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Stein-Vegard Antonsen:  
 Flyktningeengasjementet er en vitamininnsprøyting 

Av Knut Hammersmark 
Jeg møter avgående pastor i Vågsbygd frikir-
ke, Stein-Vegard Antonsen, på kontoret hans. 
Vi skal først og fremst snakke om bussturene 
menigheten har hatt til Ukraina. 
Han forteller om stort engasjement: «Vi satte i 
gang en spleis (på facebook), og det var et 
utrolig engasjement rundt det. På kort tid var 
det samla inn 130 000 kr. Så kom det inn noe 
kollekt. Misjonskirka tok også opp kollekt. 
Frikirkemenigheter i regionen sa at de skulle 
være med å dekke opp økonomisk, hvis det 
gikk med underskudd.»  
Antonsen forteller også at tilsynelatende 
ukjente folk fra nærmiljøet i Vågsbygd også 
ville støtte. Poenget med disse turene har vært 
å sikre utsatte mennesker en trygg transport fra 
flyktningeleir til norske mottak.  
Det har likevel vært viktig ikke å gape over for 
mye. «Vi har begrensa vårt engasjement, og 
sett at vår kapasitet begrenser seg til å sende 
hjelpesending ned, og få mennesker trygt til 
Norge. Så har vi tillit til at norske myndigheter 
kan drive utplassering. Vi skulle jo gjerne ha 
kunnet plassere ut folk i menighetsfamilier, 
men da tror jeg fort vi hadde sett at vår kapasi-
tet hadde begrensa seg», sier Antonsen.  
Han forteller også at signalene fra regjeringa 
har vært noe avskrekkende, men at øvrige in-
stanser har vært positive, f eks politiets utlen-
dingsenhet og ukrainske myndigheter/
ambassaden. De to sistnevnte instansene har 
gått inn og sett på virksomheten, og hvilke 
medarbeidere som er med. Så har de godkjent 
transporten. Antonsen forteller videre: «Vi 
sendes avgårde med et godkjenningsbrev fra 
ambassaden, og det er jo forebyggende for å 
sørge for at ikke hvem som helst gjør dette. Alt 
det formelle er i orden.»   
Han forteller også at ett av hovedmotivene for 
turene har vært å være forebyggende på dette 
som dreier seg om menneskehandel.   
Antonsen mener at denne typen operasjoner 
ideelt sett bør gå på rundgang, at andre menig-
heter etter hvert kan overta stafettpinnen. 
«Lokalt her i Vågsbygd, så er Misjonskirka på 
ballen nå, så etter alle solemerker så setter de 
av gårde litt ut i mai.», forteller han.  

Arbeidet med å hente flyktningene, har ikke 
bare begrensa seg til å hente og bringe. Han 
forteller at de bl a var ute på Lista og laga pås-
kefest med bl a hoppeslott, og at de fikk låne 
prestegården av sogneprest Lloyd Tryland: «Vi 
hadde noen fantastiske timer der sammen med 
ca 30 av de som var med oss på buss nr 2.»  
Den avtroppende pastoren oppsummerer: 
«Summa summarum har det vært en ressurs-
strøm inn til oss. Vi føler at vi gjenoppdager 
noe av vårt kall og formål gjennom dette. Det 
er det kristne menneskesynet som motiverer.» 
Som en del av fått med seg, så slutter Anton-
sen som pastor over sommeren. Han skal stu-
dere teologi ved Ansgar, nærmere bestemt 
master i teologi og ledelse. Det tar to år.     
Antonsen tar med dette opp studietråden fra 
1999. 
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Pastorens 

Penger 
 
Å si noe om penger, kan være et vanskelig tema. Samtidig er dette så stor del av livet vårt, og noe 
som lett griper hjertet. I den store katekismen, sier Luther det slik: Det som du da fester ditt hjerte 
ved og som du stoler på, det – sier jeg – er egentlig din Gud. Så vårt forhold til penger og trygghe-
ten de gir, kan bli en sterk utfordrer til det 1. bud – Du skal ikke ha andre guder enn meg.  
 
