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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 smitteverntiltak. 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 personer.  

 

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 fellesskap som har som mål å «åpne hjerter oppover- og 

utover» 

 

Endre Sagedal, daglig leder  
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Fra eldsterådet (ER) 
Et nytt annerledes år for menigheten. Mye av aktivitetene 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 perioden, noe han gjorde.  

 

På sakslista har det vært 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. Gudstjenester – 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.  

 

Menighetens virksomhet og drift 
 

Gudstjenestene 
Gudstjenesten søndag kl.11 er menighetens hovedsamling. Vi har til vanlig 

familiegudstjeneste en søndag 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.  

 

Som mye annet, ble også gudstjeneste tilbudet kraftig redusert pga covid 19 i 2021. Påsken 

var også nedstengt, for andre år på råd. Også jula ble det heller ikke gjennomført noen av 

gudstjenestene.  Det har vært ulik grad av nedstengning gjennom året, og vi har hele tiden 

fulgt de gjeldende regler, og åpnet når det har vært mulig.  

 

Vi har også fortsatt det digitale tilbudet, hvor vi etter hvert har fått en ganske god kvalitet på 

våre produksjoner. Og antallet visninger har vært overraskende høyt, flere av de digitale 

sendingene har vært vist på 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, 17.02 (60 personer) Årsmøte 18.05 (57 personer) 

16.09 (55 personer) og 02.12 (31 personer)  

 

På menighetsmøtene er det tatt opp saker som: Budsjett, synodesaker, koronatiden, opprettet 

strukturutvalg, Årsberetning og regnskap 2020, tilsynsbesøk, rekruttering til eldsteråd, 

deltakelse i FRIBU læringsnettverk.  
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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 undergruppene 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), regnskap og budsjett, givertjeneste, søknader om støtte, fordeling av 

kollekter/kollektplan, bemanning/vaktlister for kirkeverter, vaktmestertjenesten og renhold. 

Spesielt nevnes at HMS håndbok, Internkontroll, Brannvernbok og Personvernerklæring 

oppdateres og ajourholdes. 

   

Økonomi: 

Restgjeld på lån ble nedbetalt i januar 2021.   

.  For mer detaljert informasjon ellers vises det til menighetens årsregnskap. 

 Menighetens regnskapsførsel utføres av Lunden Regnskapsservice AS.   

 

Det offisielle regnskapet for 2021 ble revidert av ekstern revisor, Sigmund Omsland. 

Internrevisorer var Gudmund Jakobsen og Steinar Ihlebekk.  

  

HMS, Interrnkontroll, GDPR og brannvern. 

Planer er utarbeidet i henhold til pålagte lover og regler, og blir ajourholdt. 

Øvrig drift: 

Husstyret har i 2021 hatt 2 møter og har gjennomført vedlikehold og småfiks på bygget.  

Studenthybelen har fått nytt kjøkken og et renovert baderom og fungerer nå meget bra. i 

tillegg er satt inn en varmepumpe. Studenthybel leiligheten fungerer etter planen. Nå er det 4 ( 

3 stk. fra Januar 2022) studenter som bor der og  de bidrar med arbeid blant barn og unge i 

menigheten. Dette arbeidet ledes via FRIBU-. 

Ukentlig vedlikehold og rengjøring blir godt ivaretatt av våre vaktmester grupper, de er til stor 

hjelp og gjør en flott innsats for at kirkebygget vårt skal fremstå slik vi ønsker. Dette gjør at vi 

er et yndet sted å leie for arrangementer. I tillegg til 40 dager, KUP og Bibelkvelden . Politiet 

er også flittig leietaker. Braveheart leier kjeller til internasjonalt fellesskap søndag 

ettermiddag. 

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 



6 

 

Kirkeverter er ansvarlige for det praktiske rundt gudstjenestene. Velkomst, navneregistering 

(smittevern), nattverd utdeling, kollekt mm. Det er mange frivillige som er med og bidrar, og 

tjenesten administreres av kontoret.  

 

Frikirke Aktuelt.  
Menighetsbladet Frikirke Aktuelt utkom med seks nummere i 2021, og et opplag på ca. 1.100 

i hvert nummer. Bladet blir også lagt ut digitalt på vår hjemmeside.  

 

Redaksjonen besto i 2021 av følgende personer: 

Kåre Melhus, redaktør, Harald Flå, Endre Sagedal, Tormod Fidje, Randulf Roaldsnes, Knut 

Hammersmark. 

 

Menighetens virkegreiner og annen virksomhet 
Grupper 
Menigheten har flere grupper som samles til fellesskap, 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 har delt 

seg. Det er et ønske at flere av menighetens medlemmer finner sin plass i et mindre 

fellesskap.  

 

Seniorforum 
Seniorforum hadde planlagt fem møter på vårparten med besøk av Jostein Ørum i januar, 

Arvid Solheim i februar, Harald Eikeland i mars, Tor Svein Langås i april og Arne Tord 

Sveinall i mai. Men alle disse måtte avlyses på grunn av koronasituasjonen. 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. 

I september fikk vi besøk av Elin Elkouby og temaet hennes var «Arkeologi i Bibelens lys». I 

oktober kom Arvid Solheim og fortalte om «Blå Kors i en ny tid». I november var det Harald 

Eikelands tur: «Klimautfordringene – hvordan forholde seg». Årstein Justnes kom i desember 

og fortalte om dødehavsrullene. 

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 kjelleren, som er et tilbud. De samler 20-40 til gudstjeneste.  

 

Strikkekaféen  
Vi er framleis ein fast gjeng med strikkeglade damer som samlast anna kvar tysdag i 

peisestova til strikking, prat og enkel servering. På grunn av pandemien hadde vi ingen 

samlingar i vårsemesteret 2021, men starta opp att 31.august. Vi hadde sju samlingar 

haustsemesteret 2021. Dessverre har vi hatt litt færre deltakarar siste halvår, men vi som kjem 

trivast godt! Tone Strai  
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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.  

 

Onsdager fra 10.30 til 11.30 avholdes menighetens bønnemøte. Det samles ukentlig om lag 10 

personer til bønn for menighetens virke. Bønnene favner om barn, unge, familier, voksne og 

eldre. Vi ber konkret for de bønne-emner som kommer inn i bønneskrinene. Ansatte, styrer og 

råd, misjon og kirkesamfunnet tas med. Vi ber for by og land. En rik og velsignet tjeneste. 

Leder er Torleif Haugland 

 

Torsdag kl. 0900 – 1000 

En samling med spesielt fokus på menighetens ungdomsarbeid. 

Fremmøte 6 – 10 personer.  

Leder: Stein Arve Graarud.  

 

Bønn før gudstjenesten 

I det stille rom kl. 10.30-1050 

Fremmøte 5-20 personer 

Leder: Gudstjenesteleder 

 

 

 

Misjon 
 

Misjonsutvalget  
Også dette året har utvalget bestått av Kåre Melhus, Roald Føreland, Endre Sagedal, Janne og 

Paul Roland 

 

Dette året har vi hatt noen utvalgsmøter. Behandlet søknader om midler og fordelt. Informert 

om misjon i forbindelse med kollekter. Arrangert misjonsmøte Kr.himmelfartsdag, i 

samarbeid med damenes misjonsforum. Og misjonsmøte, spesielt for ungdom, 29.08.  

