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Jon Kleveland til Mandal (s 8) På tvers av generasjoner (s 24) Frikontakt og Ukraina (s 16-17) 

Her er tre av våre nye medlemmer i staben. Toini Berg (ungdom og administrasjon, Åsmund R Scheie (sang- og musikkleder) 
og Maria  Sødal Arredondo (barne– og familiearbeider). Vi ønsker dem hjertelig velkommen i menigheten. 

Kommer 
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Gud har velsignet vår menighet med et vell 
av ressurser.  Ikke minst på området sang og 
musikk. Jon Kleveland har øst ut over oss av 
de gaver han selv har fått, og vi har nytt godt 
av orgelbrus, korsang, solosang og ikke 
minst et stort antall komposisjoner og ar-
rangementer. For ikke å snakke om alle me-
nighetens sangkrefter som nå er å finne på 
CD-er og andre musikalske plattformer.  Nå 
skal Jon i permisjon til den norske kirke i 
Mandal, og som vikar har vi fått Åsmund 
Reksten Scheie.  Han går inn i et rikt og 
kreativt musikkmiljø her i menigheten, og 
vil tilføre både inspirasjon, musikalitet og 
musikalsk glede til arbeidet som ligger 
foran. 

 

Vår menighet har drevet med kirkeplanting i 
årtier og seks livskraftige menigheter i alle 
deler av Kristiansand er et resultat av dette.  
Den siste i rekken av nye frikirkemenigheter 
i Kristiansandsområdet er Østsida.  Medlem-
mer i Kristiansand Frikirken deltok aktivt i 
opprettelsen av Østsida Frikirke i 2014.  Den 
har vokst fra 150 til 300 medlemmer. 

 

I begynnelsen ble det et hull i vår menighet 
etter alle som dro, ikke minst når det gjelder 
barnefamiliene.  Men, som ved tidligere 
etablering av frikirker ut fra vår menighet, 
har Kristiansand Frikirke vokst opp igjen og 
fylt tomrommet.  Det er nå en skikkelig giv i 
familiearbeidet under ledelse av nyansatte 

Maria Arredondo. Hun får hjelp av Toini 
Gulbrandsen Berg, også hun nyansatt.  Toini 
skal også samarbeide med Stein Arve Gra-
arud om barne-og ungdomsarbeidet.  Stein 
Arve har stått i FriBu-tjenesten i en årrekke 
og ikke bare gjort en flott jobb, men gitt av 
seg selv på en måte som har satt dype spor i 
unge mennesker i en viktig livsfase. 

 

Alt dette skal administreres, og her har 
Endre Sagedal ledet virksomheten med en 
trygg og stødig hånd.  Han takker nå av, og 
går inn i ny virksomhet, både i næringslivet 
og i Flekkerøy menighet. Igjen mister vi en 
helt ekstraordinær ressurs, men med det 
mannskapet som har mønstret på, sammen 
med alle oss som fremdeles er ombord, er 
jeg optimist.   Kristiansand Frikirke vil fort-
satt ha ressurser til å være en utstrakt hånd til 
de som trenger et åndelig hjem. 

 

 

Kåre Melhus 

Signaturen 

Dette blir bra! 
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Pastorens 

Et nytt kapittel 

Første mars 2011 startet jeg i en deltidsstil-
ling som bydelspastor for arbeidet på Gim-
lekollen, Fagerholt, Justvik. Det er nå 11,5 
år siden. Gledelig å se Østsida Frikirke som 
har vokst frem, og er blitt en livskraftig me-
nighet i den bydelen. Så har jeg de siste 9 
årene hatt min tjeneste som administrativ 
leder her i kirka, og vært en del av pastor-
teamet de siste fem år.  
 
I vår takka jeg ja til en ny stilling, som 
salgsleder i et mindre firma i Kristiansand. 
Opplevde at det var tid for meg med noe 
nytt, og at det er tid for å slippe til nye kref-
ter her i kirka. Og heldigvis har vi fått nye 
krefter inn. Nå i august har vi tatt imot ny 
musikkleder, Åsmund R Scheie, som går 
inn i et vikariat for Jon Kleveland. Og Ma-
ria Arredondo som skal jobbe med barn og 
familie. Og Toini Berg, som vil bidra til 
ungdom, gudstjenester og noe administra-
tivt. Dette tror jeg vil bli friske krefter som 
kan være med å fortsette arbeidet med å se 
nye generasjoner som finner sin plass i me-
nigheten.  
 
Kan se tilbake på min tid her i kirka, og 
kjenne på mye takknemlighet. For mange 
gode relasjoner, for mye innsats fra mange 
som gjør det mulig å drive et slik fellesskap. 

Endre Sagedal 

Og takk skal dere ha, alle sammen. Ingen 
nevnt – ingen glemt. Vil føre for langt å 
starte på en liste.  
 
Så er det godt å minne hverandre på at den-
ne menigheten først og fremst er Guds verk. 
Salme 127,1 : Hvis Herren ikke bygger hu-
set, arbeider bygningsmannen forgjeves. 
 

Når vi kommer sammen i hans navn, deler 
nattverd, Ordet blir lest og forkynt, bønner 
blir bedt og lovsanger synges. Da slipper 
hans krefter til blant oss, hans Ånd gir im-
pulser. Og det er stort å se hvordan dette 
fører til misjon, til diakoni i menighet og 
nærområdet, og en motivasjon for å leve et 
hverdagsliv i tjeneste for Gud og min neste.  
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Samling med guttebibelklassen 16. sep-
tember 
 
Driftsleder/vaktmester Roald Fidje har tatt initiati-
vet til å samle guttebibelklassen til samling fredag 
16. september kl 18 i friCafé. Guttebibelklassen 
kan vi trygt kalle en historisk markant institusjon i 
menigheten. Alle som har gått der er hjertelig vel-
kommen denne kvelden! Det vil bli vist bilder, 
innslag, og det vil være god bevertning. 
 
Foruten Roald har to andre sentrale personer, 
nemlig Arnt Sigurd Abrahamsen og Arne Wilhelm 
Haugland kommet med verdifulle tilbakeblikk på 
historien, og da særlig om turene til stedet Godt-
hol. Der har det skjedd mye oppbyggelig, mor-
somt og ganske skummelt. 
 
