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Fra Johannesevangeliet vet vi at Jesus vasket 
disiplenes føtter før den dramatiske påsken da 
han skulle dø på korset og gjennoppstå.  Siden 
har kristne til alle tider praktisert fotvasking 
som en seremoni som understreker tjeneste og 
omsorg. 

 

På slutten av 80-tallet opplevde jeg en fotvas-
kelses-seremoni i Sør Afrika som jeg kommer 
til å huske resten av livet.  Apartheid var frem-
deles den rådende politiske filosofien i landet 
og mange apartheidmotstandere gjorde hva de 
kunne for å hjelpe ofrene.  En del av den 
umenneskelige politikken forbød mennesker å 
hjelpe familiene til de som satt i fengsel, dømt 
for å ha opponert mot raseskillelovene.  En del 
av straffen var at koner og barn skulle ha vans-
ker med å skaffe mat, og ha andre problemer 
med å klare hverdagen.   

 

Under en reise i Sør-Afrika ble jeg invitert til å 
møte en gruppe kristne mennesker som risiker-
te lange fengselsstraffer for å holde kontakt 
med familier til svarte fanger, og sørge for at 
disse hadde mat og andre ting de trengte så 
lenge pappa var i fengsel. 

Møtet besto i at medlemmene rapporterte om 
hvem de hadde avlagt hemmelige besøk hos, 
og hva som var familienes behov.  Enkelte 
bekjente også at de var slitne og redde.  Andre 
sa at de var klar til å ta over besøkstjenesten 
for å gi sine slitne venner en pause. Så delte de 
Guds ord og ba sammen.  Gruppen jeg besøkte 
hadde både svarte og hvite medlemmer. 

 

Til slutt vasket de hverandres føtter. Fat ble 
brakt inn, vann ble tømt i, og gruppemedlem-
mene gikk ned på kne og vasket sine venners 
føtter med vann og såpe og massasje. Slitne og 
redde mennesker fikk vasket sine føtter av 
medkristne som viste omsorg for sine brødre 
og søstre.  Den Hellige Ånd fylte rommet.  Til 
meg sa de: «Vi vil så gjerne at du skal se Je-
sus.»  Mitt svar var: «Jeg har sett ham tydeli-
gere her i kveld enn noen gang tidligere.» 

 

 

Kåre Melhus 

Signaturen 

Fotvasking hører sammen med påsken 
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Pastorens 

«Ikke vær redd» hilser Jesus oss med  

Vel…….Det er lett å si, og det høres fint ut, 
men også … så vanskelig å leve etter. For vår 
tid har med rette blitt kalt angstens tidsalder, 
og jeg tror det er en nokså god beskrivelse for 
denne tiden vi nå går gjennom med en ver-
densomspennende pandemi, med en alvorlig  
klimatrussel og nå nylig en hjerteskjærende  
krig nært inn på oss. Kanskje vi oppi alt til og 
med glemmer og ikke lenger vet helt hvor 
livsgrunnlaget vårt er, og hvor tilliten vår skal 
gå. 
 
Hva vi kan stole på, og hvem vi kan stole på. 
Når vi ikke er sikre på hva som er sikkert, når 
verden og verdensbildet vårt fortsetter å om-
defineres med noen måneders mellomrom, 
blir vi engstelige. Og instinktet vårt forteller 
oss at vi må å bli kvitt den angsten så raskt 
som mulig, uten å spør hvorfor den kom, og 
hva den vil med oss? 
 
Og kanskje det ikke er den globale verdenssi-
tuasjonen som gjør oss mest engstelige, kan-
skje er det slik at  den frykten som plager oss 
aller mest i det daglige, er kanskje de små og 
ganske hverdagslige angstene for å beherske 
sosiale ferdigheter, for nærhet, for våre  rela-
sjoner, angsten for det å ikke bli likt av andre, 
eller om helt hverdagslige prestasjoner.  
 
Jeg tror vi ikke bør gi følelsesmessig mat eller 
næring til disse fryktene eller knytte oss til 
dem. Samtidig hjelper det heller ikke å skam-
me oss for å ha denne frykten. Men isteden 

Harald Eikeland 

kanskje bare bruke litt tid på å spørre frykten 
din: "Hva prøver du å lære meg?" 
 
For vi er midt i et svært lærerikt øyeblikk i 
verden, gjennom både denne pandemien og 
krigen som nå utspinner seg. Selv om frykt 
kanskje på en eller annen måte har fått litt 
overtaket på oss, så er det heller ingen tvil om 
at denne perioden vil bli referert til sikkert 
resten av livet vårt. Men vi har også en sjanse 
til å gå dypt, og til å gå bredt. Globalt er vi i 
dette sammen, dette er en lidelse vi alle deler. 
Og selv om redselen blir påtvunget oss gjen-
nom lidelse, så viser Jesus oss samtidig at li-
delse alltid fører til større kjærlighet. 
 
Tro er ifølge Jesus er det motsatte av frykt. 
Hvis du er engstelig, hvis du prøver å kontrol-
lere alt selv, hvis du er bekymret for mange 
ting, kan det være fordi  du ikke har tro, ifølge 
Jesus. Du stoler ikke på at Gud faktisk er god 
og at Gud er  på din side. Du prøver å gjøre alt 
selv, løfte deg opp i ditt eget hår 
 
"Den som frykter han skal lide, lider allerede 
det han frykter." (Michel de Montaigne) 
Frykt ikke, bare tro , Det var Jesus som sa det-
te, og det er universell visdom i det. Frykt 
lammer oss, vi mister motet og blir ute av 
stand til å gjøre det vi er kalt til å gjøre! Men 
istedenfor å bli lammet og apatisk når det 
kommer motgang og vanskeligheter i vår vei 
er det viktig at vi tenker tro og muligheter! 



4 

Tekst og bilde Harald Flå 
 
Frikirkens 125 års jubileum i 
2002 ble markert på mange må-
ter, og en av dem var at det ble 
utgitt en bok som gir en fyldig og 
god beskrivelse av 125 års virke. 
Forfatteren Arne Ringsby har her 
gjort en enestående innsats. Han 
har pløyd gjennom årsberet-
ninger, møtereferater og utallige 
protokoller. 
 
Boken er på hele 86 sider. I for-
ordet understreker han at «det er 
viktig å kjenne fortiden, og jeg 
har forsøkt å samle noe av det 
jeg oppfatter som verdifullt og 
interessant». Og det har han klart 
å oppnå til fulle. Å gi et fyldest-
gjørende innblikk i hva boken 
omfatter ville føre for langt. Men 
noe kan nevnes. 
 
Han starter med å gi en interes-
sant beskrivelse av menighetens 
stiftelse og utvikling. Og de fles-
te av kirkens pastorer helt fra 
stifteren Magnus Giverholt har 
fått en bred omtale. Av innholds-
fortegnelsen kan vi ellers se at vi 
får innblikk i medlemsveksten, 
menighetsplanting, vern om lære 
og  liv, sang- og musikklivet, 
bygninger, ungdomsforeningen, 
juniorarbeidet, søndagskolen, 
kvinneforeninger, kristendoms-
skolen og i tillegg andre virke-
grener og aktiviteter. Det skal 
godt gjøres å legge boken fra seg 
dersom man begynner å lese. 
Den er virkelig godt skrevet. 
 

Med Kristiansand Frikirke gjennom 125 år  
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Boka ble dessverre ikke trykt 
opp i et større opplag enn 
300. Da lageret for en tid si-
den gikk tomt, ble det tatt 
initiativ til å scanne boken og 
la den bli tilgjengelig på nett, 
og der er den nå å finne. 
Logg deg inn på Frikirkens 
hjemmeside, og klikk på his-
torie og videre på «Med Kris-
tiansand Frikirke gjennom 
125 år». Da kommer du rett 
inn på boka. 
 