Vi har jobbet med å lage en fordeling av midlene som vi har fått tildelt av menigheten. Slik 

ble midlene fordelt 

Pastorutdanning Etiopia v/Gundersen/Senumstad: 75 000,-  

Bhutan v/Kolaas: 30 000,-  

India v/Evangelisk Orientmisjon: 15 000,-  

Ghana hjelpen v/Larsen, Haugen, Skuland: 15000,-  

Bangladesh v/Lauvland: 15 000,- 

Tyrkia v/Emran og Neda: 5000,- 

Totalt: 155 000,- 

 

Sibir-Prosjektet 
Styret består av: Eivind og Signe Annette Sødal, 

   Gudny og Anthony Culley    

 

Koronapedemien har også i 2021 skapt utfordringer for oss i Sibirprosjektet. Likevel kan vi se 

tilbake på et inspirerende år der vi har opplevd et tettere fellesskap med våre venner i Sibir og 

at vi har funnet brukbare løsninger for det økonomiske samarbeidet. 
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Menigheten i Good News Church i Salekhard har nå etablert et misjonsprosjekt i Salemal, 

som er en fiskelandsby ca en dagsreise øst for Salekhard. To kvinnelige misjonærer driver nå 

et husfellesskap for byens innbyggere, inkludert arbeid for barn fra stedets internatskole. 

Foreldrene er ute på tundraen med reinflokkene sine og har lite kontakt med barna. 

Den ene av damene, som heter Natalya Laptcuy, er en innfødt nentser, og kjenner derfor 

kulturen godt fra innsiden. Dessuten er hun barnelege.  

Den andre dama heter Marina Oakley. Hun er enke etter en amerikansk misjonær. Hun 

kommer fra St. Petersburg og sammen med mannen var de misjonærer i Russland. Hun 

snakker godt engelsk, noe som gjør at kommunikasjonen mellom oss blir enklere. De sender 

mailer, bilder og ringer til oss, og terskelen for å ta kontakt blir derfor lavere. Vi får stadig nye 

bønneemner vedrørende tilværelsen og omsorgen de har for barna på skolen og de andre som 

blir invitert til husmøtene. En kveld hadde vi sågar et felles bønnemøte med dem på telefonen. 

 

En annen positiv ting som har skjedd er at vi for tiden har løst problemet med overføringen av 

økonomisk støtte. Etter mye frem og tilbake i begynnelsen av året, kom løsningen ved at vi 

kunne benytte oss av "PayPal". Good News Church er ansvarlig for driften av prosjektet i 

Salemal. Derfor sender vi en pengesum på rundt kr. 7.500 hver måned til menigheten i 

Salekhard, som så videresender dette beløpet til damene i Salemal. Dette beløpet dekker 

husleie/drift av virksomheten og bolig for damene. Løsningen består i at pengene sendes 

vekselsvis fra Gudny eller Anthonys konto til en betrodd tjener i Good New Church (Timor). 

Så får vi tilbakebetalt dette beløpet fra vår bankonto for Sibirprosjektet.  

Marina og Natalya forteller oss at en dame i landsbyen har tatt imot Jesus. Flere av jentene på 

internatskolen har vært med dem på en kristen barne/ungdomsleir over nyttår. Ellers har de 

reist ut på tundraen for å besøke nentserene og hatt kontakt med folk som er syke.  

 

For Sibirprosjektet 

Gudny Culley 

 

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 Blånildalen. Befolkningen i mange av landsbyene har måttet 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 kriken og myndighetene.  

 

 

Det beste ved 2020-21 er at de fire preste-studentene har tatt eksamen. Tre av dem er nå i 

arbeide som prester i Didessa-dalen. En har gjennomført mastergrad i helse-organisering, og 

han går videre med å studere teologi med brevkurs. Den siste studenten er nå nesten ferdig 

med veterinær-utdanningen.  

 

Formelt er prosjektperioden nå over. Men vi føler det vanskelig å avslutte mens våre etiopiske 

venner har det så vanskelig. Vi ønsker derfor å fortsette med å støtte utvalgte aktiviteter ennå 

en tid. Mye av lokal byggeaktivitet har stoppet opp, og det er derfor overført mindre til dette 

enn tidligere år. Så langt som mulig vil vi prøve å samle inn midler til å ferdigstille bygging 

av ny kirke og gjestehus i Balo Didessa / Sogge, som menighetene der har sterkt ønske om.  
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Vi takker menigheten for fortsatt støtte i 2021 gjennom misjonsfondet og håper på noe støtte 

videre i denne vanskelige situasjonen. Vi anmoder dessuten våre medlemmer om å melde seg 

som personlige sponsorer. Det koster kr. 16.000 pr år å holde en student på høyere utdanning. 

Det er en god investering i Gumuz-folkets framtid.  

 

For Etiopia-utvalget 

Svein Gunnar Gundersen 

 

Rapport fra Garuma-prosjektet: Damene i Etiopia 
Vår støtte til GARUMA (Garuma Sosial Development 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, sekretærer, leger, ingeniører og forskere. Andre har tatt 

utdannelse innen hotell administrasjon, regnskap, IT, m.m. Det har gitt dem et helt nytt liv. 

 

I august i år var det 57 som fullførte sine studier og tok eksamen. Nå er det cirka 100 som 

deltar på ulike kurs innenfor praktisk utdannelse og 138 som studerer på universitet og 

høyskoler. 

 

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. 

I år har 14 givere gitt 58307.- Fra frikirkens misjonsutvalg 25 000. Til sammen 78307.- Men 

det trengs flere givere. Det koster 300.- pr mnd, eller 3600.- pr år å holde en student med mat, 

bøker, studieavgift og hybel. Pengene settes inn på konto 3000 37 96023.  De fleste 

utdannelsene varer tre år, så det er fint om man kan forplikte deg til å være med så lenge.  

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

 

 

Misjonsmesse 
2021 var også et korona preget år, og vi i messekomiteen besluttet at det ville bli vanskelig å 

gjennomføre en messedag. Et hovedlotteri, og et kunstlotteri ble gjennomført ved at 

loddbøker ble sendt ut til medlemmer med stemmerett. I tillegg ble det solgt kransekaker 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 Jakobsen og Liv Marit Gumpen 

Damenes Misjonsforum 
2021 er det andre året vi har Damenes Misjonsforum fjerde hver tirsdag kveld.  

Også dette året ble preget av Koronapandemien. Programmet for våren var klart, men det 

meste måtte avlyses. Misjonsmøtet Kr. Himmelfartsdag den 13. mai ble gjennomført sammen 

med Misjonsutvalget.  

Per Kristian Rønning talte. 

Høstens program ble gjennomført med 4 møter: 7. sept. – tema Sibir – ekteparene Sødal og 

Culley. 

5. okt. – tema Europamisjon – Øivind Augland. 2. nov. Norea Mediemisjon og Håpets 

kvinner – Elisabeth Lillebø Seth. 30. nov. – adventsmøte – Brave Heart Mission Church – 

Stephan Kaumba. 

mailto:soevik@gmail.com
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Vi ønsker å videreføre misjonsbefalingen – med talere fra ytremisjonen og misjon i 

nærmiljøet.  

I gjennomsnitt har vi vært 35 damer på møtene. 

Styret har bestått av Gudny Culley, formann, Anne Grete Gundersen, Solveig Kolaas og Aud 

Arntsen. 

8 styremøter har vært avholdt 

 

Ref. Aud Arntsen. 

 

 

Musikk i Kristiansand frikirke i koronaåret. 
Det ble en utfordrende tid å drive med musikk i koronatiden.  

