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Tekst og bilde: Randulf Roaldsnes 
Etter en litt skuffende utsettelse i 
2021 på grunn av pandemien er 
Like til Betlehem satt opp på nytt 
som årets juleforestilling i Kilden. 
Øvelsene er allerede i full gang, og 
vi har hatt den glede å kunne tilby 
kirken som øvingslokale til en en-
tusiastisk flokk av unge forvent-
ningsfulle medvirkende. Det er tett 
program framover til premieren 
som er torsdag den 24. november. 
Det er lagt ut 8000 billetter og det 
meste er allerede utsolgt. Så vær 

rask om du vil oppleve denne fantastiske musi-
kalen som er skrevet av Asbjørn Arntsen, og 
som fikk sitt gjennombrudd de årene den ble 
satt opp i kirken vår. Julens budskap blir fortalt 
på en måte som går rett i hjertet på både gamle 
og unge. Slik sett blir Kilden byens største lav-
terskel julekirke i desember. Det er tross alt det 
nest største kulturhuset i Norge. 
Foruten mange svært dyktige medarbeidere i 
Kilden er det også naturlig å nevne at mange 
fra Frikirken er sentrale i oppsetningen – både 
foran, på og bak scenen. Det er farlig å nevne 
noen, men Kristian Sødal, Line Key Graarud, 
Ingunn Olsen Høgetveit, Anita og Sander Sæd-
berg har viktige roller i det hektiske arbeidet 
med oppsetningen. Både scenografien, kosty-
mer og kulisser er helt nye og helt utrolige et-
ter det ryktet sier. Her har Kilden bidratt på en 
fantastisk måte. Så må vi også nevne at Jon 
Kleveland har spilt inn all musikken. Godt 
hjulpet av mange musikere fra vår sammen-
heng.  
Vi ønsker alle lykke til med øvelsene framover 
og gleder oss veldig til å få kjenne den spesiel-
le julestemningen som Like til Betlehem ska-
per i oss. 
 

Like til Betlehem 

Her er et glimt fra en av øvelsene i kirka. 
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Leder 

Hæ?!  Bor du her, eller….? 

Det var en kald februar formiddag og gata var full av slaps. Jeg hadde åpnet dørene til 
kirka i langfri mellom klokka 11 og 12. Plakaten utenfor på trappa som annonserte «Åpen 
kirke» for elever på videregående, holdt på å blåse bort.  
Innenfor døra, i den varme hallen, sto jeg og ønsket de hjertelig velkommen inn, men…. 
«Tørk av dere på beina først.» Det er da ungdommen ser på meg flirende og spør; 
«Bor du her, eller…? 
 

Det er gått fem uker siden jeg byttet ut klasserommet med kirkerommet. Og ja, jeg føler 
nesten jeg har flyttet inn her. Men det er helt frivillig. Jeg har hatt lyst til å få med meg så 
mye som mulig av hva som egentlig skjer i denne kirka, og det er ikke lite! Hver dag 
strømmer det folk inn gjennom disse dørene, de tar del i en aktivitet som for dem gir me-
ning. Mange er på besøk, de kommer som gjest, men enda flere er vertskap og tilretteleg-
ger for de som kommer.  
Hvorfor? Fordi det gir mening. For meg gir det mening. Det kjennes fint å sette seg i ben-
keraden og bare være sammen med alle de andre. Be de samme ordene, synge de samme 
tekstene og være sammen i det store felleskapet. 
Det er ingen stillstand i det å tro på Gud. Livet vårt er ikke skrudd sammen av smarte 
svar, men av alle spørsmål som kommer veltende innover oss.  Livet går og en kjenner på 
erfaringer av det å være et menneske. Fødsel, død, uendelighet, urettferdighet, begeist-
ring, sorg og glede. I kirka, en vanlig søndag kan man kjenne på noe av dette, kanskje ik-
ke alt på én gang, men sammen kan vi hjelpe hverandre til å leve best mulig i en evig for-
anderlig verden.  
Kirka er ikke pastorens kirke, eller dirigenten, eller lederen sin kirke. Det er kirkegjenger-
nes kirke. Derfor ligger det et ansvar hos oss alle å forme den kirka vi går i. Noen liker 
best høytidelige gudstjenester med korsang og deilig orgelbrus, andre vil ha rockis og 
Tirsdagsmiddag, og noen vil bare ha et sted der en kan sitte i ro, med plass til sin uro. 
Spekteret i vår menighet er veldig, veldig stort. Det er jo herlig! La alle rommene bli 
brukt.  
1 Peter 4; 10 «Tjen hverandre, hver med den nådegaven han har fått, som gode forvaltere 
over Guds mangfoldige nåde.» 
Jeg vil være med, jeg vil kjenne at dette er mitt sted, føle meg hjemme her sammen med 
dere. 
Så kan vi alle, når vi hjelper hverandre, åpne dørene og si; 
 

«Hjertelig velkommen inn!» 