Så en grunnleggende tro på Gud, er også en tillit til at han vil ta vare på oss, også når det kan se 
vanskelig ut. Denne grunnleggende tilliten vil være med å bevare vårt hjerte. I Frikirken er det 
meste av inntektene fra givertjeneste. Dette er praktisk nødvendig for å kunne ha bygg, ansatte, 
drive misjon og diakoni. Men det er også en dyp åndelig side ved det. Ved å gi en del av inntekten, 
fast og regelmessig, så påminnes vi jevnlig om at vi er forvaltere, og at pengene ikke bare skal gå 
til oss selv. Og dette er en vern mot den farlige makten penger kan få i vårt liv.   
Så må vi selv finne ut hvor mye vi vil gi. Men det er ikke noe som kommer lett og av seg selv, det 
er en øvelse hvor vi må ta noen klare valg. Noen har trukket en linje og sagt at 10% av inntekten 
vil de gi bort, og sett at det går fint å leve på 90% av det som kommer inn.  
Å være generøse, å gi til andre, er også en imitasjon av hvem Gud er. Og som givere kan vi være 
en motkultur i verden, og vise et annet rike.  Husk de ordene Herren Jesus selv sa: ‘Det er saligere 
å gi enn å få.’(Ap.gj.20,35) 
Slutter av denne lille andakten om penger, med dette lille stykket av Arne Garborg. Han skrev det i 
1903, men like aktuelt i dag.  
 
Pengar har ikkje nokon verd i seg sjølve. Du kan ikkje ete dei, ikkje drikke dei, ikkje kle deg med 
dei. Du kunne ha lomma full av pengar, og svelte, tyrste, fryse i hel – om det ikkje var mat og drik-
ke og klede å få. 
Pengar er langt ifrå det største gode, ikkje det nest største heller. Men dei er eit stort gode for den 
som brukar dei vitug. For pengar kan ein få alt, heiter det. – Nei, ein kan ikkje det. 
 
Ein kan kjøpa seg mat, men ikkje mathug, 
dropar, men ikkje helse, 
mjuke senger, men ikkje svevn, 
lærdom, men ikkje vit, 
stas, men ikkje venleik, 
glans, men ikkje hyggje, 
moro, men ikkje glede, 
kameratar, men ikkje venskap, 
tenarar, men ikkje truskap, 
gråe hår, men ikkje ære, 
rolege dagar, men ikkje fred. 
Skalet av alle ting kan ein få for pengar.  
Men ikkje kjernen; den er ikkje for pengar fal. 
 

Endre Sagedal 
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Av Kåre Melhus 

Etter å ha vært med 
i menighetens pas-
torteam siden 2017 
går Hilde Grøthe nå 
over til å være pas-
tor på Kristiansand 
Folkehøgskole.  Den-
ne stillingen skal 
utgjøre 20 prosent 
av hennes arbeids-
innsats.  Hun er el-
lers lærer på folke-
høgskolen, og har et 
kurs som heter 
«Framtid og Håp» 
som er en variant av 
«Førti dager» som 
vår menighet har 
arrangert i en årrek-
ke.  
 
Som en overskrift på 
Hildes virksomhet på 
Kristiansand Folke-
høgskolen kan en vel 
sette livsmestring, tro 
og lederutvikling.  
Det siste er en viktig 
del av hennes arbeid med andreårskullet fol-
kehøgskolen nå er i gang med.  Elevene her 
blir kalt trainees, og de jobber med og blant 
førsteårselever. 
 
Under 10 prosent av elevene er kristne når de 
kommer.  De fleste er ikke opptatt av at Kris-
tiansand Folkehøgskole er en kristen skole.  
Motivasjonen for å søke her er ofte at de øns-
ker seg til den sørlandske skjærgården, de vil 
lære å seile, eller de vil jobbe med dyr og na-
tur. Samarbeidet med Dyreparken gir jo unike 
muligheter i så måte. Andre vil trene sandvol-
leyball og ønsker å lære av idrettsforbilder 
som Nila Larson og Tor Inge Askeland, den 
siste som tidligere trener for landslaget i sand- 
volleyball. 
 
Likevel sier Hilde at hun som skolepastor får 

Hilde Grøthe skifter jobb 

god kontakt med elevene.  «Mange av dem er 
veldig fremmede for kristen tro, men det for-
andrer seg i løpet av året,» sier hun.  Fremover 
ser hun viktigheten i å opprette mer samarbeid 
med disippelhuset her i kirken.  En mulighet 
kunne være å få noen av andreårselevene fra 
folkehøgskolen til å bo i disippelhuset, sier 
hun.  
 
