» ble lyttet på over 
1.300 ganger. 
 
Det som også er interessant i ettertid er at 
mangfoldet av de som hører på våre sanger er 
under 44 år. Vestergabet er særlig stolt over å 
ha så mange lyttere som er i 20 årene. Men 
også salmeinnspillingen lyttes mest på av unge 
mennesker. 
 
Kristiansand Frikirkes digitale arbeid når vel-
dig mange mennesker. Dette er et viktig arbeid 
som vi fremdeles legger arbeid i. Så er håpet 
og drømmen å kunne fremføre mer musikk 
med på podiet i vår kirke. 



6 

Ung musikalsk familie i menigheten 

Av Knut Hammersmark 

Kanskje det blir en tradisjon i 
bladet å skrive om unge fami-
lier… Da er i såfall familien 
Lindstad Børven en meget inter-
essant begynnelse.  
Vi tar en prat med Henriette 
(30), Simen Daniel (34) og Sol-
veig (2 ½). Solveig ble døpt, og 
familien gikk inn i menigheten i 
oktober 2019. Simen Daniel var 
før dette aktiv i Grenland Kristne 
Senter. Henriette hadde en mer 
liturgisk/tradisjonalistisk bak-
grunn – frikirken ble derfor et 
kompromiss.  
Henriette setter pris på vanlige 
salmer, ikke bare lovsang. Hun 
har spilt i gudstjenester i alle år, 
og kan en haug med salmer, men 
ingen lovsanger. Da blir det na-
turlig å komme inn på Jon Kle-
veland. Henriette forteller: «Vi 
snakker sammen etter hver gang 
jeg spiller (på nettgudstjenester) 
med Jon, at salmene er fine og 
kreative. Salmene blir som nye. I 
tillegg er de veldig gode å spille 
med hensyn til instrumentet (fiolin).» 
Simen Daniel (34) er også musiker. Han 
spiller blant annet i et rockeband som pro-
duserer og turnerer ganske mye, spesielt 
internasjonalt, men ikke på fulltid. Han 
jobber også som prosjektleder og rådgiver 
i en musikkorganisasjon som heter Sørf (et 
kompetansesenter for musikk på sørlan-
det.) De holder til i Dronningens gate. Før 
dette jobbet han i ti år som foreleser og 
lektor på Ansgar og UiA. Han har kombi-
nert å reise med musikk og å undervise. 
Henriette spiller i Kristiansand symfonior-
kester til daglig, og er ansatt der. «Det er 
en drømmejobb», sier hun.  Utdannelsen 
hennes er klassisk utøvende fiolin. Hun tok 