I 2027 kan Frikirken feire 
150-årsjubileum, og da må 

historien oppdateres har Ar-
ne Ringsby tenkt. Som tenkt 
så gjort. Og nå er han i god 
gang med å beskrive histo-
rien de neste 25 årene. Arne 
er allerede a jour frem til 
koronapandemien startet og 
er i god gjenge med beskri-
velse helt frem til i dag. 
Som i 125 årsskriftet er stof-
fet ordnet i oversiktlige ka-
pitler, med et hovedkapittel 
og beskrivelse av menighe-
tens utvikling og de forskjel-
lige virkegrener. Han har 
også fått med seg omtale av 

den flotte bibelsamlingen. 
Videre om nytt bygg på 
Tangen som det ikke ble 
noe av, men som resulterte i 
en omfattende oppgradering 
av lokalene i Tollbodgaten 
66. Det står virkelig respekt 
av den arbeidsinnsatsen han 
legger i dette. Målet er å 
kunne gi ut et skrift i for-
bindelse med 150 års jubi-
leet.  
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Sammendrag av årsmeldingen for 2021 

 

Velkommen til årsmeldingen 2021 
 

Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg? 
Vil du trå i mine fotspor på en ukjent vei? 

Vil du kjennes ved mitt navn,  
vil du møte sorg og savn? 

Vil du hvile i min favn og la meg bli hos deg? 
 
1. vers fra sangen Kallet – fremført av Kristina J Moi. 
(Fremført 269 920 ganger på Spotify pr februar 2022) 
 
For andre året må årsmelding innledes med å nevne at 
det har vært et spesielt år på grunn av mye smitte-
verntiltak. Nesten to år har det blitt siden 12.mars 
2020, hvor Norge ble stengt ned. Men midt oppe i 
dette, så er vi en menighet som er åpen. Kirkebygget 
har tidvis vært stengt, tidvis åpen for ulike antall per-
soner.  
 
Vi samler årsmeldingene fra de ulike virkegreinene 
og rådene. Det er skrevet i ulik stil, vi har valgt å ta 
de med slik de er skrevet. Gjennom disse rapportene 
får du et glimt inn i noe av livet i menigheten. Håper 
det viser noe av alt det gode som skjer når mennesker 
møtes for å bety noe for andre enn seg selv. Et felles-
skap som har som mål å «åpne hjerter oppover- og 
utover» 
 

Endre Sagedal, daglig leder  
 

Fra eldsterådet (ER) 

Et nytt annerledes år for 
menigheten. Mye av akti-
vitetene har blitt redusert, 
eller satt helt på pause. 
Nye måter å møtes på har 
kommet til, for det meste 
digitale løsninger. ER har 
møttes ca hver 3. uke 
gjennom året, og 54 saker 
er behandlet.  
 
ER har bestått av Are 
Mikael Røiseland (leder) 
(sykepermisjon våren 21), Tone Iren Lyseng (ferdig med 
permisjon sommer 21), Hilde Grøthe, Harald Eikeland, 
og Endre Sagedal (sekretær). Ungdomspastor Stein Arve 
Graarud er med i rådet, uten møteplikt. Da eldsterådet 
stod uten leder vinter/vår 21 ble tilsynsmann Jan Inge 
Ringsby kontaktet og bedt om å gå inn for denne perio-
den, noe han gjorde.  
 
På sakslista har  Koronasituasjon har vært en jevnlig sak. 
Deltakelse i FRIBU læringsnettverk. Synodesaker og 
synodemøtet. Tilsynsbesøk, og oppfølging av dette. Nytt 
eldstekurs som er lagt ut digitalt, er starta på. Gudstje-
nester – innhold og uttrykk.  Rekruttering til ER, og 
utfordringene med det, har også vært en sak som det har 
blitt brukt mye tid på..  
 
Staben har fått rollen med å ta de nødvendige tiltak i takt 
med endrede smittevernregler, og tilpasse driften. De har 
gjort en god jobb med dette.  
 
 

Dette er en nedkortet utgave hvor mye detaljer er 
kuttet ut. Men kortversjonen gir et overblikk over 
menighetens virke. Fullversjon ligger på hjemme-
siden, og lagt ut på papir i kirka. Årsmøtet er 
planlagt avholdt 30.03 kl 18.00  

Vår visjon 
 

Åpne hjerter oppover  
og utover. 

 

Verdier: LITT 
 

Levende tro,  
Inkluderende fellesskap, 

Takknemlighet og  
Tjenestevillighet 

Fra en av våre samlinger for småbarnsfamilier. 



 

Menighetens virksomhet og drift 

 
Gudstjenestene 
Gudstjenesten søndag kl.11 er menighetens hoved-
samling. Vi har til vanlig familiegudstjeneste en søn-
dag pr måned, og tilbud til barn under gudstjenesten 
de andre søndagene. Hver 1. og 3. søndag i måneden 
har vi nattverd. Pga smittevernbegrensinger har det 
vært redusert antall gudstjenester, på de 30 søndagene 
vi har hatt gudstjenester, har det vært et snitt på 134 
deltakere pr. dag. Det digitale tilbudet har hatt god 
oppslutning, flere av sendingene har hatt over 1000 
skjermer.  
 
Det er en egen gruppe med gudstjenesteledere, denne 
gruppen består av: Are Røiseland, Siv Justnes, Toini 
Berg, Dag Sverre Jølstad og Hilde Grøthe (leder)  
 
Menighetsmøter  
Det har vært avholdt 4 menighetsmøter. På menig-
hetsmøtene er det tatt opp saker som: budsjett, syno-
desaker, koronatiden, opprettet strukturutvalg, Årsbe-
retning og regnskap 2020, tilsynsbesøk, rekruttering 
til eldsteråd, deltakelse i FRIBU læringsnettverk.  
 
Menighetsråd 
Menighetsrådet består av ER og AR, og har behandlet 
budsjett 2022, samt årsmøte 2021 
 
Administrasjonsrådet (AR) 
Pr. 31.12.21 besto Administrasjonsrådet av Roald 
Fidje (leder), Andreas Kolaas, Jan Olav Beckmann, 
Steinar Ihlebekk og Hans Kristian Sødal (sekr.). 
Endre Sagedal er også med som daglig leder. 
AR har avholdt 10 møter. Kontakten med undergrup-
pene har i det alt vesentlige foregått i dialog med 
gruppenes ledere. 

Det er behandlet 53 saker.  Sakene har dreid seg om 
bygg og eiendom, Helse/Miljø/Sikkerhet (HMS), regn-
skap og budsjett, givertjeneste, søknader om støtte, for-
deling av kollekter/kollektplan, bemanning/vaktlister for 
kirkeverter, vaktmestertjenesten og renhold. 
Spesielt nevnes at HMS håndbok, Internkontroll, Brann-
vernbok og Personvernerklæring oppdateres og ajour-
holdes. 
   
Økonomi 
Restgjeld på lån ble nedbetalt i januar 2021.  For mer 
detaljert informasjon ellers, vises det til menighetens 
årsregnskap. 
  
Øvrig drift 
Husstyret har i 2021 hatt 2 møter og har gjennomført 
vedlikehold og småfiks på bygget.  
Ukentlig vedlikehold og rengjøring blir godt ivaretatt av 
våre vaktmestergrupper, de er til stor hjelp og gjør en 
flott innsats for at kirkebygget vårt skal fremstå slik vi 
ønsker.  
friCafe`  
er flittig benyttet, og vi er takknemlige for det frivillige 
arbeidet som gjøres for at lokalet og kjøkkenet er i orden 
til enhver tid. 
Lyd og bilde 
En viktig del av gudstjenester og samlinger er at det 
tekniske fungerer. Trofaste medarbeidere er med i en 
turnus på lyd og bilde. Åge Grønningseter organiserer 
lydtjenesten, og Eivind Heier bildetjenesten. I tillegg har 
VOX egne folk på sine samlinger. 
 