Hildes nye og utvidede engasjement på folke-
høgskolen betyr ikke at vi mister kontakten 
med henne her i menigheten. Hun har sagt ja 
til å tjene som eldste, og hun skal delta med 
preken på gudstjenester omtrent en gang i må-
neden.  
 
Barnefamiliene blir et hovedfokus for menig-
heten framover, sier Hilde.  Hun er glad for at 
det til høsten kommer to menighetsarbeidere 
som tar over etter Maria Sandvand.  Hun gle-
der seg over at nye barnefamilier slutter seg til 

 
Strikking inngår i Hilde Grøthes fagkrets  
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 Endring for Endre Sagedal 

Av Knut Hammersmark 

På menighetsmøtet 5. 
mai meddelte Endre 
Sagedal at han slutter 
som adminstrativ leder 
ved utgangen av august. 
Jeg fikk en liten prat 
med ham om hvordan 
det har vært å være dag-
lig leder, og det han 
skal inn i fra 1. septem-
ber. 
«Jeg har vært i frikirka i 
11 år – kom inn i mars 
2011 i deltidsstilling 
som bydelspastor for 
bydelsarbeidet på Gim-
lekollen/Fagerholt. Der 
var jeg i 2 ½ år fram til 
sommeren 2013. Det 
arbeidet var etter hvert 
klart til å stå på egne 
bein.» Dette resulterte 
etter hvert i dannelsen 
av Østsida menighet.  
Endre forteller videre at 
han begynte som admi-
nistrativ leder i menig-
heten vår i august 2013. 
Prosjektet med å reno-
vere kirkebygget var 
også noe han tok tak i 
dette året. Det ble fer-
dig i 2016.  
Endre fortsetter: «Jeg 
opplever at det har vært tidvis en krevende 
rolle å stå i. Samtidig så er det meningsfylt. 
Det er utrolig fint med så mange engasjerte 
folk. Det er mange varme hjerter for kirka her. 
Det gjelder både lønna stab, og mange frivilli-
ge.» 
Jeg spør også om den nye jobben han skal inn 
i. «Jeg begynner som salgssjef i et lite firma 
som heter Magic Store. De har bl a rettigheter 
på Disney-produkter i Norge», forteller han. 
(Det er med andre ord noe magisk over denne 
jobbovergangen, jfr navnet på Endres nye ar-

beidsplass)  
Endre oppsummerer på følgende måte: «Etter 
11 år så kjente jeg at jeg tror jeg har gjort det 
jeg skal, og kan bidra med. Jeg har jo ofte hatt 
en tiårig syklus i livet på oppdragene jeg står i. 
Det er også veldig gledelig med de to deltids 
menighetsarbeiderne som kommer inn (Toini 
G Berg og Maria Arredondo), og at det dermed 
blir enda mer fokus på barn og familier. Så 
opplever jeg at det er en veldig god stab her 
som jeg tror vil ta tak i ting på en god måte.»  
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Matgeneralen Rupan 
Av Knut Hammersmark 

Vi tar en prat med Rupan. Han forteller at han 
har vært med i ti år, og er ansvarlig for matut-
delinga i kirka. Det hele starta da Rupan bodde 
i Kirkegata 5. Da leverte Steinar Voreland ma-
ten hjem til ham, der han pakka maten og le-
verte derfra. 
Rupan jobber til daglig på Beckmann. Der 
pakker han varer, som distribueres videre i 
lastebiler. Rupan forteller at han har avtale 
med sjefen om å få fri på torsdag, for å være 
med på friMat. Det hender likevel at det er 
mye å gjøre på Beckmann også på torsdagene, 
og da delegerer Rupan ansvaret videre til de 
frivillige i kirka. Blant de frivillige er også 
faste sjåfører fra menigheten. De kjører rundt 
til faste butikker, og fyller opp bilene med mat. 
I det siste er også noen av konfirmantene våre 
blitt engasjert, og er med på matutdelinga som 
skjer fra klokka 16. friMat deler ut ca 100 po-
ser hver gang.  
Rupan forteller videre at han kjenner igjen 
mange av de som kommer. Han må derfor 
være litt streng innimellom. Dette gjelder sær-
lig de gangene der noen prøver å lure til seg 
flere poser enn de har krav på. Heldigvis opp-

fører de fleste seg ordentlig. «99% er veldig 
hyggelige folk», sier Rupan. 