først en bachelorgrad i Gøteborg, og triv-
des der, men ville hjem til Norge. Da flyt-
tet hun først til Oslo, og deretter hjem til 
Porsgrunn, og begynte med pedagogikk 
etter at hun og Simen Daniel ble kjærester.  
Henriette føler seg heldig og velsigna som 
har endt opp her på Sørlandet.  «Det var en 
veldig bra timing med graviditet og ut i 
mammaperm. Jeg hadde vikariert i orkes-
teret før det, men fikk fast jobb 1. mars 
2020, og fikk en uke fast jobb og så ble det 
stengt ned.» 
Simen Daniel forteller også: «1. mars var 
også første dagen jeg kom hjem etter en 
lengre europaturne. Jeg skulle rett ut i 
pappaperm. Så jeg rakk europaturneen før 
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det stengte ned. Vi i familien fikk være 
sammen i mange måneder som følge av 
nedstengning og permisjon.»  
Han forteller videre: «Jeg spiller i et rocke-
band som jobber veldig målretta og hardt. I 
desember var vi faktisk på 20-årsturne. Det 
er et verdensturnerende band, og reiser 
veldig mye i verden og spiller konserter. 
Det heter Leprous. Det ble starta på Notod-
den, og kom ut av rock- og metallmiljøet 
der i si tid. Det var egentlig bare et ung-
domsband. Så ble jeg med i 2014. Det er et 
profesjonelt band som kan reise rundt å 
spille musikk og plater. Vi slapp en plate 
nå i høst. Så bandet har sluppet plater an-
nenhvert år siden 2009. I pandemien har vi 
gjort mange forskjellige streams.». Mu-
sikksjangeren er progrock – progressiv 
musikk, eller progmetall. som er en ganske 
vid musikksjanger. Simen Daniel forteller 
videre at han har tatt master i Music og 
management. Nå i 2022 skal Leprous satse 
i USA igjen. «Vi har ikke vært der siden 
2018, men da var det også to USA-turneer. 
Vi skal dit forhåpentligvis i mars og hele 
april, hele september og litt av oktober.» 
De trives i menigheten, men synes det er 
trist at det har vært så mye lockdowns. 
Henriette sier hun gjerne skulle vært mer 
til stede i kirka. Begge to har vært med på 
nettgudstjenestene – Henriette på fiolin, og 
Simen Daniel på bass. Simen har også spilt 
inn en del hjemmefra, fra sitt eget studio. 
Henriette har ellers i kalenderen sin panne-
kaketirsdagene, med Knøttis i etterkant. 
Hun er veldig «gira» på å gå, for hun synes 
det er et veldig godt tilbud.  
I den grad vi skal konkludere i et intervju, 
ser vi at familien Lindstad Børven repre-
senterer bredde – altså fra klassisk fiolin til 
progrock. Vi har vel ikke mange ektepar 
ellers i menigheten med den kombinasjo-
nen, så det er med andre ord på tide. Så 
«gjør det heller ikke noe» at de er veldig 
trivelige å snakke med. Det «liår vi.» 
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Glimt fra Nord-Korea 
Av Roald Føreland, daglig leder Evangelisk 
Orientmisjon 

Vi har ikke kunnet reise til Nord-Korea de 
siste to årene, men likevel får vi mulighet til å 
drive noen prosjekter. Her er noen glimt fra 
arbeidet. 
Vi har i 10 år satt opp mer enn 200 veksthus 
og tatt inn grønnsaksfrø som har blitt til flere 
tusen tonn næringsrike grønnsaker. Veksthu-
sene er hovedsakelig bygget i tilknytning til 
sykehus for barn og pasienter med tuberkulose 
og hepatitt, og sammen med vannanlegg ser vi 
at dette har en helt avgjørende betydning for 
at de berørte kan bli friske. Det har hele tiden 
vært praktiske utfordringer knyttet til virk-
somhet i dette landet, og situasjonen har for-
verret seg under pandemien. Vi har fått be-
kreftelse på at hjelp kommer frem og at det 
virkelig nytter det vi driver med. Fra Christian 
Friends of Korea (CFK), en av våre samar-
beidspartnere, har vi fått disse takkehilsenene: 
 
 - Takk for alle givere. Vennligst gi dem vår 
hilsen og overbring vår takk til alle som støt-
ter arbeidet blant pasientene her. Jeg bruker 
også vannfilter vi har fått i mitt eget hjem. Det 
er virkelig til stor hjelp. (Lederen, tuberkulo-
sesykehus)  
 
- Takk spesielt for at dere jobbet med oss for å 
få et anlegg for rent vann. Jeg har mange gode 
minner fra når dere kom og brukte tid sammen 
med oss for å få vannet til å virke, og siden 
kom igjen og ordnet opp når noe gikk galt. 
(Sykehusdirektør)  
 
Alt dere sender er verdifullt. Jeg tenker vekst-
husene og traktoren er spesielt nyttige for å 
øke matmengden her. (Leder, tuberkulosesy-
kehus) 
 
 - Proteinpulveret vi fikk er fantastisk. Jeg tar 
det hver dag etter måltid og blander det med 
rent vann. Det smaker godt og gjør at jeg føler 
meg mye bedre. For å være ærlig, uten vann-
filter, medisinene og pulveret hadde jeg vært 
død nå. (Hepatittpasient)  
 