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 

nettgudstjeneste for julaften.  

En del av korene har dessverre endt opp med færre medlemmer, noe som førte til at 

barnekoret Jubilo ble lagt ned i september. Men planen er å bygge det opp igjen i framtiden. 

En mengde konserter ble avlyst i løpet av året, og veldig mange av gudstjenestene måtte lages 

på film og formidles på nettet. Å ikke kunne lage vanlige gudstjenester har vært spesielt og 

trist. Men det kan være interessant at nettgudstjenestene nådde flere folk en besøkende i 

kirkesalen. 

 

Mye av kirkens musikkaktivitet ble endret til innspillinger. CDen «Salmer for livet» ble gjort i 

løpet av første halvår 2021, og det ble også brukt tid på enda en CD i løpet av høsten og 

vinteren. En ny «Salmer for livet» blir lagt ut til høsten 2022. 

 

Musikkentreprenørene er en viktig aktivitet for å få ut kristelig musikk til hele landet. Forlaget 

har nå over 600.000 avspillinger i året på nettet. Det betyr at vi når veldig mange mennesker. 

I 2021 ga forlaget ut hele 25 albumer på nettet. Blant disse utgivelsene var: Braveheart 

Mission Band – «Underbara Frälsare och Bror» og «Less of me, More of You», Vox-bandet – 

«Herre» og «Jul», Jubilo – «Julekveld», Kristina Jølstad Moi «Salmer for Sommer» og 

Torbjørn Alfsen og Jon Kleveland - «Salmer for livet». Disse utgivelsene er knyttet til vår 

kirke. 

Det er også flere innspillinger fra andre steder i Norge – særlig Bymisjonen på Hamar, og 

Ragnar Tesdal i Bergen. 

Musikkentreprenørene var også engasjert i innspilling av musikken til Like til Betlehem. 

Det legges også opp til flere utgivelser i det kommende året. 

 

Musikkleder: Jon Kleveland 

 

Kortreist Økumenisk Bluegrass Band (KØBB) 
Købb sin aktivitet er også begrenset under pandemien .Men vi deltok på gudstjeneste på ! 

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  
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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. Gubber. Hvorfor er dette vår beste alder? Vårt testosteronnivå går ned, 

bukfettet øker, armer og ben blir tynnere, hårfeste og tannkjøtt er på flukt, man sover 

dårligere, syn og hørsel svekkes. Og det lille vi husker, glemmer vi at vi allerede har sagt - og 

gjentar det til stadighet, til fortvilelse og underholdning for våre omgivelser. Akk, hvilken 

urettferdighet at vår beste alder skulle inntreffe såpass seint i livet - når vi knapt nok har 

sanseapparat til å oppfatte det! Ofte hører vi uttrykket brukt om andre - i fortid. Gjerne i 

forbindelse med bilulykker og hjerteinfarkt, "han var i sin beste alder". I preteritum, med det 

refleksivt possessive pronomenet sin - som alltid benyttes i tredjeperson. Som om vi selv ikke 

er klar over at vi er i vår beste alder, men at det må konstateres av andre - og helst når det er 

for seint! Eller er det en helt annen mening med begrepet? Er det kanskje vår beste alder 

økonomisk sett? Vi har innsett at vi aldri kommer til å nedbetale boliglånet og kan gå over på 

avdragsfritt, siden arvingene likevel ser ut til å klare seg selv? Er vi blitt klokere? Neppe. 

Alder og visdom er ikke nødvendigvis noe som opptrer samtidig, svært ofte kommer alderen 

alene. Er den beste alder når hjernen fungerer best? Språk læres raskest i prepubertal alder. 

Jeg så en liten gutt på tv, han var neppe mer enn tre-fire år gammel og snakket noe jeg 

oppfattet som flytende kinesisk. Han var født i Kina, men likevel… En amerikansk 

forskningsartikkel konkluderte med at en 18-årings hjerne fungerer best. Vel, ikke i vårt hus. 

Da våre håpefulle var seint i tenårene og jeg og kona kom hjem etter en helgetur, sto de fleste 

vinduer og dører åpne - og alle varmeovner på fullt, det var jo tross alt vinter. Eller han som 

måtte spare ganske mye penger for å gå på Hillsong i Australia og så det helt nødvendig å 

kjøpe tatoveringer og selvbalanserende ståbrett med elektromotor og blinklys, mens 

mobilregningene kom fra Namsmannen. Jeg gråt da han dro… Kanskje henspeiler "den beste 

alder" til det å bli besteforeldre? Bestemor kaster seg over barnebarna med hele sin 

lidenskapelige og moderlige restevne og lar endelig bestefar, den gamle tusseladden, være i 

fred. Dessuten lukter han rart. Han lukter kjeller. Og mugg. Og det er kanskje ikke så rart. 

Han har jo endelig trukket seg lykkelig tilbake til garasje, bod, kott… og kjeller. Iført 

bevernylon og tøfler. Uten kjønnsdrifter, plikter og forventningspress, nå er alt et pluss 

liksom. Næmen, har du sortert alle de gamle ledningene som var for korte til å brukes? Oj, har 

du tapetsert de tomme banankassene dine? Å, så flink… Min beste alder var kanskje 25-30? 

Pannelappen - lobus frontalis - var akkurat ferdig utviklet og kunne kontrollere noen av mine 

idiotiske impulser. Og mitt arvelig betingede hårtap hadde ennå ikke blitt vanskelig å 

bortforklare. Når man er født med et usedvanlig fordelaktig ytre, er ikke fenomenet Alopeci 

androgenes nødvendigvis mindre traumatiserende. Riktignok hevdet vår kjære dirigent for 

noen få år siden at det å være skallet nå er moderne for første gang siden mennesket satte sin 

første prøvende fot på jordkloden. 

 

Det har gått nok et år og vi har ikke blitt yngre. Men det ser ut til at vi har blitt litt tyngre. Og 

kortere. Og ansiktslinjene trer frem som små bekker som tålmodig vasker med seg vår 

ungdoms glans. Om vi lignet spørsmålstegn før, har dette gått videre nedover. Nå er vi snart 

som svake skygger av bokstaver i et kryssord, som noen er i ferd med å viske ut. Hva var det 

som sto skrevet der? Fant vi løsningen? Vel, over til fjorårets i hovedsak bedrøvelige 

kronologiske trivialiteter. Første halvår er det lite å melde, annet enn noen få mailer fra Atle, 

som flyktige små skyer på en ensom himmel. 
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Januar 

Årsmøte avholdes 27/1 ved hjelp av EDB - av smittehensyn. 

 

Februar 

Mail fra styret via Atle, der det informeres at det neppe blir noe aktivitet før sommeren, 

oppstart stipuleres til 1. september. Likevel uttrykkes det behov for flere 1. tenorer. I mangel 

av mer betydningsfulle gjøremål, endrer Atle passordet på nettsiden vår, noe som medfører at 

fjerdeparten av korets medlemmer sannsynligvis aldri mer vil kunne logge seg inn. 

 

Mars-mai 

Fremdeles ingenting. Rykter om at Stangenes har bosatt seg i indre Agder med et våpen. Dette 

er ikke bekreftet. 