friMats frivillige:Mai-Elin Isefjær, Tårån Kivle Pettersen, Bjørg Oustorp, Ahmed, Solfrid Tanggaard, Åse 
Landsverk Larsen og Rupan  
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Vi kommer inn på selve maten som deles ut. 
Den er i det hele tatt fullt ut spiselig. «På noe 
av maten er datostempling bare tull, bortsett 
fra kylling og fisk. Jeg sjekker all maten», for-
teller Rupan. 
Rupan har med «tre fjerdedeler» av familien 
på matutdelinga. Det er kona og den yngste 
sønnen. (Sistnevnte løper rundt og sprer gle-
de.) Kona går på norskkurs på KIA (Kristen 
innvandrerarbeid) mandag til torsdag. 
Til slutt kan vi ta med at planen er å åpne fri-
Café for de som mottar mat. Dette skjer forhå-
pentlig til høsten. Før koronaen var det popu-
lært å være der, og ofte var det gode samtaler 
rundt bordene. I tillegg hadde pastor Harald 
Eikeland musikalske bidrag fra scenen. 
Vi kan trygt konkludere med at friMat er kom-
met for å bli. 

 

 



8 

Leirforberedelsene i gang 

Av Harald Flå 

 
På en av godværsdagene i slutten av april rei-
ser tre lavvoer seg på et av jordene på Grep-
pestøl nær Gillsvannet. Det er frikirkespeider-
ne som forbereder seg til sommerens leireven-
tyr. Da er det viktig at teltene er riktig satt opp 
og at teltpluggene holder. Sommerleiren skal 
være i Forup sommerland i Danmark og da 
må teltene tåle litt av danske vindkast. Spei-
derne gleder seg til leiren og for å komme til 
leirstedet er det sykkel som gjelder. Det er 25 
forventningsfulle speidere fra troppen som ser 
frem til leireventyret. I tillegg til guttene og 
jentene blir det med seks ledere. 
 
Frikirkens speidere utgjøres av en tropp på 
omtrent tretti og en flokk på rundt femti. For å 
bli med i troppen må du gå i 5-10 klasse på 

skolen, og i flokken 2-4 klasse. Det er gledelig 
å se at koronasituasjonen ikke har påvirket 
antallet speidere. 
 
Selv om planlegging av sommerens aktiviteter 
har hovedfokus nå, så har speiderne mange 
planer. Troppen har tretten kanoer liggende 
ved Gillsvannet, og det er ikke usannsynlig at 
de vil blir brukt i løpet av våren. Til høsten, 
nærmere bestemt lørdag 10. september, invite-
rer speiderne til åpen dag, «speider for en 
dag», i hundremeterskogen med overnatting 
på Tjønnheia. Da kan det fristes med pinne-
brød og lammelår i grop. Dette er for å marke-
re friluftslivets år, og de håper det blir folk-
somt i skogen den dagen. 
 
For ikke lenge siden ble speidernes hytte i 
Finsland solgt, og en stor del av salgssummen 

Herman sørger for at teltpluggen står fast. 
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tilfalt speiderne. Foreløpig plan er at noe av 
pengene skal benyttes til å skaffe lagerplass 
for alt utstyret som speiderne har. Ikke minst 
gjelder det leirutstyr. Speiderne er interessert i 
tips om ledige lagerlokaler. 
 
En vesentlig del av speiding er friluftsliv. Og 
det har dagens ungdom absolutt ikke vondt av. 
Men frikirkespeiderne er også bevisst på at de 
er med i en kristen sammenheng. Og som av-
slutning på hvert møte er det andakt og spei-
derbønnen. 
 
Til slutt en anmodning fra gruppeleder Ole 
Andreas Augland: Det trenges flere ledere. Så 
kan du tenke å være med på et givende arbeid, 
så er det bare å kontakte Ole Andreas. 
 

 

Othilie, Ellie oge Solveig gleder seg til leiren. 
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Toini Berg: 
 

 Menigheten har mange «ja» folk 
Av Kåre Melhus 

 
Toini Gulbrandsen Berg, som 
begynner som menighetsarbei-
der i august, har mye positivt å 
si om Kristiansand Frikirke.  
Noen mener det er mange gub-
ber der, men Toini kaller dem 
«Gullgubber» og det ikke uten 
grunn: Da hun og mannen Øy-
stein, og barna Eline, Matilde 
og Isak begynte å gå i menig-
heten, var det mange av de eld-
re som kom bort og hilste på 
dem.  «De var veldig ´på´» 
som Toini utrykker det. De 
fikk nykommerne til å føle seg 
velkomne.  «Min opplevelse er 
at dette er en menighet med 
begeistring.  Det ligger noe og 
bobler under,» sier hun. 
 