- CFK har hjulpet våre folk i mange, mange 

år. Dere gjør alltid det dere har sagt at dere 
skal gjøre. Vi ser frem til at dere kommer til-
bake snart og fortsetter arbeidet. (Lokal, of-
fentlig helsearbeider) 
 

 

I 2021 har vi fått bidra med et nytt veksthus 
og distribuert 110 tonn med soyakjøtt og ris. 
Det blir til 220.000 måltider. Maten er distri-
buert til sårbare grupper som barnehjem og 
eldresenter. Myndighetene i Nord-Korea er-
kjenner at matvaresituasjonen er prekær. Med 
støtte fra Misjonsutvalget og mange enkeltper-
soner i Kristiansand Frikirke har Orientmisjo-
nen formidlet denne hjelpen. 

 

Roald Føreland sammen med nordkoreansk  
sykehusdirektør 
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Initiativet Beveg Kristiansand tar form 

Av Kåre Melhus 

Det tar tid å lansere noe helt nytt.  Det star-
tet med at Fædrelandsvennen publiserte en 
artikkelserie om levekårene i forskjellige 
bydeler i Kristiansand.  Kristne ledere be-
sluttet å gjøre noe med de problemene som 
Fædrelandsvennen avdekket. 
 
Pastor i Hånes Frikirke Øyvind Augland tok 
initiativ til å samle representanter for så 
mange menigheter som mulig til et kartleg-
gingsmøte i fjor høst. I januar var det ny sam-
ling og nå begynner initiativet å ta form. 
 
Samarbeidsgrupper dannes av folk som er 
opptatt av fosterhjem, utsatte barn, unge og 
familier, integrering, matutdeling, økonomi og 
annet. 
 
Forretningsmannen Ole Lunde er med i sam-
arbeidsgruppen for økonomi.  Her vil de blant 
annet tilby kortkurs i hvordan styre privatøko-
nomien.  Folk med lav lønn drømmer kanskje 
om å kunne kjøpe egen bolig. Kurset peker på 
at pengebruken kan forandres og sparing kan 
gjøre boligkjøp mulig, sier Ole Lunde, og gir 
eksempler på mennesker med lav lønn og høyt 
forbruk, som nå har egen bolig.  Han håper 
ellers på kontakt med andre forretningsfolk 
gjennom Beveg Kristiansand.  Sammen kan 
de for eksempel kanskje hjelpe folk som til nå 
har mislykkes, inn i arbeidslivet. 
 

Anette Gausdal, til daglig leder av Blå Kors 
sitt chat senter, der ungdom kan få hjelp for 
eksempel når det gjelder mobbing, sier at Blå 
Kors gjennom deltagelse i Beveg Kristiansand 
håper at menighetene i byen blir kjent med de 
mange tilbudene som Blå Kors har. Hun un-
derstreker også at Blå Kors ser etter samar-
beidspartnere i sine sosiale prosjekter.  Ikke 
alle menigheter skal starte opp sosiale tiltak, 
men mye kan gjøres hvis vi jobber sammen. 
«Vi håper på synergieffekt,» sier hun. 
 
En hjemmeside for Beveg Kristiansand er un-
der oppbygging.  Her vil de forskjellige sam-
arbeidsgruppene bli presentert med informa-
sjon om hva de gjør, hvem som er ansvarlig 
koordinator og hvordan en kan slutte seg til 
arbeidet. 
 
En har også god kontakt med Kristiansand 
kommune og det offentlige ellers.  Her ser 
man for seg samarbeid som skal komme byens 
trengende til gode. 
 