Padder, bussvelt og knivdrama med mere 
Arnt Sigurd innleder om den legendariske justér-
mester Andersen. Han var eldste i frikirka, og var 
den Arnt Sigurd overtok lederansvaret fra i gutte-
bibelklassen på slutten av 50-tallet. Han forteller: 
«Jeg har skrevet om ham at «Du verden for en 
visdom!» Av og til var jeg alene med ham på 
kjøkkenet. Jeg hadde mange samtaler med ham, 
og lærte mye.  
 
Jeg har spesielle minner fra den første leiren i 
1946, hvor vi var 30 i alle fall. Da hadde vi en 
veldig spesiell situasjon oppe på Godthol. Det var 
så mye padder det året. Vi putta padder i sovepo-
sen på hverandre, til og med i ullteppet på justér-
mesteren.»  
 
Om hjemturen forteller Arnt Sigurd om en drama-
tisk busstur. «Litt nedenfor Valle kom det en bil 
midt i veien som ikke ville vike, og bussen kjørte 
utfor og havna i ei grøft, og hele bussen la seg 
over på sida. All bagasjen var på taket, og den var 
festa med tau på ei grind. Guttene fikk imidlertid 
bussen på rett kjøl igjen, ved å dra i tauene. Det 
var bl a noen bremser som ble ødelagt, men etter 
et par timer kjørte vi videre, og kom hjem utpå 
natta ei gang. Det var altså i 1946.»  
 
Arnt Sigurd forteller også om en dramatisk ride-
tur, der flere av menighetens medlemmer ble in-
volvert. Foranledningen var at en av turdeltagerne 
hadde lekt med en kniv. Vedkommende slapp kni-
ven ned på en taburett. Dessverre endra kniven 
kurs, og traff Arnt Sigurd i låret så blodet sprutet. 

Mimrekveld:  

Guttebibelklassen og Godthol 

Da utbrøt Oluf Arntsen: 
«Dette er farlig!» Oluf for-
bandt såret, og den forulyk-
kede ble frakta på hest til 
bygda for å hente hjelp. 
 
Arne Wilhelm: «Vi represen-
terer jo ei annen tid, så denne 
generasjonen skulle jo vært 
freda. Vi bærer på mange 
minner. Du kan si at for 
mange var det jo første gang 
vi var vekke hjemmefra. 13 
år. Vi tok toget fra Kristian-
sand til Nelaug stasjon» Der-
fra gikk turen videre til Tre-
ungen, der Godtholl ligger. Arne Wilhelm fortset-
ter: «Det var kafe med kiosk, der det var bilder av 
lett påkledde damer. Så var det å gå halvanne timer 
inn på heia, med sekker som var større enn gutten 
av og til.» Arne Wilhelm trekker fram at misjonsil-
den ble tent der, og at mange mennesker kom til 
frikjerka som følge av disse turene. 
 
Arne Wilhelm fortsetter: «Vi lå jo første natta på 
Tveit-gårdene i løa. Da var det alltid en som hadde 
høysnue, og måtte ligge inne. Men nå har jeg jo 
inntrykk av at alle har høysnue, men da var det bare 
én som hadde det.» Arne Wilhelm forteller også om 
en som tråkka på en spiker oppe på løa. Han fortel-
ler om slåsskamper på trevet der det var kraftige 
bjelker, der samme person som tråkka på spikeren, 
stanga hodet i en av bjelkene. Denne personen er 
den eneste som er båret inn og ut av Godthol. 
 
Arne Wilhelm forteller også guttebibelklassen star-
ta opp før krigen, og at bestefaren hans O. N. Haug-
land var leder på den tida.  
 
Ellers må nevnes fem sentrale ledere: Kåre Sødal, 
Arne Wilhelm Haugland, Arnt Sigurd Abrahamsen, 
Thorleif Drangsholt og Birger Jørgensen.  
 
Det blir sikkert mange lignende historier og minner 
som trekkes fram den 16. september. Roald Fidje 
oppfordrer alle tidligere deltagere til å spre nyheten 
om denne samlinga. 
 

Roald Fidje 
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Tekst og bilder Harald Flå 
 
I vår ble det fire turer, en i februar, 
mars, april og siste tur i juni. I 
midten av februar var målet å kom-
me opp til toppen av Grasåsen på 
Flekkerøya. Det er ikke mer enn 31 
m.o.h. så det var ikke de helt store 
anstrengelser å nå toppen. På vei 
tilbake til Åshavn ble det bålkos 
ved en gapahuk. 
 
I slutten av mars gikk turen til Tal-
buvannet i Vågsbygd. På vei dit var 
første stopp Vennemyr hvor vi fikk 
en interessant orientering om ste-
dets historie. I området ligger også 
ruinene etter Øydegarden som har 
historie helt tilbake til Svartedauen. 
Ved Talbuvannet smakte det med 
kafferast ved speidernes hytte. 
 
Gillshytta var målet for turen i slut-
ten av april. Opplegget var litt an-
nerledes enn de øvrige turene. Dette 
var en kveldstur der de som ønsket 
det gikk fra Prestheia, mens noen 
tok bilen helt frem. På hytta ble vi 
møtt med baguetter, kringle og kaf-
fe. Det ble billedkavalkade, quiz og 
allsang. Arne W. Haugland sørget 

På tur med kjerka 

for andakten. 
 
I juni dro vi i vesterveg til Hålandsheia i Mandal. Målet 
var å komme til toppen, men med en stigning på nesten 
100 meter var det ingen sure miner. På toppen ble vi be-
lønnet med vakker utsikt i alle retninger og i vest kunne vi 
skimte Lindesnes. Bra vær tillot å ha kaffepausen på top-

Bålkos på Flekkerøya 

Vågsbygdspeidernes hytte ved Talbuvannet, et ypperlig turmål 
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pen. Torleif Haugland sørget for 
noen velvalgte andaktsord. 
 
Det ser ut til at «Vandretur med 
kjerka» er kommet for å bli. Interes-
sen kan i alle fall tyde på det. På 
enkelte av turene møter det opp mer 
enn tretti. Og stemningen er alltid 
på topp. De som kommer er både 
frikirkefolk og noen fra andre me-
nigheter. Det er ingen tvil om at det 
å treffes i andre sammenhenger enn 
i kirka er positivt. Turene er sjelden 
mer enn 4-5 km så det passer for 
flere enn de superspreke. 
 