 

Juni-aug 

Mail fra Atle daler ned igjen. Det legges planer om konserter i november med Solveig 

Leithaug, veggposterdamen som pyntet utallige gutterom på 80-tallet. Kanskje det nærmeste 

mange av oss kom midtsidepike. Ellers var det lite som skjedde av korsysler - hvis man ser 

bort fra Jon's nitidige jobbing. Han leker med planer om en ny korutgivelse, nesten før vi har 

rukket å bearbeide traumene fra den forrige. Denne gang med arbeidstittel "My english book 

of hymns". Hva med "My bulgarian book of cruise boat hits"?  

 

September 

Øvelsene tar til 8/9 og vi begynner allerede å få dårlig tid. Sit-down øvelser gjør mester, vi 

blir veldig gode til å synge når vi sitter. Vi synger nok enda bedre når vi står, men da må man 

ta høyde for at flere hofter må byttes - med den rekonvalesens som kreves. Mannskoret 

Gåsegang har forespurt om forsterkning ifm Reisen til julestjernen, men vårt program er 

allerede ille nok - om vi ikke må lære et knippe godt kjente julesanger i tillegg. Til nød kunne 

vi kanskje stilt opp med litt ooo-ing? Forespørselen tyder på at de har klart å legge bak seg 

hendelsen der vi beskjøt de med kanoner for en liten mannsalder siden. Korets tidligere 

formann dukker opp på en øvelse seint i mnd, såpass ukjent i koret at han må presentere seg 

på nytt. 

 

Oktober 

Undertegnede skofter to av tre øvelser og hva skjer? Jo, de hanker inn en svær engelskmann 

på 1. tenor, ganske sikkert sånn at jeg skal se mindre og tykkere ut. Fin på håret er han og. 

 

November 

Vi rekker én øvelse før vi deltar på gudstjeneste Allehelgensdag 7/11. Den 18/11 lokker SAS 

med kringle men leverer formkake fra Bunnpris. Hadde ikke fru Leithaug vært tilstede på 

øvelsen, ville mange gått i protest i pausen. Den lille damens tilstedeværelse var nok til å 

samle nær på 30 mannskorister og korets hetetoktbefengte dirigent ser ikke ut til å gå ned i 

vekt til tross for at det nærmer seg jul. Konsertene i Arendal frikirke, Lillesand kirke og 

Krsand frikirke gikk sin gang, på den siste konserten var det til og med folk i salen. 

Undertegnede fikk anledning til å profilere rustne stemmebånd i gripende samklang med fru 

Leithaug og korets crooner G. Gundersen. 

 

Desember 
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Årets sanggudstjeneste i Frikirken 5/12 ble eneste koraktivitet i desember. Her stiller alt som 

kan krype og gå av musikalsk betydning i menigheten - og det er ikke lite. Og menigheten 

stiller som vanlig opp. 

 

I løpet av året har vi altså hatt et årsmøte, 10 øvelser og ikke mindre enn fem offentlige 

opptredener. Takk for i år gode kolleger, vi sender skjortene på rens og tar et år til! 

 

Med veldig hilsen 

for Vestergabet 

Roy Wigardt 

 

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 tida fylgt FHI sine 

retningsliner for smittevern slik dei har blitt tolka av Musikkforbundet og Korforbundet, 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 Zoomsamling 18.januar avgjorde songarane at dei ikkje ynskte korøvingar på Zoom. For 

nokon fungerte Zoom sånn passe, for andre var det berre demotiverande med delay og 

liknande, når me allikevel ikkje hadde noko å øve TIL. 

Dirigenten gjennomførte individuelle songtimar med nesten alle medlemmane i koret (minus 

1) i februar i kyrkjesalen i korøvetida (med god avstand). Individualtimane varte ca 30 minutt, 

og bestod av at songarane song ein sjølvvald song, anten frå eige repertoar eller frå kor-

repertoaret. Eg jobba register (toneomfang) med nokon, støttemedvit med dei aller fleste, og 

klang med nokon. Ein halvtime går fort! For dirigenten var dette veldig hyggeleg, nyttig, gøy 

og lærerikt, og det vart ei fin påminning om at koret består av GODE enkeltstemmer!  

8.mars hadde me fellesøving på Zoom for å kunne førebu 2.påskedag, og denne vart fylgt opp 

av ei live korøving på verandaen i Kristins vei 34 ute 22.mars, IFALL me fekk lov å synge 

påskesongar. Det vart det ingenting av. 2.påskedag vart digital, og dirigent + 3 kormedlemmer 

var med og song på ei digital gudsteneste som vart førebudd til denne dagen.  

19.april hadde me øving i grupper etter 5 mnd. opphald, men gleda vart kort. Mai forsvann i 

helgedagar og smitte-eksplosjon, og gudstenesta og avslutninga i juni forsvann ut pga 

smittevernrestriksjonar. Ein planlagt konsert i Valle Kirke med organist Henrik West i august 

forsvann også ut pga pandemien. Styreleiar fekk alvorleg korona og måtte søke permisjon 

resten av året. Mykje forsvann, men ynskje om å synge saman forsvann IKKJE!  

 

16.august starta me opp med friskt mot og øvde Beethovens 9nde symfoni med meteravstand. 

Dette vart øvd inn dels på UiA saman med Kristiansand Operakor, dels i Frikirka åleine der 

me øvde stoff til andre oppdrag.  

19.sept song KFK på Hans Nielsen Hauge-gudsteneste i Frikirka  

31.okt song KFK minikonsert med Runar Nørsett på piano på Endelig helg i Randesund 

Frikirke  

1.nov song ei gruppe frå koret på Kløvertun-andakt  

25.nov hadde koret konsert Beethovens 9nde symfoni med KSO, Mandal Kantori, 

Kristiansand Operakor og Kilden Vokalensemble. Full sal, fantastisk stemning og stor 

oppleving både musikalsk og sosialt. Etter eit år med pandemi kunne dette gjerast i ein fullsatt 

konsertsal.  

Ode til gleden i MANGE lag!  

5.des song KFK på den tradisjonelle julesonggudstenesta i Kristiansand Frikirke. 
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Avlyst: Julekonsert med Ynglingeforeningens Musikkorps 17.des, samt juleavslutning 20.des. 

 

Hausten 2021 hadde koret:  

13 øvingar (inkl Operakoret på UiA) 

2 øvingshelger (Beethoven) 

2 gudstenester 

1 gruppeoppdrag (Kløvertun) 

1 minikonsert (Randesund Frikirke)  

1 konsert (Kilden konsertsal)  

 

 

 

Songarar i KFK i 2021: 

 

Sopran 1: Marte Almvik, Kristine Barbøl, Elisabeth Lunde, Line Gunn Frøystad Tveiten 

(perm hausten 2021), Cesilie Mathiesen 

 

Sopran 2: Helene Breiteig Berg, Randi Njølstad Dahl, Mari Sagulin, Maria Korsvik Strømme 

(våren 2021, slutta) 

 

Alt 1: Trude Lindøe (ny hausten 2021), Ellen Benestad Moi (perm hausten 2021), Anita 

Sædberg (perm hausten 2021), Mari Helland Frøysnes  

Alt 2: Anne Turøy Hansen (perm hausten 2021), Bente Ringøen Hegen (perm 2021), Elin 

Bredal Solheim 

 

Tenor 1: Randulf Roaldsnes, Kristoffer Rasmussen (haust 2021) 

Tenor 2: Per Øyvind Lindgren, Fredrik Hodnemyr Pedersen  

 

Bass 1: Tom Espen Bergan, Ivar Syvertsen 

Bass 2: Per Helge Eggum (perm haust 2021), Lars Mandelkow 

 

Styret har i 2020 bestått av: 

Anne Turøy Hansen (leiar), Fredrik Pedersen (nestleiar), Tom Espen Bergan 

(økonomiansvarleg), Elisabeth Lunde (sekretær), Per Øyvind Lindgren (styremedlem) 

 

På vegne av styret, Bodil Kvernenes Nørsett, dirigent og musikalsk leiar. 