Kirkeverter 
Kirkeverter er ansvarlige for det praktiske rundt gudstje-
nestene. Velkomst, navneregistering (smittevern), natt-
verd utdeling, kollekt mm. Det er mange frivillige som 
er med og bidrar, og tjenesten administreres av kontoret.  
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Sammendrag av årsmeldingen for 2021 

Kristiansand Frikirke har et godt oppmøte til våre søndager. I koronatiden har vi hatt mange digitale sendinger. 



FrikirkeAktuelt.  
Menighetsbladet FrikirkeAktuelt utkom med seks 
nummere i 2021, og et opplag på ca. 1.100 i hvert 
nummer. Bladet blir også lagt ut digitalt på hjemmesi-
den 
 
Redaksjonen besto i 2021 av følgende personer: 
Kåre Melhus, redaktør, Harald Flå, Endre Sagedal, 
Tormod Fidje, Randulf Roaldsnes, Knut Hammers-
mark. 
 
Menighetens virkegreiner og annen virk-
somhet 

 
Grupper 
Menigheten har flere grupper som samles til felles-
skap, bibelstudier og bønn. Gruppene har ulikt innhold 
og møteform, og enkelte grupper er ganske løselig 
knyttet til menigheten. De nye vekstgruppene har blitt 
et godt tilskudd til gruppearbeidet. Disse gruppene 
vokser og har delt seg. Det er et ønske at flere av me-
nighetens medlemmer finner sin plass i et mindre fel-
lesskap.  
 
Seniorforum 
Seniorforum hadde planlagt fem møter på vårpar-
ten .Men alle disse måtte avlyses på grunn av korona-
situasjonen. På høsten ble det lagt opp til fire møter, og 
disse kunne gjennomføres, og da fikk vi besøk av de 
fleste av de som var planlagt på våren. Komiteen har 
bestått av Snefrid og Jan Ivar Nilsen, Aslaug Vinje, 
Rannveig Hæraas, Anne Lise og Ole Kristian Lauvnes 
og Harald Flå (som har ført dette i pennen) 
 
«Vandreturer med kjerka»  
Pandemien har tidvis lagt begrensninger på turene. 
Men vi fikk til en tur i mai og tre turer i høst. Rundt 30 
turglade mennesker møter opp en tirsdag i måneden. 
En positiv gjeng og et lavterskeltilbud hvor det er lett å 
be med seg nye folk. 
 
Internasjonalt arbeid 
I 2021 var det primært det internasjonale fellesskapet 
Braveheart som har søndag ettermiddag kl 15.00 i kjel-
leren, som er et tilbud. De samler 20-40 til gudstjenes-
te.  
 
Strikkekaféen  
Vi er framleis ein fast gjeng med strikkeglade damer 
som samlast anna kvar tysdag i peisestova til strikking, 
prat og enkel servering. Dessverre har vi hatt litt færre 
deltakarar siste halvår, men vi som kjem trivast godt! 
Tone Strai  
 
Menighetens bønnetjeneste  
Menigheten har flere bønnesamlinger. Flere personer 
står i en forbønns- og sjelesorgtjeneste hvor de selv 

gjør avtaler med enkeltpersoner som trenger samtale og 
forbønn. Faste bønnemøter: Onsdager fra 10.30 til 11.30. 
Torsdag kl. 0900 – 1000. Bønn før gudstjenesten 
 
Misjon 

 
Misjonsutvalget  
Også dette året har utvalget bestått av Kåre Melhus, 
Roald Føreland, Endre Sagedal, Janne og Paul Roland 
 
Misjonsutvalget består av:  
Kåre Melhus, Roald Føreland, Janne og Paul Roland, 
Endre Sagedal 
 
Dette året har vi hatt noen utvalgsmøter. Behandlet søk-
nader om midler og fordelt. Informert om misjon i for-
bindelse med kollekter. Arrangert misjonsmøte 
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Sammendrag av årsmeldingen for 2021 

Endelig er Gumuz-folket herrer i eget kirkehus.  



Kr.himmelfartsdag, i samarbeid med damenes mi-
sjonsforum. Og misjonsmøte, spesielt for ungdom, 
29.08.  
 
Sibir-Prosjektet 
Styret består av: Eivind og Signe Annette Sødal, 
   Gudny og Anthony Culley 
   
 
Vi kan se tilbake på et inspirerende år der vi har opp-
levd et tettere fellesskap med våre venner i Sibir og at 
vi har funnet brukbare løsninger for det økonomiske 
samarbeidet. 
 
Etiopia  
Situasjonen i Etiopia har vært uoversiktelig i 2021 
pga borgerkrig og opprør i Tigre-regionen i nord. Det 
er også opprørsbevegelser i andre deler av landet, 
blant annet blant Gumuz-folket i Didessa- og Blånil-
dalen. Befolkningen i mange av landsbyene har måt-
tet flykte til byene pga gumuz-geriljaen. Det har vært 
nød og uro som resultat av dette. På oppfordring av 
Kes Abera Negeri, leder for den nye Dall Dambe 
synoden, har vi samlet inn og oversendt ca NOK 
110.000 til nødhjelp. Pengene ble brukt til å kjøpe inn 
korn, som ble del ut til flyktninger i Kamashi og Balo 
Jiganfoyi. Det er kommet takksigelser fra kirken og 
myndighetene.  Det beste ved 2020-21 er at de fire 
preste-studentene har tatt eksamen.  
 
Rapport fra Garuma-prosjektet: Damene i Etiopia 
Vår støtte til GARUMA (Garuma Sosial Develop-
ment Assosiation) som utdanner fattige, hjemløse 
unge damer til ulike yrker. Vi startet for sju år siden. 
På disse årene har 388 unge damer blitt utdannet som 
kokker, sydamer, lærarbeidere, sykepleiere, sekretæ-
rer, leger, ingeniører og forskere. Andre har tatt ut-
dannelse innen hotell administrasjon, regnskap, IT, 
m.m. Det har gitt dem et helt nytt liv. 
Kontakt: oddvar.soevik@gmail.com eller 472 81 392 
 
Misjonsmesse 
2021 var også et korona preget år, og vi i messekomi-
teen besluttet at det ville bli vanskelig å gjennomføre 
en messedag. Et hovedlotteri, og et kunstlotteri ble 
gjennomført ved at loddbøker ble sendt ut til med-
lemmer med stemmerett. I tillegg ble det solgt kran-
sekaker og kort. Kr 180 000,- er sendt til misjonen. 
 
Komiteen består av: Randi Gabrielsen , Gerd Sæbø, 
Ellen Kirkhus, Ester Tufte Larsen, Kari Obrestad, Rut 
Anne Hagen, Siri Berg Thomassen, Anne Kari Jakob-
sen og Liv Marit Gumpen 
 
Damenes Misjonsforum 
2021 er det andre året vi har Damenes Misjonsforum 
hver fjerde tirsdag kveld. Programmet for våren var 
klart, men det meste måtte avlyses. Misjonsmøtet Kr. 
Himmelfartsdag den 13. mai ble gjennomført sam-

men med Misjonsutvalget. Høstens program ble gjen-
nomført med 4 møter Styret har bestått av Gudny 
Culley, formann, Anne Grete Gundersen, Solveig 
Kolaas og Aud Arntsen. 
 
Musikk i Kristiansand frikirke i koronaåret. 

Det ble en utfordrende tid å drive med musikk i koro-
natiden. Men i høst skjedde en veldig positiv ting 
med at et nytt kor ble startet. Det gamle kor-navnet 
Kor7 ble tatt opp igjen. Og til tross for strenge regler 
for å være sammen greide koret å lage nettgudstje-
neste for julaften. Det legges også opp til flere utgi-
velser i det kommende året. Musikkleder: Jon Kleve-
land 
 
Kortreist Økumenisk Bluegrass Band (KØBB) 
Vi deltok på gudstjeneste på 1.pinsedag og i  oktober 
i Frikirken.  Formålet med KØBB er å synge gode 
sanger med innlevelse og trøkk og dermed formidle 
budskapet om håp og frelse. Kontaktperson Harald 
Eikeland  
 
Vestergabet 2021 
Nok et avlyst år er lagt bak oss. Som om vi hadde for 
mange år å ta av. Vi er menn i vår beste alder og har 
ingen år å miste. Det meste er avlyst og utsatt, men 
strømregninger og nye runder med vaksiner går sin 
gang. Så også med årsmeldingen fra mannskoret. 
 