I høst går en tur til Kjellandsvannet 
i Søgne 27. september. Neste tur har 
utgangspunkt på Bergstøl og målet 
er Grundetjønn. Tirsdag 8, novem-
ber drar vi til Vaffelbua ved 
Kyrtjønn. Det blir en litt annerledes 
tur som går på kveldstid der vi hå-
per å se fullmånen. Det blir program 
inne på Vaffelbua. 
 

Torleif Haugland og Hans Kristian 
Sødal leder an ned fra Hålandsheia 

Forventningsfulle turdeltakere an-
kommer Gillshytta 
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Av Knut Hammersmark 
 
En markant medarbeider i kirka vår, Jon Kle-
veland, er musikalsk på vei til Mandal for å 
bli organist i Den norske kirke der. Han blir 
heldigvis fortsatt boende på Lund.  
 
Mye kan sies og skrives om Jon. Han har 
blant annet blitt sammenligna med skuespiller 
Bruce Willis når det gjelder utseende. Når det 
gjelder musikk derimot, er det vanskeligere å 
finne noen å sammenligne med. Han har sitt 
eget musikalske uttrykk/avtrykk.  
 
Går vi til begynnelsen, så var det kirkas tidli-
gere pastor Jan Gossner som spurte om Jon 
kunne begynne å jobbe her. Jon forteller: «På 
det tidspunktet hadde jeg kun vært i Kristian-
sand frikirke ei gang, i 1975. Så jeg var vel-
dig i tvil – hva er frikjerka for noe? Da så jeg 
en mann, og tenkte: «Han må jeg bli kjent 
med!», og det var Gunnar Ringøen. Han be-
tydde fryktelig mye for meg.» Jon fikk be-
krefta at frikirken var en blanding av bedehu-
set og Den norske kirke, og følte seg derfor 
ikke så veldig fremmed. 
 
Jon har fått mange gode og nære venner i 
menigheten. Da han begynte her, la han bl a 
merke til at det var en del musikere. «Jeg be-
gynte 1. januar 1999. På høsten på allehel-
gensdag, så sang Kristina Jølstad Moi. Jeg ble 
utrolig fascinert av det! Så kom jeg over alt 
dette keltiske. Jeg var i den forbindelse veldig 
heldig som kjente Sven og Anne Kristin Aas-
mundtveit. Så ble det fem plater med Kristi-
na.» I det hele tatt har de fleste produksjonene 
til Jon hatt med frikirken å gjøre. Foruten de 
allerede nevnte har Jon også samarbeida mu-
sikalsk med Eyvind Skeie og Peter Sandwall. 
 
Kor er jo også noe som forbindes med Jon. 
Da han kom til byen/menigheten i -99, starta 
han Frikor, i likhet med mannskoret Vester-
gabet. I tillegg ble han etterhvert engasjert i 
barnekoret Jubilo, Ungdomskoret m fl. Det så 
langt siste er Kor 7. Flere kor var bl a også 
med på ei juleplate med Hanne Krogh - det 
var både Studiokoret, Jubilo og Vestergabet.  

Litt av en mandalitt bytter beite 

Vi kommer også inn på dette med salmer. «Jeg har 
drevet veldig mye med salmer, i ettertid ser jeg 
det.» Det har jo resultert i to plater med Vesterga-
bet. Jon sier også at flere av sangene til Jubilo og 
Kristina Jølstad Moi er «salmete.» 
 
Mot slutten kommer vi inn på Musikkentrepenøre-
ne. Om det sier Jon: «Det har vært veldig givende.» 
Han legger imidlertid ikke skjul på at det er kreven-
de å drive med utgivelser nå for tida – det er få som 
kjøper CDer. Jon tar heller ikke ut lønn fra Musikk-
entrepenørene – alt av inntekter går til nye produks-
joner. «Vi får heldigvis en del gaver, som betyr 
ENORMT mye», sier han. 
 
Jon er også en som betyr og har betydd enormt mye 
for menigheten. Det er i det hele tatt vanskelig å få 
fram det i et lite intervju som dette – det får bli med 
forsøket. Vi ønsker ham all mulig lykke til og Guds 
velsignelse som organist i Mandal. Vi har forhå-
pentlig verken sett eller hørt det siste av Jon! 
 

Jon Kleveland 
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Av Kåre Melhus 
 
Det var nok mange som gruet 
seg litt til sommerens synode-
møte. Menigheten Kraftverket 
under ledelse av pastor Kjetil 
Gilberg hadde bedt synodemø-
tet om å nedsette et utvalg som 
skulle utrede en teologisk rede-
gjørelse for standpunktene for 
og imot likekjønnet samliv. 
Utvalget skulle også svare på 
om likekjønnet samliv er et be-
kjennelsesspørsmål i Frikirken, 
og om vår kirke kan leve med 
to syn på dette spørsmålet. 
 
Dette forslaget fikk ikke flertall 
i synodemøtet.  I stedet fast-
holdt Synodemøtet at ekteska-
pet er Guds gode ordning for 
samlivet mellom en mann og en 
kvinne. Synodemøtet mente at 
Frikirkens syn på ekteskapet 
ble godt nok utredet i dokumen-
tene fra teologisk fagråd (2014-
2017) Man ser likevel behovet 
for videre arbeid med samlivs-
teologi og samlivsetikk. 
 
Synoden mente at den pågåen-
de samlivsdebatten i Frikirken 

er lite fruktbar, og ønsker hel-
ler en dialog der det er mulig å 
forstå hva som forener oss og 
hva som skiller oss. Det skal 
utarbeides et dialogskrift som 
presenterer begge syn på en 
likeverdig måte. Representan-
ter for de ulike syn må delta i 
presentasjonen av sitt syn. 
 
Det skal også nedsettes et ut-
valg bestående av minst to 
teologer, ha den nødvendige 
alders- og kjønnsbalanse og 
med minst en person som kan 
bringe inn perspektiver fra et 
annet ståsted. Disse skal utre-
de en helhetlig samlivsteologi, 
drøfte hva som ligger i begre-
pene «bekjennelsesspørsmål» 
og «kirkesplittende» og om de 
ulike syn hører inn under disse 
begrepene og i tilfelle hvorfor. 
Resultatet av dette arbeidet 
skal legges fram for Synoderå-
det i 2023. 
 