Øyvind Augland koordinerer arbeidet Beveg-
Kristiansand 



10 

Hilsen fra diakonipastoren i Bangkok 

Av Harald Eikeland 

 
Fra tid til annen så trenger også folk som 
jobber i menighet og kirke, ny inspirasjon 
og nye input i jobben sin .Så jeg søkte 
eldsterådet  om å bruke 3 måneder av 2022 
til å jobbe frivillig i 2 diakonale prosjekter 
i Bangkok, og fikk innvilget studiepermi-
sjon fra januar til mars 2022, hvor 2 måne-
der av disse er ulønnet og jeg må bruke 
egne midler.  
I og med at det er Corona-restriksjoner og 
vanskelig med å få til all mulig slags form 
for flyreiser og visum  i desember /januar, 
var jeg lenge usikker på om det kunne bli 
noe av denne turen, men så la 
altså  tingene seg til rette, og jeg fikk an-
ledning til å reise,  og har allerede vært her 
i 2 uker.   
Og dermed  befinner meg i Bang-
kok ,hovedstaden i Thailand. Bangkok 
Christian Guest House er min base her i 
byen, hvor jeg får et greit rom med hygge-
lig og hjelpsomt vertskap.   
Det ble en del pinner opp  i nesa her i be-
gynnelsen, som ble krevd  av styresmakte-

ne for at vi som utlendinger kunne fritt be-
vege oss rundt i byen, men folk her  i byen  
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er flinke til å holde avstand, og går med 
munnbind overalt. 
Her er jeg med som  frivillig ved 2 pro-
sjekter. Immanuel Music School som lig-
ger i slummen I Bangkok. Et fascinerende 
og unikt diakonalt opplegg, og jeg er med i 
undervisningen av barn og unge, først og 
fremst som engelsklærer. Music for life 
heter   prosjektet som tar for seg å lære opp 
barn og unge fra Klung Toi-slummen i 
Bangkok, lære dem noter og undervise 
dem i fiolin og chello. Første dagene gikk 
jeg sammen med min venn Pastor Chanda 
rundt i den enorme slummen og så at det er 
kolossale forskjeller på levestandard her i 
Bangkok. Det meste her foregår på thai så 
jeg er nokså ubrukelig der, men musikk er 
heldigvis et språk som er universelt og 
som knytter oss sammen. I tillegg til at vi 
jobber ut ifra ei kirke som helt klart klarer 
å vise omsorg og nestekjærlighet i praksis 
mot en gruppe mennesker som nok er blitt 
neglisjert av makteliten og styresmaktene i 
mange år. Så kan vi gjennom Immanuel 
Church sitt arbeid vise Guds omsorg i 
praksis.  
 I tillegg skal jeg være aktiv frivillig i 
en  engelskspråklig anglikansk kirke i 
Silom. I  Christchurch skal jeg være med 
som frivillig å planlegge og gjennomføre 
gudstjenester, og pastor Norman fra Eng-
land mente at jeg måtte få prøve meg som 
taler også, så vi får se hva som skjer, men 
det er fint å være med i en internasjonal 
kirke her  og så er det jo deilig at det fore-
går på engelsk, et språk som jeg behersker.   
 
Jeg bor enkelt og greit og spiser fantastisk 
mat på gata rett utenfor gjestehuset her. 
Savner ikke snø og kulde, og føler meg 
heldig og takknemlig til kirka mi og ikke 
minst familien min hjemme  som legger til 
rette slik at jeg får oppleve dette, og at 

jeg  lærer mye om det å drive diakoni i en 
storby.   
Og så er det jo studiepermisjon så jeg får 
også tid til å lese, trene, tenke og ikke 
minst bruke masse tid i stillhet sammen 
med Gud. Og lese masse ….. En av bøke-
ne som har fulgt med denne vinteren er «Å 
Falle oppover» av den katolske fader 
Richard Rohr   
Jeg avslutter med et sitat fra boken hans:   
«På et eller annet  tidspunkt må en mann 
legge ut på en risikabel reise. Det er et 
nødvendig eventyr som tar ham ut i uviss-
het, og det innebærer nesten alltid en eller 
annen form for vanskeligheter eller fiasko. 
Men på denne reisen lærer han å stole på 
Gud mer enn han stoler på en følelse av 
rett og galt eller sin egen følelse av egen-
verd» 
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Å bruke Bibelleseplanen er spennende 