Å være i sin beste alder, hva betyr nå det? I mangel 
av ting å fylle årets rapport med, har jeg tillatt meg å 
se litt nærmere på dette. Uttrykket benyttes oftest om 
menn, av en eller annen grunn. Menn som oss. Gub-
ber. Hvorfor er dette vår beste alder? …  
 
Kristiansand Frikirkes Kammerkor 2020 
2021 går inn i historia som eit av dei meir stusselege 
årgongane for korsong, om ikkje det stusselegaste, i 
Kammerkoret si snart 20-årige historie. Me har heile 
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tida fylgt FHI sine retningsliner for smittevern slik 
dei har blitt tolka av Musikkforbundet og Korforbun-
det, og januar starta med forbud mot øving for vaksne 
i grupper for utøving av konsertar med publikum over 
50. Ikkje bærekraftig, med andre ord. På vegne av 
styret, Bodil Kvernenes Nørsett, dirigent og musi-
kalsk leiar. 
 
Jubilo  
Barnekoret Jubilo ble lagt ned i september. Ønske om 
at det skal gjenoppstå.   
 
Frikirkens ungdomskor 
Etter en lang vår uten øvelser, kunne vi endelig starte 
opp igjen med ungdomskoret.  24. aug var første 
øvelse.  Vi var en gjeng på 15-20 stk. Øvelse hver 
uke fra kl 1730-1900 Vi sang på sanggudstjeneste 
5.des Dirigent: Ellen Frøysaa Pianist: Runar Nørsett 
Så ble alt stengt ned igjen, og vi la ungdomskoret på 
en liten pause fra til høsten 2022.  
  
Bronselaget 
Årsmøte for 2020 ble ikke avholdt og heller ingen 
øvelser eller sangoppdrag i vårsemesteret 2021 p.g.a. 
corona. Korets dirigent Harald Sødal og pianist Jon 
Kleveland. Styret: Øystein Jensen formann, Gunvor 
Eide kasserer og sekretær. Aslaug Vinje kjøkkenan-
svarlig september, Randi og Ole Jakob Sødal resten 
av året. Koret har i høst hatt 8 øvelser. Ved årets slutt 
var det 40 medlemmer.  
 
Damene i kirka 
Våren 2021 hadde koret pause pga. corona. Vi startet 
opp igjen 7.sept med ca 20 medlemmer. 
Vi øvde hver tirsdag kl. 1900-2030. Vi sang på guds-
tjenesten 17.oktober og på sanggudstjenesten 5.des. 
Dirigent : Ellen Frøysaa Pianist: Kristen Robstad 
Etter dette ble det pause igjen med koret. Håper på 
oppstart igjen høsten 2022 
 
Påskespillet: Lys Levende  

Digitalversjon påska 2021 ble presentert på Facebook 
og hadde over 6000 visninger. Det er mange personer 
som burde være nevnt og takket for gjennomføringen, 
men vi nevner her kun den faste prosjektgruppa som har 
vært med i en årrekke: Line K Graarud, Bjørg I Bernt-
sen, Inger Arntsen, Siri M R Johannessen, Sander Sæd-
berg, Kristian Sødal og Randulf Roaldsnes. 
 
 
Diakonalt arbeid 

 
Diakoniråd  
Diakonirådet består av Åse Landsverk Larsen, Torleif 
Haugland og Harald Eikeland. Arnstein Aanensen  ble 
takket av for en god innsats i rådet , men kjente at han 
etter eget ønske hadde andre ting han ville engasjere seg 
i  
Det har vært regelmessige møter gjennom hele  året og 
diakoniutvalget har hatt en viktig rolle å lede det diako-
nale arbeidet og snakke om utvikling og nye aktiviteter  
for det diakonale arbeidet i Kristiansand Frikirke .  

Kammerkoret møtte naturlig nok noen hindringer i koronaperioden, men humøret var upåklagelig. 
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Kontaktperson Harald Eikeland  
 
Sykekomiteen  
Vi har greid å gjennomføre besøk på Kløvertun, mellom 
mai og desember, men både  Bispegra og Elvegaten har 
vært stengt for andakter gjennom hele året. Det som er 
gledelig er at vi har fått på plass et nytt opplegg  på 
Bispegra , Stener Heyerdahl og Elvegata, og fra jan 
2022 skulle vi dra i gang med nytt opplegg på mandags 
ettermiddager. 
 
friMAT 
Frimat Kristiansand er et diakonalt arbeid som ble star-
tet i 2013 og har hatt en flott utvikling. Arbeidet er bygd 
på en visjon om å hjelpe og vise omsorg for trengende 
ved å gi dem mat. Til sammen deler vår menighet ut 

over 100 poser med mat hver uke. Frimat Norge ble 
opprettet i 2021 som en nasjonal og selvstendig organi-
sasjon. Målet til Frimat Norge er å motivere og assistere 
andre menigheter i hele Norge til å starte opp med mat-
utdeling i tett samarbeid med lokale dagligvarebutikker 
og allerede etablerte Matsentraler rundt om i Norge.  
Besøkstjenesten 
For 2021 har menighetens besøkstjeneste bestått av 
følgende:-Gudny Culley, Grete Sødal, Ellen Beckman 
Tellefsen, Arne Wilhelm Haugland, Arnhild Stangenes, 
Knut Hammersmark, Elin Ilebekk, Torleif Haugland og 
Anthony Culley.  I tillegg er pastor Harald Eikeland en 
aktiv støttespiller. Besøkstjenestens hovedmål er frem-
deles å besøke menighetens medlemmer som pga. syk-
dom eller andre omstendigheter blir tatt avsides for 
kortere eller lengere perioder, samt besøk med bloms-
terhilsen til de som fyller runde år, 80-85-90. I tillegg 
får alle over 90 år blomsterbesøk hver bursdag.  
Statistikk for 2021  viser følgende: Hjemmebesøk: 305 
Telefonsamtaler:230      
 
Pensjonisttur  
I august arrangerte diakonirådet en seniortur til Birke-
land Frikirke og mat på Birkeland Folkehøyskole  

En etterlengtet og svært fin tur ble det med 47 delta-
kere og felles buss tur-retur Kristiansand .  
 
Pilegrimstur   
I samarbeid med Vennesla , Oddernes og Tveit me-
nighet gjennomførte vi i september 2021 en pilgrims-
vandring l Oddernes  kirke  til Tveit kirke  
Seniorsøndag  
Vi klarte å gjennomføre en seniorsøndag 21 nov i 
Frikafe , det var  36 seniorer på arrangementet , som 
ble organisert av diakonirådet og Besøskstjeneste  
Frikirkens engasjement for klima og miljø 
Frikirkens diakonale ansvar går også utover mot å 
skape engasjement for skaperverket og vårt ansvar 
som forvaltere  
Frikirkens diakonale engasjement mot byen vår   
Vi har deltatt som et av vertskap og koordinatorer for 
Protestfestivalen i Kristiansand. 
Frikirkens diakonale engasjement mot kunst og kul-
turlivet i byen. Gjennom å skape kontaktflater mot 
byens musikk og kulturliv har vi både hatt bluesguds-
tjenester og invitert musikere i byen inn i felleskapet 
vårt. De har bidratt på en helt spesiell måte som åp-
ner opp rommet for flere  
 
Barne – og ungdomsarbeid i menigheten 

 

friBU-rådets årsrapport 2021 
friBU-rådets oppgaver 

• I samarbeid med friBU-pastor og friBU-arbeider 
jobbe med visjon, verdier og strategi for menig-
hetens barne- og ungdomsarbeid  

• Holde seg oppdatert på det som skjer i arbeidet 

• Oppfølging av frivillige ledere 

• Lederrekruttering 

• Gi støtte og veiledning 
 
friBU-rådets ansvarsfordeling 
Medlemmene fordeler ansvaret for de ulike virke-
greinene mellom seg og tar ansvar for: 
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• strategisk tenkning i samarbeid med friBU-
arbeider/pastor og støtte dem i arbeidet 

• å følge opp frivillige ledere for denne aldersgrup-
pen 

Virkegreiene er Frikirkas trosopplæring og består i 
dag av: Supersøndag, Generasjonsgudstjenester, Spei-
der, Konfirmasjon, Tøff, Pannekaketirsdag, Vox for 
ulike aldersgrupper, Knøttis, Ungdomskoret, 2- og 4-
års bok og dåpsoppfølging. 7. trinnstreff og danse-
gruppe. Jubilo ble nedlagt i august pga få sangere i 
aldersgruppen. 
 
friBUrådets fokus i 2021 

• Oppfølging og samarbeid med Disippelhus-
ungdommer.  