 

For Kristiansand Frikirkes Kammerkor,  

Bodil Kvernenes Nørsett 

 

 
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 
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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 kjøkkenansvarlig september,      

Randi og Ole Jakob Sødal resten av året. 

Koret har i høst hatt 8 øvelser 

Ved årets slutt var det 40 medlemmer. Koret har deltatt på følgende arrangementer:                                                                                                             

3. oktober Gudstjeneste i Kristiansand Frikirke kl.11.00     

19. oktober Metodistkirken kl.18.00. Arrangement v/Byselskapet                                          

31. oktober Kristiansand Frikirke kl.19.00  Fredtunkveld      

5.desember Kristiansand Frikirke kl.11.00 Sanggudstjeneste  

 
 

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 gudstjenesten 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  
En fortelling om åtte dager i Jerusalem 

Digitalversjon påska 2021 

 

På grunn av pandemien så ble sceneversjonen av Lys levende avlyst. 

Men i januar ble det tatt initiativ til å lage en digital versjon av 

musikalen. Manus ble omskrevet og det ble spilt inn 9 korte, 

dramatiserte episoder som ble kombinert med videoopptak av 

forestillingen i 2018. Kirka ble rigget med kulisser som i 

sceneversjonen og det ble leid inn profesjonelle til lys, lyd og video. 

Det ble etablert en Facebook-side der episodene ble lagt ut hver dag i påska, fra og med 

palmelørdag. Dette ble kombinert med quiz med ulike tema, en eller flere aktiviteter en kan 

gjøre i påskedagene, Bibelhenvisninger der en kan finne tekstene om påskefortellingen, lenker 

til CD-innspilling av sangene på Spotify mm. Hele prosjektet sto flere ganger i fare med å bli 

stoppet på grunn av smittefare og vi måtte derfor være forsiktige med markedsføringen. Men 

en fantastisk innsats fra barn og voksne, i en meget intens periode, gjorde det mulig å 

gjennomføre. Vi målte minst 6000 direkte avspillinger av videoene i påskeuka, samt at det ble 

lagt ut på YouTube-kanalen til friBu. Vi hadde seere over hele verden. Det er meningen å 

kunne gjenta dette prosjektet i de påskene vi ikke setter opp sceneversjonen. 

Økonomisk fikk vi støtte gjennom et samarbeid med friBu sentralt, samt at vi brukte av siste 

overskudd etter sceneversjonen. 
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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 

Berntsen, Inger Arntsen, Siri M R Johannessen, Sander Sædberg, Kristian Sødal og Randulf 

Roaldsnes. 

 

 

 

Diakonalt arbeid 
 

Diakoniråd  
Diakonirådet består av , Åse Landsverk , 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 diakonale arbeidet og snakke om utvikling og nye aktiviteter  for det diakonale 

arbeidet i Kristiansand Frikirke .  

Kontaktperson Harald Eikeland  

 

Sykekomiteen  
Sykekomiteen har dessverre også hatt store utfordringer med å gjennomføre aktivitetene i  på 

grunn av Corona situasjonen spesielt syke og aldershjem er under strenge smittevernskarv  

Vi har  allikevgreid 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 

. Liste og mannskap var klare men så opplevde vi altså ny nedstenging i desember 2021 

I tillegg til disse 3 er det første mandag i måneden er det andakt ved Kløvertun , og der er det 

flere av menighetens krefter som deltar med andakt og sang .Det er mellom 15 og 25 

deltakere på disse andaktene .  

Kontaktperson Harald Eikeland  

 

friMAT 
Frimat Kristiansand er et diakonalt arbeid som ble startet 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.   

1. Hjelpe våre medmennesker ved å gi dem mat.  

2. Ønske dem velkommen til kirken hvor vi kan tilby dem nestekjærlighet gjennom 

samtale og enkel bevertning.  

3. Fortelle dem om Guds ord.  

4. Begrense kasting av mat  

 

Frimat får donert mat fra flere butikker i Kristiansand regionen og Matsentralen Sør. 

Hver torsdag blir maten hentet og kjørt til flere menighets lokaler i distriktet hvor den 

blir pakket om i poser for så å blir levert ut til de som ønsker en pose med mat de kan 

ta med hjem.   

 

Til sammen deler vår menighet ut over 100 poser med mat hver uke.   

 

Frimat Norge ble opprettet i 2021 som en nasjonal og selvstendig organisasjon. Målet 
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til Frimat Norge er å motivere og assistere andre menigheter i hele Norge til å starte 

opp med matutdeling i tett samarbeid med lokale dagligvare butikker og allerede 

etablerte Matsentraler rundt om i Norge. Nettsiden Frimat.no er en ny felles nettside 

og plattform hvor menigheter kan hente informasjon og verktøy til sin matutdeling. 

Andreas Jølstad er ansatt i en 20% stilling som daglig leder i Frimat Norge. Frimat 

Kristiansand er nå blitt en samarbeids organisasjon til Frimat Norge.  

 

Styremedlemmer i Frimat Kristiansand er Steinar Voreland og Tone Strai. I tillegg er 

det mange frivillige som hjelper med både henting  og pakking av mat.  

Steinar Voreland 

 

 

 

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.  

Grunnet fortsatt koronapandemien har aktiviteten i besøkstjenesten blitt redusert også i 2021. 

Juleblomstene har blitt levert på døra og det samme gjelder de fleste jubileumsblomstene. 

Telefonsamtaler har ofte erstattet hjemmebesøk.  

Samlingene våre har blitt gjennomført som vanlig med fire møter i kirken.  

 Årsmøte ble gjennomført i januar. Ingen nye endringer ble vedtatt. Som vanlig ble det 

avholdt temamøte i mai. Da hadde vi et nytt besøk av Arne Tord Sveinall, som underviste oss 

over tema "Anfektelse blant eldre"  Møtet i oktober hadde vi den årlige gjennomgang av 

listene og delte bl.a. egne erfaringer ifm koronapandemien. Juleblomstene i år ble levert til 

Oddernes menighetshus den 9/12 og levert ut samme dag, ca. 100 stk. 

Besøkstjenestens hovedmål er fremdeles å besøke menighetens medlemmer som pga. sykdom 

eller andre omstendigheter blir tatt avsides for kortere eller lengere perioder, samt besøk med 

blomsterhilsen til de som fyller runde år, 80-85-90. I tillegg får alle over 90 år blomsterbesøk 

hver bursdag. De aller fleste gir uttrykk for at de setter pris på å få denne hilsen fra 

menigheten. 

Til jul blir det delt ut blomster til alle menighetens eldre over 80 år.  

 

Statistikk for 2021  viser følgende:  

Hjemmebesøk: 305       

Telefonsamtaler: 230      

 

26.01.2022  Anthony Culley. 

     

 

Pensjonisttur  
I august arrangerte diakonirådet en seniortur til Birkeland Frikirke og mat på Birkeland 

Folkehøyskole  

En etterlengtet og svært fin tur ble det med 47 deltakere og felles buss tur retur Kristiansand .  