Leder av Eldsterådet i vår me-
nighet, Are Røiseland er godt 
fornøyd med dette vedtaket.  
Han er innstilt på å jobbe med 
denne problematikken i den 

Are Røiseland:  

Synodemøtet ga fornyet optimisme 

 
 
 
 
 

Bilde av Are R 

neste 2-årsperioden, med 
eldsterådet som pådriver.  
Are mener at synodevedta-
ket gjør det mulig for alle i 
menigheten til å delta i sam-
talen med lave skuldre.  
«Samtalen er helt nødven-
ding. Mange trenger å bli 
bevisstgjort,» sier han.  Are 
oppsummerer synodemøtet 
som oppbyggelig og preget 
av god samtale, som skapte 
fornyet optimisme. 

Are Røiseland 

Tirsdagsmiddag og Knøttis 
 
For den som måtte være uvi-
tende om dette flotte tilbudet, 
så vil vi ta med et bilde fra 
Knøttis på tirsdager. Det er 
«stinn brakke» med barn, for-
eldre og besteforeldre, men du 
er fortsatt velkommen til hyg-
gelig generasjonssamling i 
kirka kl 17. Tilbudet er nå 
utvidet til hver tirsdag. Det er 
fortsatt plass til noen flere. 
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Tekst  Jon Kleveland 
 
Ellen Frøysaa har vært aktiv i frikirken i 
mange år. Hun begynte i kirken som liten 
jente da pappa Rolf bar henne ned på søn-
dagsskolen. Etterpå det var hun aktiv sanger 
i både jentekoret og juniorkoret. Og dette ga 
mersmak for Ellen. 
 
I 1986 begynte hun å spille piano i aspirantko-
ret. I 87/88 startet Jubilo opp med Bjørg Ile-
bekk Berntsen. Ellen fortsatte senere som pia-
nist i koret, og i 96 overtok hun som dirigent.  
 
Jeg sitter her og skal intervjue Ellen, og det blir 
mye mimring fra tiden som har gått. I 1999 
kom den første CD-en ut. «Tenk Jon - vi har 
samarbeidet i 22 år! og til sammen har det blitt 
8 CD-er med Jubilo!! Og takket være deg 
(+noen til) har vi kun hatt egne sanger. Det er 
kult» sier Ellen.  
 
-Hva er det som har gjort at du har hatt Jubilo 
så lenge? Du hadde jo en avskjedskonsert i 
2010 og så startet du opp igjen i 2018 og holder 
på til Jubilo blir lagt ned i 2021?  
 
«Jo, det å se gleden fra en haug av unger som 
står og synger av full hals, som kommer i kirka 
og får en tilhørighet der. Tenk at vi i 1999 had-
de ca. 110 sangglade barn med i koret!  
 
Og i alle de årene vi sang på julaften - med en 
haug av foreldre på podiet sammen med barna. 

Ellen Frøysaa:  

Kordama 

Det var utrolig rørende. Møter enda voksne 
folk som kommer bort til meg og takker for 
tiden i Jubilo. Og da blir jeg både rørt og 
glad (og føler meg plutselig gammel, hehe). 
 
Det har også vært utrolig viktig og ha deg, 
Jon som en samarbeidspartner i alle de 
CD’ene og alle de sangene du har skrevet 
for koret. Tipper det har vært over 100 sang-
er. 100 nydelige sanger.» 
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-Så i 2010 bytter du og Siv Justnæs kor. Siv 
overtok Jubilo og du overtok Ungdomskoret. 
Hvordan var det å skulle drive ungdomskor etter 
at du hadde hatt barnekor i alle disse årene?  
 
«Ungdom er flotte! Jeg var jo så heldig at det 
var en fin gjeng når jeg kom. Så reiste vi til 
London på kortur i 2011. Vi ga ut en flott CD i 
2013 med sanger av Kjetil Høyer Jonassen og 
deg Jon, og vi hadde konsert og dugnad, og i 
2014 reiste vi igjen  til London. En fantastisk tur 
med en herlig gjeng, og da hadde vi også fått 
med 10 gutter i koret.» 
 
-Men da dere kom hjem fra London var det slut-
ten for deg i koret?  
«Ja, jeg hadde bestemt meg for å slutte etter tu-
ren.» 
 
-Men det ble bare en liten pause?  
«Hehe, ja. En vårdag i 2016 sitter Svein og jeg 
hjemme og snakker om kor. Da fant vi ut at et 
damekor hadde vært gøy. Jeg ringte Kristen 
Robstad, som også var pianist i Jubilo i min tid, 
om han ville være med å spille piano for Dame-
koret. Og da han sa ja var det bare til å sette i 
gang og sanke inn damer. Vi var ca. 30 stk. når 
vi begynte.  Det var ei gøy tid. Vi hadde mange 
konserter i kirka og var to ganger til Oslo. Høy-
depunktet var vel Andraé Crouch sammen med 
Reflex fra Oslo. Det var utrolig gøy og det ble et 
samlingspunkt for oss damer med øvelse hver 
tirsdag. Det er jo mange jeg ikke treffer til dag-
lig, og da var dette en fin arena for et treff med 
kaffi, kjas og mye sang.» 
 
-Så starter du opp Ungdomskoret igjen?  
Ja. I 2017 spør min sønn Ole om jeg kunne diri-
gere et julekor fra Vox-gjengen, noe som jeg sa 
ja til, og dette var så gøy at jeg startet opp igjen 
med Ungdomskoret. 30 sangglade og ikke minst 
superflinke sangere. Du Jon, var pianist fra be-
gynnelsen, men etterhvert overtok Runar Nør-
sett.  
 
Vi hadde også konserter og den siste konserten 
vi hadde i 2020 var vi 50 medlemmer! Alle mi-
ne tre barn var med, og det synes jeg var stas! 
For en konsert! Stufull kirke, full jubel etter 
sangene og et fantastisk band og et FANTAS-
TISK KOR!  Kan enda sitte å se på noen video-
klipp fra konserten, og jeg griner alltid, noe som 

jeg ofte har gjort på podiet når jeg står foran 
korene.  
 