• Fokus på småbarnsfamilier i Frikirkeaktuelt 

• Revidering av vår Trosopplæringsplan i mai 

• Deltakelse på Fribus landsmøte 

• Planlegging av 2 sommerleirer på Hovden for 2004
- og 2005-kullet. Avlyst pga pandemi   

• Deltakelse i Fribus læringsnettverk  

• Tatt i bruk Awana som undervisningsopplegg på 
supersøndag 

• Arrangert middag for russen 

• Deltatt på Frikirkens digitale lederkonferanse 

• Arrangert fest for frivillige i barne- og ungdomsar-
beidet 

• Faste ungdomssider i Frikirkeaktuelt etablert 

• Workshop på menighetstur ang. gudstjenesteutvik-
ling 

• Innvilget søknader om midler til 8 digitale episoder 
av påskespillet sett av 6000 

• Delte ut bok til fem 2-åringer og fem 4-åringer 
24.10, med egen fest under kirkekaffen 

• Iverksatte arbeid med innhenting av politiattest fra 
alle ledere i barne- og ungdomsarbeidet 

• Gjennomført 6 Friburåd. Tilsynsmannen deltok på 
ett av møtene. Årsmøte ikke gjennomført pga pande-
mi. 

 
friBUrådets fokus fremover  
På nyåret vil Friburåd jobbe videre med innspillene 
som kom via workshop på menighetsturen i oktober.  
I forbindelse med læringsnettverket, har vi tre 3 fokus-
områder det neste halvåret.  

• Tirsdagsmiddag hver uke med variert meny 

• Temakveld for småbarnsfamilier. Tro på hjemmeba-
ne 

• Etablere lovsangteam. 
Videre har vi et mål om ansettelse av ny barne- og fa-
miliearbeider som skal overta etter Maria Sandvand i 
en større stillingsprosent enn de 10 % hun har i dag.  
 
friBUrådets sammensetning  
Stein Arve Graarud, Maria Sandvand, Kjell Rune Hol-
vik og Siri Merete Reisvaag Johannessen (leder).  I 
stedet for ungdom som fast deltaker, deltar disippelhus-
ungdommene på omgang i Friburåd. 
 
 
VoX  
VoX er menighetens hovedsamling for ungdommer og 
samles annen hver lørdag kl. 1930-2300. Redusert pga 
smittevern, men på de åpne samlingene har vi hatt 60-
100 personer tilstede. Voksenledere: Dag Sverre Jøl-
stad, Linn Cathrine Sødal, Bjarte Justnæs, Line og 
Stein Arve Graarud. I tillegg til disse har vi også et eget 
styre bestående av ungdommer. Styrets sammenset-
ning; Amund Fylling (fra Disippelhuset), Marthe Len-
de, Helene Jølstad, Maren Christine Martinsen, Jona 
Holme, Sigrid Abusland, Rikke Justnæs, William Espe-
land, Anna Abelsæth, Emma Kilane, Linnea Morten-
sen, Othilie Sødal og Olivia Reisvaag Johannesen.  
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Årsmelding for TØFF – Trening og Øvelse For 
Fjorårskonfirmanter 
Årskurset for 10. klasse starter i septermber og avslut-
tes med en teamtur til Øst-Europa sommeren etter. 
Kurset - det 12. i rekken - er et samarbeid mellom de 
fleste av områdets Frikirker, og undervisningen er en 
onsdag i måneden i Frikafé. En onsdag i måneden 
samles vi i våre respektive menigheter. Da har vi 
lengre tid i gruppene. Ledere: Stein Arve Graarud, 
Sven Reinhardsen, Adriana Verkerk, Alfred Emil 
Nilsen, Anna Abelsæth, Andreas/Johannes/Rebecca 
Fjeldbråten, Elise Furset Jensen, Isak Berg, Julie Re-
beca Aabel, Kristin Grøthe, Marthe Lende, Petter 
Utne, Theodor Flåten, Karoline Dalane, Isolde Al-
briktse og Hanne Beckmann Kristiansen.  
 
Årsmelding for menighetens konfirmantarbeid 
2021 
Kristiansand Frikirke har i 2020-21 hatt 18 konfir-
manter.  
 
Før jul har vi månedlige samlinger. Vi startet høsten 
med en bli-kjent-samling i september, 23-24. oktober 
2020 var det overnatting i kirken fra fredag til lørdag. 
På lørdagen var vi på «Sport og moro». Konfirmante-
ne ble så presentert på gudstjenesten på søndag. 
 
Ledere 
FriBUpastor, Stein Arve Graarud er ansvarlig for 
opplegget og har hatt med seg 9 medarbeidere; Bene-
dicte Beckmann, Arne Fjell Gundersen, Camilla Col-
bjørnsen, Kasper Roos, Laurits Abrahamsen, Maren 
Christine Martinsen, Marie Schou Lauvland, Nadia 
Holme, Samuel Frigstad, Sebastian Tambini, Tiril 
Holvik Repstad, Tobias Tønnessen, Elias Røsnes og 
Mathea Kilane.  
 
2 (4) konfirmasjonsgudstjenster 

Vi hadde to konfirmasjonsgudstjenester lørdag 4. sep-
tember. Da to av konfirmantene måtte trekke seg pga. 
Corona, holdt vi private konfirmasjonsgudstjenester 
for dem i etterkant.  
 
Supersøndag 
Dette året har, som fjoråret, hatt mindre aktivitet enn 
vi hadde ønsket i vår søndagsskole. Vinteren og våren 
var preget av restriksjoner, som gjorde gjennomføring 
av søndagsskole vanskelig. Ansvarlige for samlingene 
for de under skolealder har vært Maria Sandvand, 
Divora fra disippelhuset, Maria Arredondo og Gina 
Gallefoss Stray, mens de ansvarlige for de i skolealder 
har vært Divora, Karen, Herman og Amund fra disip-
pelhuset. Totalt antall fremmøtte barn har variert fra 0 
til 10, med størst uforutsigbarhet i fremmøte blant 
barna i skolealder. 
 
Voxlight  
Fredagsklubb for barn i 5.-7.klasse. Fikk gjennomført 
totalt 6 samlinger gjennom høsten. Samlingene foregår 
partallsfredager, og består i pizzaspising, andakt, lek 
og konkurranser. Antall fremmøtte har ligget mellom 
10 og 20. Det er Disippelhuset som er ledere, og blant 
høydepunktene trekkes det frem spillet Among us, 
som foregår i hele kirka, og pepperkakehuspynting før 
jul.  
 
Pannekaketirsdag 
Grete og Hans Kristian Sødal har i år igjen stått på 
som noen helter og servert pannekaker til barn, ung-
dom og voksne partallsuker høsten 2021. Pannekakene 
ble servert i friCafé i forkant av Knøttis og Ungdoms-
kor. Det har vært stort oppmøte og takknemlige smil 
blant de på det jevne 30 og 50 fremmøtte.  
 