Av Harald Sødal 

Harald Sødal deler her sine erfaringer.  Han 
vil gjerne at du som leser dette innlegget skal 
ta fram Bibelen mens du leser.  Derfor har 
han ikke sitert tekstene han referer til, men 
henviser bare til skriftstedene (red anm) 
 
Det med orden, struktur og systemer har aldri 
vært min sterke side. Derfor måtte jeg for år 
tilbake skaffe meg en bibelleseplan. Den har 
siden vært i daglig bruk. Da 
Margrethe og jeg drev ju-
niorkoret, fikk medlemmene 
bibelleseplanen som julega-
ve, og i de senere år har den 
også vært julegave til mine 
barnebarn - og da med en 
seddel i. Det som er så spe-
sielt med bibelleseplanen er 
at jeg opplever dagens ord 
nesten alltid som aktuell for 
den situasjon jeg er i. Er det 
tilfeldig? Nei, det tror jeg 
ikke.                                                                                     
Vi har vel nokså felles agen-
da på våre bønnelister – av 
og til med spesielle aktuelle 
innslag. Det var litt spesielt, 
synes jeg, at den dagen i 
mars i forfjor da landet ble 
stengt på grunn coronasitua-
sjonen , var teksten i bibel-
leseplanen       1. Mos 11. 
Og jeg tenker: «Er det som 
skjer, et varsko til vår tids hovmodighet?»  Hele 
menneskeheten er nå i en situasjon som for få år 
siden virket utenkelig – en situasjon som vi med 
våre ressurser og kunnskap vanskelig behersker.                                                                                                    
Da jeg var aktiv i politikken, ga ofte formann-
skapets sakskart og timeplan spesielle utford-
ringer. Da det var snakk om at Ansgarskolen 
skulle flytte fra Oslo, hadde vi et ønske om å få 
den hit. I denne sammenheng ble det innkalt til 
et møte oppe på Hamresanden mellom kommu-
nen og Misjonsforbundet og noen andre aktuelle 
aktører. Den morgenen var teksten i bibellese-
planen Nehemja  2. 20. Jeg siterte ikke ordet 
under debatten, men på veien til et spisested, 
nevnte jeg dette for rektor Sveinung Lorentsen. 

Skolen ble etablert, og dette skriftordet ble stå-
ende på hans kontorpult.                                                     
Da vi i 2000 var i ferd med å ombygge det tidli-
gere Statsarkivet til «Stiftelsen Arkivet», var vi 
usikre på hvordan det så ut på gestaposjef Ker-
ners kontor. Jeg visste om en mann som måtte 
kjenne stedet. Det var vår tidligere leieboer i 
Torridalsveien. Han var nazist. Han hadde sont 
sin dom, men jeg kviet meg for å ta kontakt 
med ham. Den aktuelle dagen var teksten 2. 

Kor.2, og i vers 6 fikk jeg 
signalet. Jeg dro med frimo-
dighet ut til Snorresgate 8, 
og fikk en lang og meget 
hyggelig samtale med ham. 
Og hvordan det så ut på 
Kerners kontor, kan du se i 
kjelleren på Arkivet.  
Vi møter stadig problemer 
og kriser i livet. «…..da får 
du bønner, Gud!».  
(Wergelandsitat). Jeg har 
opplevd, som så mange 
andre, at når krisen er størst, 
sender bibelleseplanen ak-
kurat det ordet jeg trengte 
der og da. Bønnen vår vet vi 
blir hørt - i sin tid, men blir 
det i min tid?    
Jeg liker ikke planene om å 
bygge et 6 etasjes hybelhus 
for studenter på Elvinejor-
det ved Lund torv. Det stri-
der med betingelsen for 

overdragelsen til kommunen. Det vil også 
«stjele» en viktig grønn lunge og legge akebak-
ken i Vabua i skygge gjennom hele vinterse-
songen. Da saken skulle behandles i By- og 
miljøutvalget, var jeg innkalt som varamedlem. 
Den morgenen var teksten fra Jesaja 65, og jeg 
merket meg spesielt vers 22. Jeg gikk på møtet 
med den tro at mitt motforslag - om ikke å byg-
ge - ville få flertall, men det gjorde det ikke – 
heller ikke i bystyret. Det ga meg noen troskva-
ler. Hadde jeg tatt bibelordet for bokstavelig? 
Det er mulig, men de har enda ikke begynt å 
grave på Elvinejordet!    