Nå gleder Toini seg til å være 
med å videreutvikle dette.  Hun 
skal jobbe sammen med Stein 
Arve Graarud i barne- og ung-
domsarbeidet, og på disippelhuset, der det bor 
studenter, som også er involvert i menigheten. 
Sammen med nyansatte Maria Arredondo skal 
hun jobbe med tilbudet til barnefamiliene, og 
hun skal være prosjektleder for gudstjenestear-
beidet.  Hun skal møte, uten stemmerett, i 
Eldsterådet, og være medlem i Friburådet.   
 
Toini beskriver seg selv som en person som 
tenker utenfor boksen, og sier at hun kjenner 
mange i menigheten som også gjør det. De er 
kanskje rundt 50 år og barnefamiliestadiet er 
tilbakelagt.  «Kanskje vi skal være ressurser i 
vår egen menighet?» sier hun.  En utfordring 
som venter på henne og de andre 50-åringene  

 
er å få flere av de mange som er innom kirken 
i løpet av uken til også å samles til felles guds-
tjeneste søndag formiddag. Mange deltar jo der 
nå også, men det er vel flest seniorer som fyl-
ler benkeradene søndag formiddag.  
 
At hun nå skal ta fatt som menighetsarbeider, 
ville hun ha sett som helt usannsynlig for kort 
tid siden. Men hun ba over det, med et «åpent 
sinn,» som hun uttrykker det. 
 
I øyeblikket er Toini lærer på Haumyrheia sko-
le i fagene engelsk, norsk og spansk.   

 
Bankgiro: 
3000.20.64908 

Ansvarlig redaktør: 
Kåre Melhus 
 
E-post til  
redaksjonen: 
karemelhus@gmail.com 

Redaksjonen: 
Kåre Melhus 
Harald Flå 
Randulf Roaldsnes 
Endre Sagedal 
Knut Hammersmark 

Ekspedisjon: 
Oddvar Haugland 
Hans Kristian Sødal 
Ole Jens Fjelde 
Kasserer: 
Frikirkens Kontor 

Layout: 
Tormod Fidje 
Randulf Roaldsnes 
 
Offsettrykk: 
07 Media Sør  



11 

Maria Arredondo: 

 Vi valgte denne menigheten fordi den har  
 generasjoner 

Av Kåre Melhus 

 
Fra august blir Maria Arre-
dondo en del av staben i vår 
menighet.  Til å begynne med 
skal hun ha en 40 prosent 
stilling med ansvar for de 
aller yngste og deres foreldre.  
«Oppgaven blir å bidra til at 
Kristiansand Frikirke er en 
fin plass og et gøy sted å 
være,» sier hun.   
 
Sammen med mannen Torstein 
Sødal og sønnene Elia (4) og 
Samuel (2) er de faste deltagere 
på tirsdagsmiddagene. Maria 
ser på disse samlingene som et 
viktig redskap for å bygge me-
nigheten og ta vare på de for-
skjellige generasjonenes behov. 
«Sist hadde vi 30 barn der,» 
forteller hun.  I tillegg var det 
flere babyer der, og så var det 
selvsagt mange foreldre.  
«Arbeidet her er en investering 
i barna og deres venner,» sier 
Maria. 
 
«Jeg vokste selv opp i Venne-
sla Frikirke og opplevde den 
som et godt og trygt sted å 
være, og nå er det vår tur til å 
gi tilbake til de som kommer etter oss,» sier 
Maria. 
 
Av andre oppgaver hun skal involveres i, nev-
ner Maria søndagsskolen, generasjonsgudstje-
nestene og kveldsgudstjenestene. Her blir hun 
en del av det rike musikklivet vi har i menig-
heten.   
 
Maria har turnert mye som sanger, men trapper 
nå ned denne virksomheten på grunn av barna.  
Samtidig hadde hun lyst til å bruke seg selv og 
å gjøre noe meningsfylt, så da var stillingen 
som menighetsarbeider i Kristiansand Frikirke 
midt i blinken.  