 

Pilegrimstur   
I samarbeid med Vennesla , Oddernes og Tveit menighet gjennomførte vi i september 2021 en 

pilgrimsvandring l Oddernes  kirke  til Tveit kirke  
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Det var et samarbeid mellom de 4 menighetene og til sammen ca 20 deltakere fra alle 

menighetene  

Turen startet med en morgenmesse i Odderens  kirke , middagsbønn , og ble avsluttet med en 

pilgrims messe i Tveit  kirke kl 16  

Turen ble en svært fin opplevelse og det planlegges ny tur høsten 2022  

 

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  

Vi har et samarbeid med Den norske kirke og bispedømme om et Klimaseminar som  er 

planlagt 18 mars .Vi har en aktiv rolle i  Forum for Menighet og Klima , og har en engasjert 

komite og faste møter , og fra Frikirken er diakonipastor  Harald Eikeland med   

 

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 kulturlivet i byen  
Gjennom å skape kontaktflater mot byens musikk og kulturliv har vi både hatt 

bluesgudstjenester og invitert musikere i byen inn i felleskapet vårt. De har bidratt på en helt 

spesiell måte som åpner opp rommet for flere  

Vi var en gjeng som igjen ble invitert til å  komme å spille jula inn på Victoria pub i Markens. 

En helt unik mulighet for å komme inn og både representere menigheten og dele budskapet 

om julen med et miljø som ellers ikke går i menighet eller kirke .Menn dessverre så ble det 

nedstenging igjen og denne måtte skrinlegges  

 

 

Barne – og ungdomsarbeid i menigheten 
 

friBU-rådets årsrapport 2021 
friBU-rådets oppgaver 

o I samarbeid med friBU-pastor og friBU-arbeider jobbe med visjon, verdier og strategi for 

menighetens barne- og ungdomsarbeid  
o Holde seg oppdatert på det som skjer i arbeidet 
o Oppfølging av frivillige ledere 
o Lederrekruttering 
o Gi støtte og veiledning 

 

friBU-rådets ansvarsfordeling 

Medlemmene fordeler ansvaret for de ulike virkegreinene mellom seg og tar ansvar for: 
o strategisk tenkning i samarbeid med friBU-arbeider/pastor og støtte dem i arbeidet 
o å følge opp frivillige ledere for denne aldersgruppen 

Virkegreiene er Frikirkas trosopplæring og består i dag av: Supersøndag, 

Generasjonsgudstjenester, Speider, Konfirmasjon, Tøff, Pannekaketirsdag, Vox for ulike 
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aldersgrupper, Knøttis, Ungdomskoret, 2- og 4-års bok og dåpsoppfølging. 7. trinnstreff og 

dansegruppe. Jubilo ble nedlagt i august pga få sangere i aldersgruppen. 

 

friBUrådets fokus i 2021 
o Oppfølging og samarbeid med Disippelhus-ungdommer.  

o Fokus på småbarnsfamilier i Frikirkeaktuelt 

o Revidering av vår Trosopplæringsplan i mai 

o Deltakelse på Fribus landsmøte 

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

o Deltakelse i Fribus læringsnettverk  

o Tatt i bruk Awana som undervisningsopplegg på supersøndag 

o Arrangert middag for russen 

o Deltatt på Frikirkens digitale lederkonferanse 

o Arrangert fest for frivillige i barne- og ungdomsarbeidet 

o Faste ungdomssider i Frikirkeaktuelt etablert 

o Workshop på menighetstur ang. gudstjenesteutvikling 

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

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

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

o Gjennomført 6 Friburåd. Tilsynsmannen deltok på ett av møtene. Årsmøte ikke gjennomført 

pga pandemi. 

 

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 fokusområder det neste halvåret.  
1. Tirsdagsmiddag hver uke med variert meny 

2. Temakveld for småbarnsfamilier. Tro på hjemmebane 

3. Etablere lovsangteam. 

Videre har vi et mål om ansettelse av ny barne- og familiearbeider 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 Holvik og Siri Merete Reisvaag 

Johannessen (leder).  I stedet for ungdom som fast deltaker, deltar disippelhus-ungdommene 

på omgang i Friburåd. 

 

 

Kristiansand 11.01.22, for friBUrådet, Siri Merete Reisvaag Johannessen 

 

VoX  
VoX er menighetens hovedsamling for ungdommer og samles annen hver lørdag kl. 1930-

2300. Kveldene starter alltid med varm mat for de som ønsker det. Her ber vi også sammen. 

Møtet starter i kirkesalen kl. 1930. Etter møtet er det mat og aktiviteter i frikafe.  

I coronatiden har det vært utfordrende å arrangere ungdomssamlinger. Ungdommer har det 

vanskelig med å overholde 1-meteren. Noen perioder har vi vært fritatt for 

avstandsbegrensning. Da har vi kunnet ha vanlige møter.  
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VoX samler mellom 120 og 200 ungdommer. Til vanlig har vi 21 årlige samlinger, men i 

2020-21 har dette - naturlig nok – vært vanskelig. På de åpne samlingene vi har hatt har vi 

hatt 60-100 personer tilstede.  

I starten av pandemien brukte vi mye ressurser på å lage ulike opplegg på nettet, men svært få 

ungdommer ser det som legges ut.  

 

Musikk.  

Mange i Vox-bandet flyttet utenbys høsten 2021. Det vært derfor vært krevende å ha et band, 

men vi har klart å ha musikk hver gang. Mathea Kilane og Marthe Lende har gjort en 

formidabel innsats for å få til dette. Dette er en utfordring de fleste av byens menigheter har. 

Det er tydelig at kulturlivet ble hardt rammet i pandemien.  

Daniel Lervik Gabrielsen har ansvaret for teknikken.  

 

Turer: 

Vi har hatt 1 tur i 2021.  

• Vinterturen til Hovden ble avlyst.  

• Vi hadde en egen ungdomsleir i leiren på menighetsturen til Lista høsten 2021. 

Ungdommene er sterkt delaktige i planlegging og gjennomføring av turene våre.  

 

Ledertrening:  

Vi ønsker at ungdommene selv skal drive arbeidet på sikt, og det er med glede vi ser 

entusiasmen deres. Nå leder de møtene og aktivitetene selv, og det er til og med flere av de 

unge som ønsker å holde andakt og lede møter.  

 

Ryddehjelp: 

Hver lørdag kl 2200 kommer det to-tre foreldre og hjelper til med oppvasken og mopping av 

gulvene. Dette går på omgang i foreldregruppen og er til stor hjelp for oss som er sammen 

med ungdommene hver gang.  

 

Ledere: 

Voksenledere: Dag Sverre Jølstad, Linn Cathrine Sødal, Bjarte Justnæs, Line og Stein Arve 

Graarud.  

I tillegg til disse har vi også et eget styre bestående av ungdommer.  

Styrets sammensetning; Amund Fylling (fra Disippelhuset), Marthe Lende, Helene Jølstad, 

Maren Christine Martinsen, Jona Holme, Sigrid Abusland, Rikke Justnæs, William Espeland, 

Anna Abelsæth, Rikke Justnæs, Emma Kilane, Linnea Mortensen, Othilie Sødal og Olivia 

Reisvaag Johannesen.  

 

Stein Arve Graarud 

Fribupastor 

 

Årsmelding for TØFF – Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter 

Årskurset for 10. klasse starter i septermber og avsluttes 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.  