 
  

 

    

 

 

 

 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 

Ny rolle for Hilde 
Grøthe  

 
Fra sommeren 2022 vil 
Hilde Grøthe slutte i staben 
i Kristiansand Frikirke, for 
å kunne gå fullt inn i stil-
lingen på Kristiansand Fol-
kehøgskole. Hun har vært 
engasjert i Folkehøgskolen 
siden oppstarten i 2015, og 
de siste årene har hun job-
bet 70% i skolen og 30% i 
kirka.  
 
Hun ønsker fortsatt å bidra 
som forkynner, og vil også 
gjerne stille som kandidat 
til eldsterådet 
 
 

Økonomi 
 
I slutten av januar skal dere 
som er givere til kirka, ha 
fått tilsendt en kvittering 
over gaver gitt i 2021.  
Disse gavene får du skatte-
fradrag for, en fin ordning. 
Samtidig er beløpet som er 
fradragsberettiget redusert 
fra 50 000 til 25 000.  
Regnskapet for 2021 leg-
ges ut i forbindelse med 
årsmøtet 30.03. Vi kan al-
lerede nå se at vi hadde en 
betydelig gavesvikt på slut-
ten av året.  
Ønsker du å være med å 
bidra, så er det flere mulig-
heter. Konto: 8220 02 
86266 for gaver. Så har vi 
en god digital løsning for 
fast givertjeneste, gå til 
www.krsandfrikirke.no og 
velg GI i menylinja. Da 

kommer du til et skjema 
hvor du kan opprette en 
fastgiveravtale. Ønsker du 
å endre på en eksisterende 
giveravtale? Send mail til 
kristiansand@frikirken.no 
eller ring 38121030.  

 
Diakoni 

 
Fra diakonirådet har vi en 
utfordring til oss i tiden 
fremover 
Diakonirådet vil utfordre 
oss alle som medlemmer 
av menigheten i fastetiden. 
I store deler av korona-
pandemien har vi vært for-
hindret fra normalt menig-
hetsliv og fellesskap. 
Vi utfordrer derfor hver-
andre til: 
Gjør alvor av å ta en tele-
fon til eller besøk noen du 
har tenkt på. 
Inviter noen på besøk, med 
på tur eller noe annet krea-
tivt du måtte komme på for 
å treffe mennesker. 
 
På disse eller andre måter 
kan vi oppmuntre hverand-
re på en positiv måte. 
 

Døde 
 
Roald Øye 

 
 

Minner om 
 årsmøte onsdag 

30. mars 



Program 
Tirsdag 1. februar 
18.30 StrikkeCafé 
Onsdag 2. februar 
10.30 Bønnemøte 
Søndag 6. februar 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Generasjonsgudstjeneste 
 Toini G. Berg, tale 
 Hege Beckmann, sang 
19.00 Voxnere 
Tirsdag 8. februar 
19.00 Damenes Misjonsforum 
Onsdag 9. februar 
10.30 Bønnemøte 
Fredag 11. februar 
19.00 Voxlight 
Lørdag 12. februar 
19.30 Vox 
Søndag 13. februar 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Anne Kristin  
 Aasmundtveit 
19.00 Kveldsgudstjeneste 
 Nattverd 
 Hilde Grøthe, tale 
 Lovsangsteam 
Tirsdag 15. februar 
18.30 StrikkeCafé 
Onsdag 16. februar 
10.30 Bønnemøte 
Søndag 20. februar 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Alf Petter  
 Hammersmark 
 Bronselaget 
Onsdag 23. februar 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Seniorforum 
 Roald Føreland 