 
Både Maria og Torstein får nok brukt sine mu-
sikalske gaver i menigheten også.  «Gjennom 
musikk og sang går folk fra å være observatør 
til å være deltager i gudstjenesten,» sier Maria. 
«Musikk kan også hjelpe mennesker til å få 
kontakt med Gud,» legger hun til.  
 
Maria ser fram til å bli en del av staben i me-
nigheten og gleder seg spesielt til samarbeidet 
med Toini Berg, som også begynner som me-
nighetsarbeider i august. 
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Kjell Rune Holvik: 
 

 Spennende med en bykirke 
Av Kåre Melhus 

 
Forretningsadvokat Kjell Rune Holvik 
blir innsatt som eldste i vår menighet 
etter sommeren. Etter en travel dag i 
retten har han energi igjen til å dele 
tanker om menighetens framtid med 
FrikirkeAktuelt. 
 
Kjell Rune synes det at menigheten 
befinner seg i Kvadraturen gir mange 
utfordringer.  Han er opptatt av at Kris-
tiansand Frikirke skal være en relevant 
del av bybildet.  «Kirken er ikke en 
event-bedrift,» sier han.  Med det me-
ner han at virksomheten bygges neden-
fra.  Han liker det vi gjør på tirsdager, 
med middag og arrangement i forbin-
delse med denne. Han er også full av 
lovord om hvordan vi reagerte da en 
gruppe småbarnsforeldre hadde behov 
for et sted å være etter pandemien: 
Endre Sagedal ga dem en nøkkel og sa 
værsågod, her kan dere være. Resultat:  
Tirsdagsgruppa var et faktum. 
 
Barnefamilier og unge voksne ligger Kjell Rune 
spesielt på hjertet. Han er med i Friburådet og 
tar med seg tanker derfra i sin nye rolle som 
eldste. Her står han for øvrig i en rik familietra-
disjon.  Hans far, Frank Holvik, var eldste i vår 
menighet, og var med å bygge frikirken i Vågs-
bygd.  Og før det var hans bestefar, Theis Jacob 
Holvik, eldste i Grimstad. «Nå er det vår gene-
rasjon til å ta ansvar,» sier han. 
 
Å være menighet og åndelig hjem for mennes-
ker i alle aldre og med vidt forskjellige ønsker 
og behov, er ikke lett. Kjell Rune mener at vi 
må se hele uken under ett.  Ikke alle kommer på 
gudstjenesten søndag formiddag, men det er 
veldig mange som er innom kirken i løpet av en 
uke. 
 
Så må det være et mål at flest mulig møtes til 
menighetens hovedsamling søndag kl 11.00, 
men det er også flott at ungdommene har sin 
gudstjeneste lørdag kveld på Vox.  Det var for 
øvrig ungdomsmiljøet og ikke minst konfir-

mantarbeidet som trakk familien Holvik til 
sentrumsmenigheten fra Vågsbygd. Sammen 
med kona Åse, har han barna Emma og Kris-
tian. Det var Kristian som ville konfirmeres i 
byen, og han ble raskt inkludert i Vox-miljøet.  
«Hilde Grøthes forkynnelse ga meg også mye,» 
sier Kjell Rune.  
 
En stor menighet rommer mange meninger og 
oppfatninger, både når det gjelder politikk og 
teologi.  Kjell Rune er blant dem som sier ja til 
homofilt samliv. Kirkesamfunnet vårt står nå 
foran en stor og viktig debatt om dette spørsmå-
let. Kjell Rune er klar på hva som blir hans 
oppgave her: å jobbe for en god prosess og en 
god samtale.  «Vi blir ikke dummere av å snak-
ke sammen,» sier han.  Mye er ikke opplagt.  
«Jeg håper vi kan være kloke sammen,» sier 
han, og tror at Kristiansand Frikirke kan få en 
viktig rolle å spille i tiden framover når det 
gjelder dette spørsmålet. 

 
Kjell Rune Holvik  



 
  

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 

Dåp 

1. mai ble Isak Johnsen døpt. 
Foreldre Marie og Krister 
Johnsen 

Menighetstur til Lista 23 til 25 September 
2022  
Vi er i gang med planlegging av høstens menighetstur  
Denne gangen drar vi også Lista Flystasjon og vi er snart i 
gang med mer detaljer , men hold av datoen 

Sommercamp på 
Dvergsnesntangen.  
 