Ungdomskoret var egentlig på vei til London 
igjen- i april, men koronaen satte en stopper 
for dette, noe som var en skikkelig nedtur. Vi 
startet opp igjen når det begynte å åpne opp, 
men vi ble liksom ikke flere enn 15-20 ung-
dommer, så vi la koret på is. MEN hvis det 
står 40 ungdom og banker på døra og spør om 
vi kan starte opp igjen, ser jeg ikke bort fra 
det :-)» 
 
«Det er så spesielt å tenke tilbake til kortiden. 
Korene gjorde at en masse sangere kom til 
kirka. Det gjorde det meningsfullt og godt», 
forteller Ellen. Det Ellen er mest takknemlig 
for i korarbeidet, er alle som var med å drive 
korene. Alene hadde hun aldri greid det.  
 
«Jeg savner ungdommene, savner barna og 
savner damene, men alt har sin tid.» 
 
Alle CD-ene kan streames på nettet. Frikir-
kens Ungdomskor og Jubilo. Du finner dem 
på alle streamingselskapene. Sammen med 
Ellen er det laget en egen spilleliste med noen 
av Jubilos beste sanger. Gå på Frikirkens face-
bookside og klikk på linken: Jubilo Best. Det 
finnes sikkert flere sanger som skulle vært på 
spillelisten, men alle sangene er på nettet. 
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Av Knut Hammersmark 
 
Det er ikke hver dag menighe-
ten får en ny sang- og musikk-
leder. Når Jon Kleveland nå 
begynner som organist i Man-
dal, begynner Åsmund Reks-
ten Scheie i et ettårsvikariat 
med mulighet for forlengelse, 
som det heter. Åsmund er 32 
år, og bor på Justneshalvøya, 
har to barn, og er gift med 
Marthe. 
 
Det første jeg spør Åsmund 
om er om han kan si litt om 
seg selv, og sin egen bak-
grunn: 
 
«Jeg kommer fra jobben på 
Oasen Birkeli, og har jobba 
som musikklærer der. Før det 
var jeg linjeleder i musikk på 
Bibelskolen i Grimstad. Så har 
jeg jobba som ungdomspastor 
i Mandal i ungdomsarbeidet 
der. Samtidig hadde jeg mu-
sikkansvar i barne- og familie-
arbeidet i Filadelfia Kristian-
sand. Jeg er også utdannet fra 
konservatoriet innen klassisk 
gitar, og spiller ellers «alt mu-
lig»: piano, alt av gitarer og 
mere til. Jeg er glad i å skrive 
musikk. Jeg er nokså brei i 
uttrykk og kompetanse. Jeg 
ønsker å stimulere til god mu-
sikk i menigheten, involvere 
flere folk.» 
 
Kona Marthe er familietera-
peut og jobber i Blå Kors. 
Sønnen Matteo begynner på 
skolen nå, og blir 6 år i no-
vember. Datter, Emmie, blir 4 
år 27. august og går i barneha-
gen.  

Ny sang– og musikkleder 

Åsmund er også glad i teologi 
og filosofi og alt av idrett. Han 
synes konkurranse er gøy, som 
for eksempel brettspill. 
 
Han holder på med en master-
oppgave på deltid. Det er in-
nenfor ledelse- og menighets-
utvikling. Åsmund utdyper: 
«Jeg er glad i den teologien 
som nærmer seg filosofien. Det 
blir en praktisk-teologisk opp-
gave i og med at det er praktisk 
teologi jeg studerer. Jeg skal 
skrive noe innen postmoderne 
teologi, og ta utgangspunkt i 
en forfatter som heter James K. 
A. Smith. Jeg har litt apologe-
tikk-bakgrunn (trosforsvar). 
Smith er noe kritisk til den den 
klassiske apologetikken. Opp-
gaven skal dreie seg om kristen 
trosformidling, om det er for-
kynnelse, evangelisering eller 
liturgi. 
 

Vi ønsker Åsmund med fa-
milie hjertelig velkommen i 
menigheten! 

Åsmund Reksten Scheie 
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Av Stein Arve Graarud 
 
Jeg sier det hvert eneste år, og jeg mener det 
hver eneste gang: Dette var tidenes beste kon-
firmantleir! Før leiren lover vi konfirmantene 
den beste uka i livet, og vi holder det vi lover. 
109 konfirmanter og ledere hadde en fantas-
tisk uke på Evjetun leirsted. Siden Frikirkene 
på Sørlandet har så mange konfirmanter, må 
vi ha to leire for å få plass til alle. I år var vi 
sammen med Østsida, Randesund, Tveit, Lil-
lesand, Grimstad, Arendal og Birkeland.  
 
I tillegg til 2 møter hver dag hadde vi daglige 
gruppesamlinger. Dette er ekstra viktig når 
man er mange, for det kan være lett å drukne i 
mengden.  
 
Det er forskjell på å vite om veien og å vandre 
på veien. Den beste måten å lære om bønn på 
er å be. Learning by doing. Hver morgen had-
de vi derfor stille stund med bibel og ettertan-
ke. På kvelden var det aftenbønn på rommene. 

Kristenlivet er ikke å ha bestemte meninger og 
syn på forskjellige saker. Det er et liv. En vand-
ring. Å elske Gud og elske våre medmennesker.  
Det var mange konfirmanter, som tok steget fra 
barnetro til «voksentro».  
 
Mange påmeldte på lederkurs 
De fleste har meldt seg på TØFF-kurs (Trening 
og Øvelse For Fjorårskonfirmanter), som starter 
opp i slutten av september. Dette lederkurset 
avsluttes med team-tur til Øst-Europa somme-
ren 2023 
 
Takk til lederne 
Tusen takk til ledere og konfirmanter som bidro 
til at vi alle fikk oss et minne for livet! 
Jeg er heldig som får betalt for å være med på 
leir. De frivillige bruker en uke av ferien sin. 
Det hadde vært umulig å gjennomføre en slik 
leir uten hjelp fra dem.  

Nok en gang  

Tidenes beste konfirmantleir! 
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I forbindelse med nylig avdøde Odd Gulliksen 
har Harald Sødal skrevet om Odds familie som 
ble pionærer på en helt spesiell måte og på et 
helt spesielt felt.  

Red. 
 
Tekst Harald Sødal 
 
Vi kjenner alle til jødeforfølgelsene - spesielt 
under krigen. Ved fredsslutningen i mai 1945 var 
en rest av overlevende jøder spredt over hele Eu-
ropa. De var hjemløse, og mange var samlet i 
flyktningleirer. Norge tilbød asyl for 600 jøder.  
 