Høsten 2021 klarte vi å gjennomføre samlingene i menighetene, selv om vi ikke alltid kunne 

ha fellessamlinger av hensyn til smittevern.  
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Tanken bak kurset er å gi konfirmantene en utfordring videre etter konfirmantåret. 

Konfirmantene synes som regel at konfirmasjonsåret har vært et flott år, men det har ikke 

vært så mange av dem som fortsetter i kirka etterpå. Det er derfor meget gledelig at så mange 

av fjorårskonfirmantene melder seg på.  

Kurset 2020-21 hadde 80 deltakere. 38 fra menigheten 

 

Innhold 

1800 Middag.  

1845 Undervisning.  

1930 Grupper 

2030 Stillhet og bønn i kirkesalen med mulighet for forbønn.  

2100 Avslutning 

 

Tur? 

Kurset avsluttes vanligvis med en misjonstur til Kaliningrad i Russland. Dette måtte også i år 

avlyses pga. pandemien. Vi planla derfor 2 sommerleirer på Hovden med 2004- og 2005-

kullet, men også dette måtte avlyses da helsemyndighetene ikke tillot leir med overnatting for 

ungdommer. Det hele endte med en aktivitetsdag lørdag 3. juli. Dagen startet med felles 

frokost i kirka før vi ble hentet med buss og kjørt til Lista. Der var vi med på gokart og 

paintball før vi spiste pizza sammen. Da vi kom hjem, hadde vi et åpent kveldsmøte i kirka. 

29 ungdommer deltok på opplegget.  

 

 

Ledere  

Stein Arve Graarud, Sven Reinhardsen, Adriana Verkerk, Alfred Emil Nilsen, Anna 

Abelsæth, Andreas/Johannes/Rebecca Fjeldbråten, Elise Furset Jensen, Isak Berg, Julie 

Rebeca Aabel, Kristin Grøthe, Marthe Lende, Petter Utne, Theodor Flåten, Karoline Dalane, 

Isolde Albriktse og Hanne Beckmann Kristiansen.  

 

Stein Arve Graarud 

 

Årsmelding for menighetens konfirmantarbeid 2021 
Kristiansand Frikirke har i 2020-21 hatt 18 konfirmanter.  

 

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». Konfirmantene ble så presentert på gudstjenesten på søndag. 

 

Målet for konfirmantarbeidet er at de unge skal lære Jesus Kristus personlig å kjenne og følge 

ham. Det er da viktig med både Kunnskap og kjennskap. Vi forventer at konfirmantene 

tilegner seg kunnskap. Konfirmantene får en skinnbibel og bibelleseplan i begynnelsen av 

året, og hovedleksen er å følge planen gjennom et helt år. Kjennskap forutsetter erfaring. Når 

det undervises om bønn og bibel, er det også viktig med praksis og samtale.  

 

Sommerleir 
Konfirmantårets bærebjelke er utvilsomt sommerleiren, som også i år var på Evjetun 03-28. 

august. Leiren er et samarbeid mellom alle frikirkene på Sørlandet. Det er nå så mange 

konfirmanter at vi måtte fordele menighetene over to uker. På leiren vår var vi 72 

konfirmanter og 33 ledere. Vi er glade for at vi klarte å gjennomføre leiren i coronatiden.  
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Ledere 
FriBUpastor, Stein Arve Graarud er ansvarlig for opplegget og har hatt med seg 9 

medarbeidere; Benedicte Beckmann, Arne Fjell Gundersen, Camilla Colbjørnsen, 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.  

 

Konfirmasjon i corona 
Vi kunne ha mange fysiske samlinger siden vi var så få og kunne holde god avstand. 

Sommeravslutningen hadde vi på klatreparken «Høyt og lavt».  

 

2 (4) konfirmasjonsgudstjenster 
Vi hadde to konfirmasjonsgudstjenester lørdag 4. september. Da to av konfirmantene måtte 

trekke seg pga. Corona, holdt vi private konfirmasjonsgudstjenester for dem i etterkant.  

 

Stein Arve Graarud 

 

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. Etter sommeren tok vi i bruk Awana som undervisningsmateriell for begge 

gruppene våre: de i skolealder og de under. Dette viste seg imidlertid å kreve en hel del 

kontinuitet, men vi har tatt i bruk deler av det og hatt totalt 10 samlinger dette halvåret. 

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 disippelhuset. 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, ungdom og voksne partallsuker høsten 2021. Pannekakene ble servert i friCafé i forkant 

av Knøttis og Ungdomskor. 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 samlinger hver tirsdag i 

partallsukene frem til desember med ca 15 barn på det jevne. Disse er en trofast gjeng, og er 

både folk som går i menigheten og som ikke går i vår menighet fast. Barna følges av flere 

baby-småsøsken og gjerne to foreldre eller besteforeldre. Det er fint å se den gode tonen i 
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foreldregruppa og at de også blir kjent med hverandre. Leder er Kari Stabel og Randulf 

Roaldsnes spiller gitar.  

 

 

Kristiansand FSK (speideren)  
Speideren 2021 har som i fjor vært preget av Covid. Det har heldigvis vært rom for noe 

speiding innimellom. Det er ca. 80 speidere som møter opp på møtene. Vi har hatt ca. 15 

møter i troppen, og det samme i flokken. Møtene som har vært avholdt med strenge 

smittevern tiltak, og det har derfor vært enkle møter med en del individuell trening.  Vi har 

også prioritert å ha mye lek på treffene. 

Av større ting som har skjedd må jo nevnes salget av speiderhytta. Dette ble utført av 

Eiendomsmegler 1 og vi innkasserte da ca. 1,5 millioner kroner til speideren. Så da er 

speiderhytta for vår del historie. Tusen takk til alle som har vært med på å gjøre 

verdistigningen mulig. På tampen av året hadde vi blomsteraksjonen, og den ga ett godt 

overskudd på ca. 50 000kr 

Vi har ikke vært på turer eller store samlinger i år, men ser frem mot ett fint aktivt speider år 

2022.  

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 speideren. Speiderne får med seg en liten 

andakt, speiderbønn og ikke minst fine naturopplevelser i et trygt miljø. 

 

For speideren 

Ole Andreas Augland 

Gruppeleder 

Felleskristent barne- og ungdomsarbeid 
 

USB – UNGDOM SAMMEN FOR BYEN 
USB er et ledernettverk for alle byens menigheter. Vi samler ungdomsledere til en fagdag 

hvert semester. Styret bestod i 2021 av Mats Sveindal (Randesund misjonsmenighet), Sindre 

Rosseland Sørli (Filadelfia), Andreas Fjellvang (Filadelfia), Sara Pettersen Spilling (Oasen) 

og Stein Arve Graarud (Kristiansand Frikirke) 

 

USB – LOVSANGSFEST 16. MAI 
Det har blitt en tradisjon å arrangere lovsangsfest på ungdommenes store festedag. Vi har 

vekslet på kirkene vi har dette i. Vi har vært i Lund kirke, Filadelfia, Betania, Salem, Hånes 

frikirke og Kristiansand frikirke. De siste årene har det kommet så mange ungdommer på våre 

fellessamlinger at det kun er Q42 og Domkirken, 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 veldig bra. Avlyst pga covid-19 

 

USB - FAGDAGER 
Vi arrangerer to fagdager i året. Disse er på dagtid.  