Knøttis 
Samlingsstund for barn under skolealder med sang, 
bibelfortelling, aktivitet og noe å bite i. I vinter/vår ble 
vi hemmet av restriksjonene, men høsten var det sam-
linger hver tirsdag i partallsukene frem til desember 
med ca 15 barn på det jevne. Leder er Kari Stabel. 
 
Kristiansand FSK (speideren)  
Speideren 2021 har som i fjor vært preget av Covid. 
Det har heldigvis vært rom for noe speiding innimel-
lom. Det er ca. 80 speidere som møter opp på møtene. 
Vi har hatt ca. 15 møter i troppen, og det samme i 
flokken.  
 
Ledere speideren 2021 har vært: Torfinn Løvåsen, 
Hilde Olsen, Bjørn Olsen, Daniel Gabrielsen, Joakim 
Neset, Arild Lie, Øystein Aabel og Øyvind Haugen. 
Kasserer er Eilert Kirkhus og gruppeleder Ole Andreas 
Augland. Vi håper og tror at det en viktig jobb vi gjør i 
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speideren. Speiderne får med seg en liten andakt, 
speiderbønn og ikke minst fine naturopplevelser i et 
trygt miljø. 
 
 
Felleskristent barne- og ungdomsarbeid 

 
USB – UNGDOM SAMMEN FOR BYEN 
USB er et ledernettverk for alle byens menigheter.  
USB – LOVSANGSFEST 16. MAI 
De siste årene har det kommet så mange ungdommer 
på våre fellessamlinger at det kun er Q42 og Domkir-
ken, som har plass nok. Dette ble avlyst pga. Covid-
19 
USB – BORGERTOG 17. MAI 
Ungdom sammen for Byen utgjør hvert år det største 
innslaget i Borgertoget. USB organiserer dette. Vi 
legger ned mange timer i dette, og resultatet blir vel-
dig bra. Avlyst pga covid-19 
USB - FAGDAGER 
Vi arrangerer to fagdager i året. Disse er på dagtid.  
22. september samlet vi 25 ungdomsledere fra for-
skjellige menigheter og organisasjoner i Fricafé. Te-
maet var ungdomsarbeid i coronatiden.  
Vårens fagdag ble avlyst pga. Corona.  
UNGDOMSMØTET PÅ FELLESMØTENE 
Styret i USB er godt representert i planleggingen av 
Ungdomsmøtet på Fellesmøtene. I 2021 ble møtet 
sendt på nettet. Vi deltok som veiledere over nettet.  
FRIBU- SØR 
FriBU-sør er et nettverk for Frikirkenes ungdomspas-
torer og ungdomsarbeidere. På de månedlige sam-
lingene tar vi opp ulike temaer knyttet til barne- og 
ungdomsarbeidet, og det deltar ansatte fra menighete-
ne i presbyteriet. FRIBU-SØR administreres av Hå-
vard Haugland. Konfirmantleiren og TØFF-kurset 
vårt er en frukt av dette samarbeidet.  
 
Felleskristent arbeid 

40 dager  
For skoleåret 2020 - 2021 har ledergruppa bestått 
av:   
Lars Erik Harv, leder. Gunn Berg Flå, Tove Nordbø 
Knutsen, Per Moseid, administrativ leder 
 Møter og oppslutning i 2020 – 2021 
Antall kursdager: 32 (til sammen for årskurs 1 og 
årskurs 2) 
Stabssamlinger: 8, samt 1 stabstur (2 dager til Grosås 
senter) 
Ledersamlinger: 8 
Medarbeiderfest: 2 
41 deltakere begynte i august på årskurs 1 
31 deltakere begynte i august på årskurs 2  
Stab: 26 frivillige 
Nytt av året var etableringen av årskurs 2, et bibelstu-
dium, som gjennom 120 undervisningstimer og 40 

gruppetimer dykker ned i et utvalg av bibelens mange 
bøker og temaer.  
 
Bibelkveld 
Bibelkveld skjer hver mandag kveld i friCafe. Ble gjen-
nomført, for det meste med digitale løsninger, da det 
ikke var mulig å samles  
Fellesmøtene  
Det var fellesmøter, heldigitalt fra Q42 12.-17. januar. 
Talere var Egil Svartdahl, Ingrid Skjegstad 
(ungdomsmøte) Torbjørg Oline Nyli. Thomas Sjødin. 
Møtene ble sendt via nettløsning, radio eller Kanal10 
på TV. 
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 
Vår menighet støtter KIA med et årlig beløp.  
Kirkens Nødhjelp  
Frikirken som kirkesamfunn, er medeier i KN.  
Kirkens Ungdomsprosjekt – KUP  
Hver mandag samles unge mødre og barn i Fricafe. 
Menigheten stiller lokaler til disposisjon.  
Sammen For Byen (SFB) 
SFB er et tverrkirkelig ledernettverk bestående av pres-
ter, pastorer og ledere fra Kristiansands menigheter og 
organisasjoner.  Et eget tiltak på plattformen til SFB er 
«Beveg Byen». Et tverrkirkelig initiativ for å se samlet 
på de diakonale utfordringene i byen.  
Forum for tro og livssyn 
Kristiansand Frikirke er medlem av Forum for Tro og 
Livssyn, Kristiansand (FTL).  
Blå Kors 
Gjennom vårt kirkesamfunn er vi tilknyttet Blå Kors 
som gjør en stor innsats her i Kristiansand. Vi har med-
lemmer både ansatt i staben i Blå Kors og som frivillige 
medarbeidere.  
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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemskap totalt 1417 1381 1379 1364 1325 1308 

Med stemmerett 443 439 432 428 393 380 

Medlemmer under 15 år 130 101 98 102 79 89 

Øvrige medlemmer (tidligere begrenset medlemskap) 844 841 849 834 853 846 

Døpte 2 7 9 4 2 5 

Konfirmerte 32 35 13 28 42 17 

Vielser 2 0 2 3 1 5 

Gudstjenestefremmøte (snitt) 256 233 216 222 151* 134* 

Antall nattverdssamlinger 27 21 22 27 12* 8* 

Nattverddeltakere totalt 4012 3289 3888 4881 1460* 967* 

Nattverddeltakere, gjennomsnitt 148 157 177 181 134* 120* 

Navn Tittel Stillings% 

Harald Eikeland Pastor—diakoni 100 

Jon Kleveland Musikk-leder 100 

Stein Arve Graarud Pastor 100 

Roald Fidje Driftsleder 50 

Hilde Grøthe Pastor 40 

Torbjørg N Nilsen Kontormedarbeider 40 

Maria Sandvand Barne-leder 10 

Endre Sagedal Daglig leder/pastor 80 

SUM   5,2 stillinger 

Døde: Karin Alfsen, John Thorbjørn Andersen, Karin Synnøve Andersen, Kirsti Berge, Tone Hagny Ellefsen, 
Egil Evensen, Gerd Margrethe Høiesen, Kari Karlsen, Mads Ljøstad, Per Raymond Næss,  

*= Smittevernbegrensinger, vi gjennomførte 30 gudstjenestedager 
Vi har også produsert mange digitale gudstjenester, som har hatt 200-1200 skjermvisninger. Den digitale ver-
sjonen av påskespillet Lys Levende hadde over 6000 registrerte avspillinger. Best besøkte gudstjenesten var 5. 
desember med 310 deltakere, dette var rett før ny nedstengning.  
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Av Knut Hammersmark 
 
Tittelen henspiller på at de bøkene som finnes i 
bibelutstillinga ikke er de som folk flest har på 
nattbordet. Det er bøker som ofte er glemt og 
hører fortida til. Samtidig tenker jeg at en del 
av historikken og tematikken som finnes i de 
bøkene, er veldig aktuelle i vår tid. Jeg har 
tenkt å holde en foredragsserie i vår, og ta ut-
gangspunkt i noen av disse. Jeg har tenkt å gå 
inn i historien rundt dem, og tematikken som 
tas opp der, og prøve å vise at flere av dem har 
aktualitet i vår tid. 
 