En familie som kom til Norge besto av Yanko 
Horn som var baker, hans kone Siddi og datteren 
Sylvia på 4 år. Det var denne familien Gulliksen 
ønsket å hjelpe. Den 20. september 1947 flyttet 
de inn i deres hjem i Dronningensgate, og man-
nen fikk arbeid i bakeriet. Fru Gulliksen hadde 
nok en baktanke da hun hengte opp på veggen i 
leiligheten deres det kjente bilde der Jesus står 
foran en lukket dør - uten dørvrider på yttersiden. 
Siddi likte ikke dette bildet, derfor hang hun et 
klede over det. Hennes tidligere erfaringer med 
kristne mennesker var svært bitre. Men Olga var 
frimodig og ba dem med på møte i Frikirken. De 
var jo jøder, så de nølte.  
 
Men en dag etterkom familien forespørselen. Det 
ble etter hvert flere møter, og den 20. november 
ble kledet foran bildet fjernet, og døren ble åpnet 
innenfra. Spesielt for Siddi ble dette en så sterk 
opplevelse - det å åpne døren for Jesus - at hun 
ikke kunne tie om det. Hun hadde en helt spesiell 
medfødt formidlingsevne. Dette husker jeg spesi-
elt godt. Ingen skrevet bok eller konstruert film 
kan klare å frembringe en slik spenning og dra-
matikk og budskap som det Siddi kunne formid-
let til oss på søndagsskolen. Etter hvert ble hen-
nes virksomhet utvidet til andre menigheter i 
Kristiansand – senere til hele landet. En jøde som 
var blitt en kristen var oppsiktsvekkende. Hennes 
Jesusbegeistring grep mange mennesker, og flere 
steder brøt det ut vekkelse. Etter en tid tok hun 
igjen sitt fødenavn Siddi Deutsch. Hun fikk be-
søke Israel mange ganger. En gang møtte jeg 

Siddi Deutch og familien Gulliksen 

henne i Haifa. Da snakket vi om de første 
fredsårene - både nasjonalt og for henne - 
åndelig. Hun bodde i Bergen den siste 
tiden og døde i 2007  
 
Det er familien Gulliksen vi kan takke for 
at alt dette kunne skje. Siddi Deutsch sa 
mer enn en gang: Familien Gulliksen var 
de første kristne menneskene jeg møtte 
som viste inderlig omsorg og ekte kjær-
lighet overfor oss som jøder. 
 
(Les mer om henne i boken «Jeg har fun-
net Messias» av Paul Oddland). Boken er 
også oversatt til tysk. 
 
Du kan også se en reportasje fra Norea. 
Søk etter Siddi Deutch på Youtube. 
 
https://youtu.be/8U1y5uTzuKc 
 
 

Siddi Deutch 
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Av Harald Flå 
 
Det var Gunnar Ringøen som for snart 15 år 
siden tok initiativet til å starte opp Seniorfo-
rum. Som navnet antyder er det stort sett de 
godt voksne som har møtt opp, men det er 
egentlig et tilbud til alle som har anledning til 
å komme midt på dagen. Seniorforum har 
hele tiden hatt tilhold i FriCafé en onsdag i 
måneden, bortsett fra om sommeren. Frem-
møtet har variert fra rundt 40 til opp imot 80-
90. Det har ikke bare vært frikirkefolk som 
har funnet veien til samlingene, men også folk 
med tilhørighet til den norske kirke og andre 
trossamfunn. Talerne/foredragsholderne re-
presenterer også mange ulike sammenhenger. 
Stort sett har vi forsøkt å få talere fra nærom-
rådene, men vi har også hatt besøk både fra 
Oslo og Bergen. Noen gjestetalere ønsker ho-
norar, men i mange tilfeller går noe av kollek-
ten til den organisasjonen som taleren repre-
senterer.  
 
Konseptet har stort sett vært det samme hele 
tiden, med en kort innledning, sang/musikk, 

og bevertning før taleren slipper til. Enkelte 
ganger blir det åpnet for spørsmål. Det har vært 
stor bredde i temavalgene. 
 
Hele tiden har det vært en komité som har an-
svaret for seniorforum. Og dette gjøres selvsagt 
på dugnad. Et bedre ord for begrepet dugnad er 
kanskje «tidgiver». Det innebærer at du gir av 
din tid i et frivillig arbeid. Nå ønsker vi flere 
tidgivere med i komitéen. Noen av oss er nå 
passert 80, og enkelte synes det da er på tide å 
kaste inn håndkleet. Så dersom seniorforum 
skal fortsette er vi avhengig av nye krefter. De 
bør kanskje vær litt yngre enn 80. 
 
Høstens program er som vanlig rikholdig. Vi 
starter opp onsdag 7. september og da kommer 
Svein Tore Langås med temaet «Barnabas - et 
eksempel for oss. I oktober får vi besøk av 
Halvard Myhren. Stein Arve Graarud tar for seg 
temaet «Er unge og eldre på hver sin tue?» 2. 
november. Siste møte denne høsten blir 7. de-
sember og temaet er «Kunsten å leve» ved Per 
Emanuelsen.  
 

Høstens program 

Seniorforum 
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Av Knut Hammersmark 
 
I forbindelse med Ukraina-situasjonen er det 
oppretta noe som heter Frikontakt. Målgruppe er 
ukrainske flyktninger, enten de bor midlertidig i 
Kristiansand, eller er bosatt i Kristiansand kom-
mune.  
 
Jeg fikk en prat med initiativtager Kristin Hau-
gen (bildet). Hun har bl a bakgrunn som diakon i 
Domkirken. I 2015 og den flyktningesituasjonen 
som var da, fant hun og internasjonal prest, Odd 
Bjarne Ellefsen ut at de ville lage et dagtilbud 
for flyktninger som de visste ville komme. Det 
var et dagtilbud som møtte stor velvilje, med 
mange frivillige som engasjerte seg. 
Kristin forteller at denne dagen vi møter henne, 
sto det allerede noen ukrainere og venta kl 1030. 
De var ikke mange, men det ventes enda flere i 
tida som kommer.  
 