Til sommeren vil det være 
sommercamp på Dvergsnes-
tangen. Programmet er ikke 
sendt ut enda, vil komme noe 
senere 
 
Det vil bli gudstjenester søn-
dager kl 11.00 Dato: 10.07, 
17.07,  24.07 og 31.07. 
 
Konserter søndag kveld de 
samme datoene 
 
Og bibeltimer tirsdag, onsdag, 
torsdag på formiddagen uka 
etter gudstjenestene i juli.  
 
Program vil komme ut etter 
hvert, ligge på hjemmesiden 
til feriesenteret på kristian-
sandferiesenter.no, og bli 
hengt opp i kirka.  
 



Program 

Onsdag 1. juni 

10.00 Seniortur 
 Påmelding til kontoret 
 

Fredag 3. juni 

19.00 Voxlight 
 

Lørdag 4. juni 

19.30 Vox 
 

Søndag 5. juni 

10.30  Bønnemøte 
 
1. Pinsedag  
11.00  Gudstjeneste 
 Harald Eikeland, tale 
 KØBB 
2. Pinsedag 
 
 Skaperverkets dag 
11.00  Gudstjeneste i  
 Wergelandsparken 
 Erhard Hermansen, tale 
 Værforbehold, alternativ 
 Domkirken 
 
 

Søndag 26. juni 

10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Hilde Grøthe, tale 
 

Søndag 10. juli 

11.00  Gudstjeneste på  
 Dvergsnestangen 
 Michael Järlestrand 
 

Søndag 17. juli 

11.00 Gudstjeneste på  
 Dvergsnestangen 
 Jens Petter Jørgensen, 
 tale 
 Justified, sang 
 

Søndag 24. juli 

11.00 Gudstjeneste på  
 Dvergsnestangen 
 Maria og Roland Utbult 
 

Søndag 31. juli 

11.00 Gudstjeneste på 
 Dvergsnestangen 
 Harald Eikeland, tale 

Tirsdag 7. juni 

18.30 StrikkeCafé 
 

Onsdag 8. juni 

10.30  Bønnemøte 
 

Søndag 12. juni 

10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Harald Eikeland, tale 
 Kammerkoret 
19.00  Voxnere 
19.00 På gjengrodde stier 

Tirsdag 14. juni 

10.30 Vandretur med kjerka 
 

Onsdag 15. juni 

10.30 Bønnemøte 

Søndag 19. juni 

10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Endre Sagedal, tale 
 Dåp 
 
 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

En idé ble til nesten 400.000 kroner 
 
Av Kåre Melhus 

 
I forbindelse med at et stort rom i kjelleren i Frikirken i 2010  ble 
omgjort fra en trang parkeringsplass for fire biler, til et allrom/
ballbinge, fikk Arne Einstabland en god idé:  Hva om vi fikk satt 
opp sponsorskilter fra firmaer i Kristiansand på veggene, slik som 
de har på fotballbaner og andre sportsarenaer?  Rommet ble kalt 
FriARENA, og opp kom flotte skilter fra sponsorvillige firmaer. 38 
på det meste, sier Arne. 
 
De kostet 1.000 kroner i året, og i årenes løp har menigheten kun-
net innkassere mellom 350 og 400 tusen kroner.  Det har vært Ar-
nes jobb hvert år å ringe firmaene og be om et nytt giverår og de 
fleste sa ja, omgående,» sier Arne.  Men nå er det enighet i admini-
strasjonen om å la denne ordningen gå ut, samtidig som et takke-
brev til trofaste sponsorer blir sendt ut. 
 

Rommet har vært i flittig bruk i alle år, og ingenting tyder på at bruken blir mindre.  De som ikke kla-
rer å sitte helt stille på søndagsskolen eller på Knøttis eller lignende arrangementer, kan ta ut litt energi 
ved å løpe så fort de kan en runde eller to i rommet.  Det har funket med sponsorskilter på veggene, 
men det blir jo litt nakent på veggene når skiltene tas ned, sier Arne.  Han foreslår at barn og unge som 
bruker rommet kan lage tegninger med sommermotiv og andre motiv som henges opp der sponsorskil-
tene var. Enda en god idé fra Arne Einstabland. 
 
 
 
 
 

Arne Einstabland 
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