Tirsdag 15. mars 
18.30  StrikkeCafé 
Onsdag 16. mars 
10.30 Bønnemøte 
12.00 Bronselaget 
Fredag 18. mars 
09.00  Åpen dag 40 dager 
 Harald Avtjern 
 «Tjene med evighets-

perspektiv» 
Lørdag 19. mars 
19.00  Konsert Martin Alfsen 

og Olav Solvang 
Søndag 20. mars 
10.30  Bønnmøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Tore Thomassen 
19.00 Voxnere 
Onsdag 23. mars 
10.30 Bønnemøte 
12.00 Seniorforum 
 Jostein Ørum 
 «Når livet ikke blir 

som man hadde tenkt» 
Fredag 25. mars 
19.00  Voxlight 
Lørdag 26. mars 
19.30  Vox 
Søndag 27. mars 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Hilde Grøthe 
 Vestergabet 
19.00  Konsert Kammerkoret 
 Passion Music av Will 

Todd 
Tirsdag 29. mars 
18.30  StrikkeCafé 
Onsdag 30. mars 
10.30  Bønnemøte 
18.00  Årsmøte 

  

 «Orientmisjonens arbeid 
 i India» 
Fredag 25. februar 
19.00  Voxlight 
Lørdag 26. februa 
19.00 Vox 
Søndag 27. februar 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Hilde Grøthe, tale 

Tirsdag 1. mars 
18.30 StikkeCafé 

Onsdag 2. mars 
10.30  Bønnemøte 
19.00  Askeonsdag 
 Hilde Grøthe 
 Vestergabet 
Torsdag 3. mars 
19.00 Menighetsmøte 
Søndag 6. mars 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Sven Aasmundtveit 
 Damene i kirka 
Tirsdag 8. mars 
19.00  Damenes  
 Misjonsforum 
Onsdag 9. mars 
10.30  Bønnemøte 
Fredag 11. mars 
19.00 Voxlight 
Lørdag 12. mars 
19.30 Vox 
Søndag 13. mars 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Generasjons- 
 gudstjeneste 
 Sven Reinhardsen 
19.00  Kammerkonsert 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Fellesmøtene når ut 

Fellesmøtene når inn i  
hjemmene 

Thor Haavik talte ved  
Fellesmøtene 

 
Av Kåre Melhus 
 
I år som i fjor ble Fellesmøtene arrangert digitalt.  Fire møter ble 
gjennomført med TV presten Thor Haavik som taler og med mu-
sikk-krefter fra Hånes Frikirke. Møteleder Rune Tobiassen sier at 
mer enn 1000 mennesker så programmene.  Mange steder er det 
mer enn ett menneske som følger sendingen, så når det blir regi-
strert 1.000 skjermer, blir det ganske mange møtedeltagere. I år 
gikk programmene ut på fellesmøtene.no, Facebook, Kanal 10, 
pTro og FM 101,2. 
 
Rune sier at framtidige fellesmøter nok blir en kombinasjon av 
fysiske møter og TV sendinger, men han håper at det i januar 2023 
skal være mulig å samles i Q42 til fellesmøter som man har gjort i 
mange år, helt tilbake til 50-tallet faktisk. 
 
Møteformen har forandret seg over tid.  Tidligere var fellesmøtene 
preget av vekkelsesforkynnelse med invitasjon til sjelesorg og frel-
se mot slutten av møtet. Thor Haavik snakket mer til kristne men-
nesker og oppfordret dem til et nærmere forhold til Jesus, og til 
frimodig kristent liv i hverdagen.  
 
En del mennesker tar kontakt via chat og sosiale medier, og noen 
tar imot Jesus, forteller Rune.  Han legger til at fordi møtene i år 
gikk på både lokale og nasjonale kanaler og plattformer, kom re-
sponsen både fra fjern og nær. «Vi håper å vekke folks nysgjerrig-
het,» sier han.  Det har de klart, selv om det bare ble digitale sen-
dinger i år.  Neste år håper han og de 45 menighetene som stå bak 
Fellesmøtene å dele det kristne budskapet og det kristne livet med 
mennesker både ansikt til ansikt og via dataskjermen. 