Mye dreier seg naturlig nok om informasjon og 
tolking. Kristin forteller: «Det kom fort et sam-
arbeid med Ukrainsk Organisasjon, som ble 
etablert etter at krigen brøt ut.De har også flere 
nettsider, sånn at PR kan gå ut den veien. Det er 
veldig viktig. Det er jo der de henvender seg 
først, og finner noe på sitt eget språk. Vi har 
også gått ut med informasjon i kommunens sys-
tem og i mottakssystemet. Så vi har prøvd litt 
forskjellig, men det viktigste er det som ligger 
der på ukrainsk. Han som var her i dag er nestle-
der i styret, og vil koordinere og sørge for at vi 
har en som kan oversette hver mandag. Det er 
veldig betryggende, for det er vi helt avhengige 
av.»  Jeg får vite at det er begrensa med engelsk-
kunnskaper blant ukrainere. «Når det kommer 
noen som er gode, så spiller vi veldig fort på 
de», sier Kristin.  
 
Denne dagen jeg møter Kristin, kom det som 
nevnt ikke mange. Men blant de som var der, 
var det bl a en blind med ledsager. Førstnevnte 
kunne både engelsk og ukrainsk! Ledsageren var 
også ukrainsk. Så kom det en familie som er helt 
nye flyktninger. Om familien forteller Kristin: 

Kristin Haugen: 

Frikontakt 

«De kommer rett fra Ukraina nå. Nå skal de 
registrere seg hos politiet, og etter hvert kom-
me på mottak.»   
 
«Nå bosetter de i Kristiansand i et veldig høyt 
tempo. Samtidig går det mot sommer, og da er 
det veldig mange som tar pause. Det gjør at vi 
føler det er riktig å ha det åpent her hos oss. Vi 
starter opp nå, og har en samling i uka utover 
sommeren, mandag kl 1030 til kl 1330. Så skal 
vi ta en pause midt på dagen med åpen mikro-
fon, der vi enten synger sammen eller gir in-
formasjon som alle trenger eller noe annet fel-
les. Dette arbeidet fortsetter utover høsten.»  
De har opplevd at det kommer flere frivillige 
når noen snakker om det.  

Kristin Haugen 
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De frivillige i friKontakt: Foran fra venstre: Mei Lian Chou, Kristin Haugen, Mykhailo Rudkin 

(tolkkoordinator), Anne-Grete Gundersen og Bjørg Oustorp. 
 

Bak fra venstre: Ingrid Aske, Karl Fredrik Haugen, Torleiv Sævig, Svein Gunnar Gundersen, Harald Jansen, 
Jorun Hindrum Grønningsæther, Inger Lise Frigstad Johannessen, Inger Lise Larsen Moi. 

Frikirkens nye magasin 

Synoden bestemte på det digitale møtet i juni i 2021 at det skulle 
komme et nytt magasin, med uavhengig redaktør og det fikk de: 
Synoden var fredag 10. juni 2022 de første til å se det nye maga-
sinet. En gratis "smaksprøve" av VEIEN ble presentert i papir 
for delegatene. De kunne ta med seg magasiner hjem, med opp-
fordringen om å kjenne på det og lese det på papir. Lanseringstil-
budet er kroner 299 ut 2023. Det får man ved å vippse 299 kro-
ner til  #753116  
 
- Vi er stolte og glade for å lansere et helt nytt konsept. Vi står 
på skuldene til de mange som har lagd Budbæreren og nå ser vi 
framover og håper mange vil lese VEIEN. Navnet VEIEN gir 
mange assosiasjoner for magasinet, satt i en sammenheng inn i 
vår kirke. Vi valgte ordet fordi "Veien" ser vi som et ydmykt 
utrykk. Vi er på en pilegrimsvei. Vi er i dialog. Vi er sammen. 
Vi  er på vei.... det gir assosiasjoner om bevegelse. Å følge Jesus 
er en prosess, en vei vi går hver dag.  Jeg er glad for å fortsette 
som ansvarlig redaktør i Frikirken, sier Anne-Kristine Bjørgsvik 
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Frikirkens konfirmantarbeid 

Det bør være en kjent sak for Aktuelts lesere at 
Frikirkene her i sør er kjent for sitt gode konfir-
masjonsarbeid. Av og til skriver til og med den 
kristne dagpressen om slike positive nyheter. 
Sist ute var Dagen med en reportasje om vårt 
opplegg for konfirmantene. 
 
Hvert år melder over 80% av konfirmantkullet 
seg på TØFF-kurs, som er et ledertreningskurs 
for 10. klassinger. Vi samler månedlig deltakere 
fra Flekkefjord i vest til Tvedestrand i øst til en 
helaften i Kristiansand. I tillegg til dette har me-
nighetene gruppesamlinger lokalt. Kurset avslut-

tes som regel med en 10 dagers teamtur til Øst
-Europa. 
 
Etter endt kurs får alle tilbud om å være kon-
firmantledere. I år hadde Kristiansand Frikirke 
24 konfirmanter og 24 ledere. Våre unge lede-
re gjør en formidabel innsats for å skape et 
godt miljø hvor alle blir sett. De blir også med 
videre som ledere på TØFF-kurset. 
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I august ble den andre innspillingen med salmer lansert. 
Torbjørn Alfsen og Jon Kleveland har fra 2021 til 2022 
spilt inn hele 56 salmer. Det er mulig å få kjøpt den som 
CD. (Vi er fortsatt noen som har CD-spiller.) Men inn-
spillingene finnes også på alle strømmetjenestene som 
for eksempel Spotify. 
 
«Vi er stolte av å kunne presentere sanger med fantas-
tiske tekster. Sanger som kan være gode for livet. De 
fleste salmene finner du i Norsk Salmebok, men det pre-
senteres også en del nye salmer. Vi er svært takknemlige 
for å ha kunnet jobbe sammen med forfatterne Anne 
Kristin Aasmundtveit, Sven Aasmundtveit og Tore Tho-
massen på denne produksjonen!» 
 
Sangerne på denne innspillingen er:  
Kristina Jølstad Moi, Elisabeth Aavitsland Fjermeros, 
Marthe Signe Lende, Gunhild Langemyr, Preben Jen-
sen, Lillian Magrete Ringøen, Kor 7, Lene Rosendahl, 
Siv Justnæs, Ingunn Olsen Høgetveit, Kristian Sødal, 
Hege Bjørnestøl Beckmann, Mathea Kilane, Henrik 
Storm Henriksen, Astri Elisabeth Jåvold Akselsen. 
 