Det første temaet som er planlagt nå er i slutten 
av mars og vil ta utgangspunkt i tidsepoken i 
pietismen, som var på begynnelsen av 1700-
tallet. I forbindelse med pietismen skjedde det 
store omveltninger, både i den tysk-lutherske 
og den dansk-norsk-lutherske kirke. Det var en 
del problemstillinger som ble drøftet da som 
fikk stor betydning for bl a den dansk-norske 
kirke, og forståelsen av en del viktige teologis-
ke spørsmål. Noe av det jeg kommer til å gå 
inn i er kjernen i, er den lutherske forståelsen 
av frelse ved tro alene. Det ble problematisert 
ganske kraftig og debattert. Når det var en lu-
thersk statskirke, og du automatisk ble medlem 
av kirken ved dåp, så var det noen som følte at 
folk trøsta seg til at de var medlem av den lu-
therske kirke, og dermed var sikra frelse, uav-
hengig av livet forøvrig. Måten en prøvde å gå 
inn i dette på var å problematisere dette med en 
personlig og levende tro, som skulle skilles fra 
den døde og stivna troen. Folk skulle da prøve 
seg selv på om de hadde den rette tro – om 
troen var levende. Når en da skulle gå inn å 
beskrive det, så skapte det en ganske stor de-
batt, og et stort skille mellom lutherske teolo-
ger. Det utviklet seg da en ny forståelse av for-
holdet mellom tro og frelse, som fikk store 
ringvirkninger i Danmark og Norge – helt opp 
til vår tid. Det synes jeg er et spennende tema 
som jeg skulle starte med. 
 

Leif Jensen presenterer undervisningsopplegget: 

På gjengrodde stier 

Leif Jensen 
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Det andre temaet jeg tenkte å gå inn i, det var den 
striden som oppstod da Luther og Melanchton døde 
– midt på 1500-tallet. Melanchton var noe mer 
pragmatisk anlagt en Luther, og ønsket å bygge bro 
mellom den luthersk evangeliske og den mer zwing-
lianske og calvinske retningen. Det skapte stor uro i 
Tyskland på 1500-tallet, og «landet» der mot slutten 
av 1500-tallet. Så kom denne striden opp igjen i den 
dansk-norske kirke på begynnelsen av 1600-tallet. 
Da skal jeg gå litt inn i forskjellen mellom luthersk 
og calvinsk kristendomsforståelse, og hvilke debat-
ter som raste da, og hvilke konsekvenser det fikk for 
den lutherske kirke i Danmark-Norge på 1600-
tallet. 
 
Jeg har ikke helt landet det tredje temaet, men vil 
kanskje gå inn på noe av dette med lov og evangeli-
um som fortolkningsnøkkel innenfor den lutherske 
kirke, og kanskje spesielt se på hvor viktig det var 
da mange lutherske prester emigrerte fra Tyskland 
på 1800-tallet, og etablerte de store lutherske syno-
dene i USA, hvor dette med lov og evangelium ble 
hovednøkkelen også innenfor amerikansk luthersk 
kristendom, til å etablere lutherske menigheter.  
 
Jeg tenker at en kanskje holder en tre kvarters fore-
drag. Så ønsker jeg gjerne å åpne opp for spørsmål 
og samtale etterpå, kanskje inn mot vår tid, og even-
tuelt erfaringer man har hatt med disse spørsmålene, 
og prøve å relatere til livene våre, og den tida vi 
lever i, og se om det er noen tydelige forbindelses-
linjer mellom de tingene våre forfedre sto i og 
kjempa for, og noen av de tingene vi står overfor i 
vår tid. 
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Tekst og bilde: Stein Arve Graarud 
 
Årets kull består av 24 konfirmanter. De 
får god oppfølging av 24 unge ledere i 
tillegg til Daggi Jølstad og meg. Lederne 
var selv konfirmanter for to år siden og 
deltok på TØFF-kurs i fjor. Om to år er 
det årets konfirmanter som skal være lede-
re. 

Helene og Alida synes det er lærerikt å 
være ledere. 
 
«Det er veldig gøy å være leder! Konfir-
mantene er utadvendte og morsomme, og 
det er veldig lett å bli kjent med dem.», 
sier Alida. «Vi lærer mye av å være sam-
men med dem, og så håper vi at de lærer 
noe av oss også.», ler Helene. «Det at vi er 
såpass nærme i alder gjør at vi blir som én 
stor gjeng.»  

24 konfirmanter og 24 ledere 

Sonja Frigstad og Josefine Sødal kommer opp fra 
Skattkammerrommet. De er nettopp ferdige med sam-
talegruppa. Josefine har vokst opp i Frikirka, så det 
var naturlig for henne å konfirmere seg her. Sonja 
har andre grunner for at hun valgte å konfirmere seg 
her. 
 
«Jeg fikk det anbefalt av vennene mine, men det at 
pappa også konfirmerte seg her betød også mye.» 
- Hvordan er det så å være konfirmant? 
«Det er gøy her», sier jentene i kor. «Det at det er så 
mange engasjerte ledere gjør noe med miljøet! Og vi 
kjenner jo mange av dem fra før.» 
«Det var veldig gøy når vi overnattet i kirka!», sier 
Josefine.  

Når jeg spør Thea om hva som har vært best til nå, 
trenger hun ikke å tenke lenge. «Det var veldig fint 
når vi hadde Stille Stund i kirkesalen. Det må vi gjø-
re mer!» 
 
For en måned siden var temaet BØNN, og etter un-
dervisningen måtte konfirmantene legge fra seg mo-
bilen før de gikk inn i kirkesalen for å være stille i 
en halv time. De hadde med seg bibelen sin og satt 
med god avstand til hverandre. Framme i kirken 
kunne man enten tenne lys og be for noen som had-
de det vanskelig, eller så kunne de legge en stein ved 
korset hvis de hadde en bekymring de ville legge fra 
seg. Bak i salen kunne man bruke knelebenken eller 
skrive bønnelapper. 
 
«Hvordan var det å være stille så lenge?» spør jeg. 
«Det hørtes skrekkelig lenge ut før vi gikk inn.», 
svarer hun,  
 

Thea Marcussen og Kristine Rasmussen  
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Passion Music (2018) er eit verk der komponisten Will Todd blandar gospel, jazz og blues med 
klassisk kortradisjon for å famne alle fargane i påskefortellinga. Kristiansand frikirkes kammer-
kor, gospelsolist Emilie Omdal Grimstad og eit 7-manns jazzensemble med musikarar frå Kris-
tiansand (trompet, trombone, saxofon, trommer, pauker, bass og piano) vil fylle kyrkjerommet 
med pasjon og musikk! Varmt velkommen!  

Passion Music  

«Jeg jeg hadde så mye energi, men så ble det 
veldig fint og fredfullt - selv uten mobil» 
 
Kristine Rasmussen møtte tidlig i dag. Det 
var hennes gruppe sin tur å hjelpe til på fri-
MAT. Frikirken har avtale med mange butik-
ker i Kristiansand, og kan komme å hente 
mat som snart går ut på dato. Vi får også 
mye mat fra Matsentralen. Hver uke deler vi 
ut mat til ca 100 personer. 
Jeg spør Kristine om hva hun synes om å 
hjelpe til. 
«Det gjorde veldig inntrykk å se at det var så 
mange som trenger mat. Det var fint å være 
med på dette, selv om det var trist å se at det 
ikke var nok mat til alle som ville ha.» 
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Damaris: Kristen motkultur 

Av Kåre Melhus 

NLA Høgskolen, som Frikirken er medeier i, 
inneholder en rekke strategiske virksomheter.  
En av disse er Damaris.  Navnet er hentet fra  
Ap.gj 17:34 som nevner en kvinne med dette 
navnet sammen med andre som kom til tro på 
Jesus etter å ha hørt Paulus tale i Aten. 