22. september samlet vi 25 ungdomsledere fra forskjellige menigheter og organisasjoner i 

Fricafé. Temaet var ungdomsarbeid i coronatiden.  
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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 ungdomspastorer og ungdomsarbeidere. På de 

månedlige samlingene tar vi opp ulike temaer knyttet til barne- og ungdomsarbeidet, og det 

deltar ansatte fra menighetene i presbyteriet.  

FRIBU-SØR administreres av Håvard Haugland. Konfirmantleiren og TØFF-kurset vårt er en 

frukt av dette samarbeidet.  

 

Stein Arve Graarud 

 

Felleskristent arbeid 
 

40 dager  
For skoleåret 2020 - 2021 har ledergruppa bestått av:   

Lars Erik (Lasse) 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 bibelstudium, som gjennom 120 

undervisningstimer og 40 gruppetimer dykker ned i et utvalg av bibelens mange bøker og 

temaer.  

Som ved tidligere år hadde årets deltagere et stort mangfold både mhp alder, kristen erfaring 

og personlig historie.  

Starten av kursåret var bra med mange mennesker samlet. Gøy å være rundt 100 stk på 

fellessamlingen i kirkesalen samt få oppleve veldig god undervisning både i frikafe og 

scenerom i underetasjen.   

Imidlertid ble kurset rammet av smitterestriksjonene mot slutten av 2020 hvor samlingene 

måtte avlyses. I februar måned, etter å ha vært på vent i ca 3 mndr, fant vi det dessverre riktig 

å avlyse kursene for resten av året.  

Alle deltakerne fikk tilbud om å få overført plassen sin til årets kurs, noe de fleste takket ja til.  

Resten av året ble dermed veldig stille for oss i staben. Vi hadde noen stabssamlinger samt at 

et lite heroisk utvalg av staben sørget for å få avholdt og filmet resten av undervisning på 

årskurs 2 til senere bruk.  
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40dager fikk dermed for første gang i sin lange historie oppleve et avbrudd. Imidlertid har vi 

med glede fått erfare at både stab og deltakere ivret etter å starte opp på nytt i høst. 

 

Det rettes en stor takk til det arbeidet staben legger ned i et kursår som sluttet svært 

annerledes enn det vi hadde tenkt.  

 

For 40 dager 

Lars Erik Harv 

Leder - kursåret 2020-2021 

 

Bibelkveld 
Bibelkveld skjer hver mandag kveld i friCafe. Ble gjennomført, for det meste med digitale 

løsninger, da det ikke var mulig å samles. Har rundt 30 deltakere. 15 kvelder hvert halvår. Av 

smittevernhensyn ble også all matservering stansa.  

Mål: Bidra til bedre bibelbruk og kjennskap gjennom jevnlig undervisning i Gamle 

Testamentet og Ny Testamentet.  

Strategi: 15 kvelder på høsten og 15 kvelder på våren, de to første kveldene er åpne kvelder 

hvor alle kan komme, så er det påmelding fra 3. kvelden. En kveld starter kl 19.00, 

undervisning frem til 21.00, pause i midten. Kveldsmat fra 21.00-21.30.  

Ledergruppe: Marianne Braseth, Julia og Steinar Kolltveit, Jorunn Sagedal, Liv Ingrid og Erik 

Grøtnes, Elin Frøytland. Rieneke Kasper 

Menigheten stiller med lokale i friCafè til denne tjenesten.  

 

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. Målsetningen med dette er å få utvidet 

mødrenes nettverk og hevet foreldrekompetansen. Det serveres varm middag før barna deltar i 

ulike aktivitetsgrupper. Mødrene har et eget opplegg. Menigheten stiller lokaler til 

disposisjon. Har vært redusert antall samlinger pga smittevern.  

 

Sammen For Byen (SFB) 
SFB er et tverrkirkelig ledernettverk bestående av prester, pastorer og ledere fra Kristiansands 

menigheter og organisasjoner. Nettverket samles til frokost en fredag i måneden. Under denne 

SFB-paraplyen samles også USB - Ungdom Sammen for Byen. Nettverkets formål er å 

fremme kristen enhet og fellesskap og virke til beste for byen og dens innbyggere. Endre 

Sagedal er med i styret i SFB 

 

Et eget tiltak på plattformen til SFB er «Beveg Byen». Et tverrkirkelig initiativ for å se samlet 
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på de diakonale utfordringene i byen.  

 

Forum for tro og livssyn 
Kristiansand Frikirke er medlem av Forum for Tro og Livssyn, Kristiansand (FTL). Det består 

av følgende medlemmer: Den norske kirke, Den katolske kirke, Human-Etisk Forbund, 

Muslimsk Union i Agder, Ahmadiyya Muslim Jamaat, Den Norske Sotozen Buddhist Orden, 

Adventkirken, Metodistkirken, Kvekerne, Jesu Kristi kirke av SDH og Kristiansand Frikirke. 

Det arrangeres fire til seks dialogmøter i løpet av året. Arbeidet er finansiert med offentlige 

midler, og vi betaler 1500,- i medlemsavgift. FTL ledes av et styre med Liv Mørland ansatt 

som koordinator. Harald Eikeland er vår representant i styret. Formålet med FTL's virksomhet 

er å bidra til gjensidig respekt mellom mennesker, trygghet og toleranse mellom tros- og 

livssynssamfunn og bevisstgjøring i etiske spørsmål, i et tros- og livssynsperspektiv. 

 

Blå Kors 
Gjennom vårt kirkesamfunn er vi tilknyttet Blå Kors som gjør en stor innsats her i 

Kristiansand. Vi har medlemmer både ansatt i staben i Blå Kors og som frivillige 

medarbeidere.  

 

Statistikk 
Per 31.12.21 hadde menigheten fire pastorer og to eldste.  

 

 2020 2021 

Medlemskap totalt 1325 1308 

Med stemmerett  393 380 

Medlemmer under 15 år 79 82 

Øvrige medlemmer (tidligere begrenset 

medlemskap) 

853 846 

Døpte 2 5 

Konfirmerte 42 17 

Vielser 1 5 

Gudstjenestefremmøte 151* 134* 

Antall nattverdssamlinger 12* 8* 

Nattverddeltakere totalt 1460* 967* 

Nattverddeltakere, gjennomsnitt 134* 120* 

*= Smittevernbegrensinger, vi gjennomførte 30 gudstjenestedager 

Vi har også produsert mange digitale gudstjenester, som har hatt 200-1200 skjermvisninger.  

Best besøkte gudstjenesten var 05. desember med 310 deltakere, dette var rett før ny 

nedstengning.  

Døde:  

Karin Alfsen 

John Thorbjørn Andersen 

Karin Synnøve Andersen 

Kirsti Berge 

Tone Hagny Ellefsen 

Egil Evensen 

Gerd Margrethe Høiesen 
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Kari Karlsen 

Mads Ljøstad 

Per Raymond Næss 

Aslaug Skeie 

Solveig Wold 

Roald Øye  

Ruth Bakken Ånundsen  
Ansatte pr. 31.12.2021 

Navn Tittel Stillings% 

Harald Eikeland Pastor - diakoni 100 

Jon Kleveland Musikk-leder 100 

Stein Arve Graarud Pastor – FRIBU 100 

Roald Fidje Driftsleder 50 

Hilde Grøthe Pastor - forkynnelse 40 

Torbjørg N Nilsen Kontormedarbeider 40 

Endre Sagedal Daglig leder/pastor 80 

Maria Sandvand Barne-leder 10 

SUM  5,2 stillinger 

 