Musikerene i tillegg til Torbjørn og Jon er: Christian A. 
Seneger på trommer, Jens Forus på trompet, Anne Randi 
Haugejorden på fløyter, Torunn Irene Kristensen på obo 
og Simen Breyer på horn. Og så er nok den viktigste 
personen for å få dette til den fantastiske musikalske, 
teknikeren Roald Råsberg. Lytt gjerne på albumet.  

Ny dobbel-CD 

Salmer for livet 
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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) 
Barne- og  
familiearbeider  Maria Sødal  
 Arredondo    
Ungdom –  
administrasjon  Toini Berg  
 91 35 35 36 (mob) 
Kontor  Torbjørg Nylund 
 Nilsen  
 41 19 26 34 (mob) 
Sang- og musikkleder 
 Åsmund Reksten 
 Scheie 
 41 37 52 02 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Are M Røyseland   
  91 36 65 56 (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 

Døde 
 

 Odd Gulliksen 

 Kenneth Haldor Hansen 

 Liv Strømme Høyland 

 Torbjørn Kurt Jørgensen 

 Ellen Wilhelmine Schikora 

Døpte 
 
Veslemøy Jordanger ble døpt 19. 
juni. 
 
Foreldre Elise Myhren Jordanger 

og Mathias Døviken Jordanger 

Kristiansand Folkehøgskole 

Det har vært en 
fantastisk oppstarts-
uke med årets flotte 
elever Vi har vært 
gjennom kajak, 
kano, telt, storm-
kjøkken, internat og 
økonomi. Småbåter 
og fortøying, bære-
kraft og sang. Tors-
dag kom sommeren 
tilbake for fult, så 
da dro hele skolen 
til Dvergsøya. Vi 
ønsker lykke til 
med det nye skole-
året og kommer 

tilbake til flere reportasjer fra dette fantastiske fine 
skoletilbudet. 

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


Program 

Lørdag 3. september 

11.00 og 13.30 Konfirmasjons-
gudstjenester 

Søndag 4. september 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste 
Hilde Grøthe, tale 
Kristiansand Folkehøysko-
le deltar med musikk 
Nattverd 
 

Tirsdag 6. september  

16.00  Tirsdagsmiddag 

17.00  Knøttis 

19.00  Damenes Misjonsforum 
Janette og Kjartan Kleivset 
Ungdom i Oppdrag 

Onsdag 7. september  

10.30  Bønnemøte 

12.00  Seniorforum 
Tor Svein Langås 
«Barnabas – et eksempel 
for oss?» 

Fredag 9. september  

19.00  Voxlight 

Lørdag 10. september 

19.30  Vox 

Søndag 11. september 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Toini Berg, 
tale, Innsettelse av Eldste 
Kammerkoret, Opplegg for 
barna 

Tirsdag 13. september 

16.00  Tirsdagsmiddag 

17.00  Knøtterock 

18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 14. september 

10.30  Bønnemøte 

12.00  Bronselaget 

Tirsdag 4. oktober  

19.00  Damenes Misjonsforum 
Roald Føreland Nord Ko-
rea og Kina 

Onsdag 5. oktober  

10.30 Bønnemøte  

12.00 Seniorforum Halvard Myh-
ren 

Fredag 7. oktober  

 19.00 Voxlight 

Lørdag 8.oktober  

19.30 Vox 

Søndag 9. oktober  

10.30  Bønnemøte  

11.00  Gudstjeneste Hilde Grøthe, 
tale 

Tirsdag 11. oktober  

16.00 Tirsdagsmiddag  

17.00 Knøttekoret  

18.30 StrikkeCafé 

Onsdag 12. oktober  

10.30 Bønnemøte  

12.00 Bronselaget 

Søndag 16. oktober  

10.30  Bønnemøte  

11.00  Gudstjeneste Nattverd 
Stein Arve Graarud  

19.00  Voxnere 

Tirsdag 18. oktober  

16.00 Tirsdagsmiddag  

17.00 Knøttis 

Onsdag 19. oktober  

10.30 Bønnemøte 

Fredag 16. september 

Samling med Guttebibelklassen. 
Se annen info i bladet 

Søndag 18. september 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Harald Eike-
land, tale, Nattverd,  

19.00  Voxnere 

Tirsdag 20. september  

16.00  Tirsdagsmiddag 

17.00  Knøttis 

Onsdag 21. september 

10.30  Bønnemøte 

23. – 25. september 

Søndag 25. september 

10.30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste, Knut Ham-
mersmark, tale 

Tirsdag 27. september 

16.00 Tirsdagsmiddag 

17.00 Knøtterock 

18.30 StrikkeCafé 

Onsdag 28. september 

10.30 Bønnemøte 

12.00 Bronselaget  

Søndag 2. oktober  

10.30  Bønnemøte  

11.00  Gudstjeneste Harald Eike-
land, tale Nattverd 

 

 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Det vokser og gror.. 

Her er noen bilder fra genera-
sjonsgudstjenesten søndag den 28. 
august. Det er med glede vi kons-
tanterer at antallet barnefamilier 
som søker til kirken i sentrum er 
voksende. Vi ønsker å være en 
menighet for alle generasjoner og 
det var denne søndagen en fin be-
kreftelse på. Med våre nye medar-
beidere på laget ser vi fram til en-
da større fokus på barn og unge. 
Bli med på å heie dette fram. Det 
er en oppgave som alle kan bidra 
til. 

Knøtterock! 
 

Tirsdagsmiddag er nå et tilbud kl. 
16 hver uke. Annenhver uke 
(partallsuker) er det Knøttis kl 17 
med fortellinger og aktiviteter. 
Den andre tirsdagen (oddetall) er 
det Knøtterock kl 17. Det er tre 
tøffe fedre (Torstein, Erlend og 
Nicolai) som sørger for at det blir 
fullt trøkk og masse gøye sanger 
og aktiviteter. Møt opp og sjekk 
om dette er noe for dine knøttiser. 
Vi er redd for at det kan bli fryk-
telig gøy. 

Søndagens lovsangsteam 

«Daggi» Dag Sverre Jølstad skaper alltid engasjement hos 
store og små. 