Lars Dahle startet Damaris sammen med sin 
kone Margunn i 2003. Visjonen var å bistå 
kristne formidlere med ressurser.  Dette er nå 
blitt en stor nettbasert ressursbank som tilbyr 
stoff til både menigheter, skoler, og folk som 
er involvert i samfunnet for øvrig. 

På nettsiden Snakkomtro.com finnes det for 
eksempel en samtaleguide til den populære 
NRK serien Rådebank. Sesong 3 handler blant 
annet om psykisk helse, og hva som er et godt 
ungdomsliv. 

En serie podcaster tilbyr help til prekeforbere-
delse. Her kan en blant annet lytte til den kjen-
te svenske teologen og debattanten Stefan 
Gustavsson som snakker om prekenen som 
apologetikk.  Foredraget var en del av et webi-
nar om bibelformidling og bibeltolkning.  377 
podcaster er tilgjengelige, og er blitt lastet ned 
178.000 ganger til nå.  Det vil si at i gjennom-

snitt har 470 mennesker hørt hver av podcas-
tene. 

Damaris ser det som en viktig oppgave å støt-
te kristne privatskoler, både på grunnskole og 
videregående nivå.  Disse skolene skal være et 
alternativ til det offentlige skoleverket.  De er 
lovpålagt å synliggjøre det kristne verdigrunn-
laget og hvordan det er relevant for skolefage-
ne.   

Britt-Ellen Skregelid Birkeland er ansatt i 
Damaris og jobber spesielt med skolesekto-
ren. Hun arranger webinarer for lærere og de 
siste har dreid seg om norskfaget og naturfa-
get. Norskfaget innbefatter en rekke tekster og 
litteratur , inspirert av sekulære og i noen grad 
kristendomsfientlige livssyn. Britt-Ellen sier 
at hun får tilbakemeldinger fra takknemlige 
lærere som står i åndskampen i skolen. 

Det er organisasjonen Tro og Medier som eier 
Damaris, som også samarbeider med Norges 
Kristelige Student og skoleungdomslag NKSS 
og NLA høgskolen. Damaris er en virksomhet 
som formidler en klassisk  teologi i form av 
ressurser til de som står i åndskampen i det 
norske samfunnet. Studiet Kommunikasjon og 
Livssyn på NLA er også en viktig komponent 
her. 



 
  

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 

 
Husk menighetens årsmøte  

30. mars kl. 18. 

Døde 
 

• Annbjørg Høyvoll 

Økonomi 
 
Driften av Kristiansand Frikirke er hovedsakelig finansiert av en givertje-
neste. Ønsker du å være med?  
 
Det er flere muligheter: Vår giverkonto er 8220 02 86266. Vi har VIPPS 
19388. Fastgivertjeneste er ryggraden i vår givertjeneste. Den kan du nå 
enkelt bli med på via digital løsning. 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. Og om du ikke er digi-
tal, så har vi papirbrosjyre om givertjeneste, eller kontakt kontoret. 

Generasjonsgudstjenester 

Det er godt å være kvitt korona-
begrensningene og kunne arrangere 
gudstjenester som før. Bildet er fra 
generasjonsgudstjenesten 13. mars der 
kirken var fylt til randen med unge og 
eldre.  

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


Program 

Lørdag 2. april 

15.00-17.00 Påskeverksted for barne-
familier. 

Søndag 3. april 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Generasjonsgudstjeneste, 
med sanger fra påskemusi-
kalen Lys, levende 

19.00  Voxnere 

Tirsdag 5. april 

Fra 15.45 Tirsdagsmiddag 

16.30  Knøttis 

19.00  Damenes Misjonsforum, 
Grethe Raddum, Situasjo-
nen for de kristne i Kina i 
dag. 

Onsdag 6. april 

10.30  Bønnemøte 

11.30  Onsdagskaffe 

Fredag 8. april 

19.00  Voxlight 

Lørdag 9. april 

19.30  Vox 

Søndag 10. april, Palmesøn-
dag 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Stein Arve 
Graarud, tale 

Skjærtorsdag 

18:00 Nattverdgudstjeneste, Endre 
Sagedal, tale 

Langfredag  

11.00  Gudstjeneste, Harald Eike-
land, tale 

Påskedag 

11.00  Høytidsgudstjeneste, Hilde 
Grøthe, tale 

2. påskedag 

11.00 Gudstjeneste i Domkirken 

Tirsdag 19. april 

Fra 15.45 Tirsdagsmiddag,  

Fredag 6. mai 

19.00  VOXlight 

Lørdag 7. mai 

19.30  Vox 

Søndag 8. mai 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Hilde 
Grøthe, tale, Kor 7 

19.00  Kammerkonsert, KSO 

Tirsdag 10. mai 

18.30 StrikkeCafé 

Onsdag 11. mai 

10.30  Bønnemøte 

11.30  Onsdagskaffe 

12.00  Bronselaget 

Fredag 13. mai 

9.00 – 14.00 Åpen dag 40 dager, 
Oddvar Søvik, «Dele de 
gode nyhetene – til jordens 
ende», Pris kr 150,- inkl. 
lunsj 

Søndag 15. mai 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Generasjonsgudstjeneste 

Onsdag 18. mai 

10.30  Bønnemøte 

11.30  Onsdagskaffe 

Fredag 20. mai 

19.00  Voxlight 

Lørdag 21. mai 

19.30  Vox 

Søndag 22. mai 

10.30  Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste, Harald Eike-
land, tale, Vestergabet 

19.00 Bibelsamling, Leif Jensen, 
På gjengrodde stier 

Tirsdag 24. mai 

18.30 StrikkeCafé 

16.30  Knøttis 

Onsdag 20. april 

10.30  Bønnemøte 

11.30  Onsdagskaffe 

Fredag 22. april 

19.00  Voxlight 

Lørdag 23. april 

19.30  Vox 

Søndag 24. april 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Stein Arve 
Graarud, tale 

19.00  Bibelsamling, Leif Jensen, 
«På gjengrodde stier» 

Tirsdag 26. april 

18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 27. april 

10.30  Bønnemøte 

11.30  Onsdagskaffe 

12.00  Bronselaget 

20.00  Foreldrekveld, Tro på 
hjemmebane, Påmelding til 
Maria Sandvand mobil 
96507483 

Søndag 1. mai 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Harald Eike-
land, tale 

19.00  Voxnere  

Tirsdag 3. mai 

Fra 15.45 Tirsdagsmiddag 

16.30  Knøttis 

19.00  Damenes Misjonsforum, 
Reidun Jørgensen, Misjon i 
Japan før og nå 

Onsdag 4. mai 

10.30  Bønnemøte 

12.00  Seniorforum, Arne Tord 
Sveinall, «Troens anfektel-
ser i eldre år – utfordringer 
og styrke» 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Digital versjon av Lys levende 

Tekst og bilde:  Randulf Roaldsnes 

 

I 2021 måtte den planlagte oppsetningen av pås-

kemusikalen «Lys levende» avlyses. Dette til stor 

skuffelse for de som allerede var i gang med øvel-

ser og andre forberedelser. Så tenkte vi at til neste 

år – da er vel pandemien over. Men nei da. Det ble 

umulig å planlegge noe sikkert for 2022 også. Vi 

hadde et visst håp helt fram til nyttår, men måtte 

dessverre avlyse. 

 

Derfor blir fjorårets digitale versjon av påskemusi-

kalen presentert på nytt med noen nye tillegg. 

Blant annet et eget opplegg for skole og trosopplæ-

ring. Det er produsert 9 episoder – en for hver dag i 

påska. Hver episode består av en kort videofortel-

ling, Bibeltekster, quiz og klipp fra noen av sange-

ne fra forestillingen i 2018.  

 

I 2021 hadde vi over 6000 avspillinger. I år satser 

vi på å få enda flere. 

 

Så følg med på Facebook og søk etter 

«Påskemusikalen Lys levende». 

Dagfinn forteller om Kaifas. 