Toini G. Berg 
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Av Harald Flå 

Begrepet diakoni kommer av det greske ut-
rykket diakonoi som direkte oversatt betyr 
menighetstjenste. Og dette er ikke noe nytt. 
Allerede i urmenighetene ble noen mennesker 
tatt ut til å være diakoner. Etableringen av 
ordningen kan vi lese om i Ap. gj. kap. 6. Her 
omtales det som en ny tjeneste i menigheten. 
I Fil. 1, 1 ser vi at Paulus hilser alle de hellige 
i Jesus Kristus som bor i Filippi, og deres til-
synsmenn og diakoner. I 1. Tim. 3. kap. reg-
nes opp en del krav til diakonene. De skal 
være hederlige og ikke tale med to tunger, de 
må ikke drikke for mye vin eller være ute et-
ter skammelig vinning. En diakon skal være 
en kvinnes mann, og kunne ta ansvar for sine 
barn og styre sitt hus på en god måte. Sanne-
lig ikke lite som ble krevd. 
 
Diakoni i Frikirken er en godt etablert ord-
ning med tre til fem medlemmer i diakonrådet 
som velges på menighetens årsmøte. I et for-
holdsvis nytt notat om det diakonale leder-
skap i Kristiansand Frikirke kan vi lese at 
diakoni er evangeliet i handling.  Diakonene 
danner menighetens råd for diakonalt arbeid. 
Det praktiske ansvaret er diakoni blant me-
nighetens medlemmer, diakoni blant mennes-
ker utenom menigheten og praktisk tilrette-
legging av gudstjenester og møter. Det vil 
være for mye i denne sammenheng å nevne 
alle praktiske gjøremål, men kan nevne noen: 
besøkstjenesten, sykehusbesøk, drive felle-
skapsbyggende arbeid, kontakt og samarbeid 
med bl.a Kirkens Nødhjelp, Kirkens SOS og 
Blåkors, og videre organisering av kirkevert-
tjenesten. Som vi skjønner mangler det ikke 
på oppgaver. 
 
Her trenges mennesker som er villige til å ta 
på seg en viktig oppgave, og nylig er diakon-
rådet supplert med et par nye. En av dem er 
Engebreth Grøthe (54). Han er ikke ukjent 
med frivillig innsats i Frikirken. I flere år var 

Diakoni i Frikirken 

han med i redaksjonen av FrikirkeAktuelt, har 
vært med som leder i søndagskolen og er for 
tiden med i styret i mannskoret Vestergabet. 
Han ser det som en viktig oppgave å kunne 
hjelpe mennesker i tøffe situasjoner. Hans erfa-
ring gjennom det arbeidet han gjør i Blåkors 
vil være til stor nytte for ham i denne sammen-
heng. Han gir uttrykk for at han ønsker å bidra 
til å senke terskelen for at nye finner veien til 
Frikirken. Han blir helt sikkert tildelt flere vik-
tige oppgaver og vi ønsker ham til lykke med 
den tjenesten han tar fatt på. 
 
 
 

Engebreth Grøthe 
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Av Kåre Melhus 

Bibelens siste bok, Johannes´ åpenbaring er 
for mange en mystisk og tildels lukket bok. 
Her handler det om ryttere til hest, om dyret, 
om basuner og en bokrull, de sju segl osv.  
Johannes´ Åpenbaring regnes blant Bibelens 
apokalyptiske bøker, det vil si de bøkene som 
sier noe om fremtiden og de siste tider, før 
Jesu gjenkomst. 
 
Hans Johan Sagrusten har en noe annen vink-
ling. Etter å ha studert åpenbaringsboken i 25 
år, har Sagrusten kommet til at boken vil si 
oss noe om samtiden vi lever i.  Han mener at 
Johannes´åpenbaring ønsker å gjøre oss uroli-
ge over det vi ser rundt oss, slik at vi søker 
inn til hovedpersonen, Jesus Kristus. 
 
Uten å si at vi lever i den siste tid, konklude-
rer Sagrusten med at vi kan kjenne igjen trekk 

ved vår 
egen tid i 
Johannes´ 
åpenbaring.   
I kapittel 2 
og 3 finner 
vi brevene 
til de sju 
menighete-
ne i Lille-
Asia, (det 
moderne 
Tyrkia,) 
som beskri-
ver forhold 
som vi kjen-
ner oss 
igjen i. 
 
De fire rytterne som beskrives i kapittel 6, 
representerer krig, økonomisk katastrofe, og 
penger som våpen i krig, klimakatastrofe, uår 
og død. Men, den hvite hesten som kommer 
sist representerer seieren.  Budskapet til oss 
som opplever den røde, svarte og gulbleke 
hesten, er at Gud vil seire over de onde og 
destruktive kreftene til slutt.  Johannes som 
skrev ned det han fikk se der han satt i land-
flyktighet på øya Patmos i Egeerhavet, besk-
river synet av den endelige seieren i kapittel 
21:  Og jeg så en ny himmel og en ny jord, 
for den første himmelen og den første jorden 
var borte, og havet fantes ikke mer. 
 
Sagrusten mener at Johannes´åpenbaring har 
et budskap til alle tider, for prøvelser og vans-
keligheter har det alltid vært.  Men, slik han 
tolker teksten, har åpenbaringsboka en spesi-
ell relevans til vår tid.  Det er dermed ikke 
sagt at Jesu gjenkomst er nært forestående, 
men at Gud vil seire over det onde og den 
onde når tiden er inne.  Det kan være godt å 
huske på når problemene tårner seg opp for 
oss. 
 
 

Bokanmeldelse. Hans Johan Sagrusten:  
Johannes´openberring, Ein samtidsvisjon.  Ver-
bum forlag 

Forfatteren Hans Johan 
Sagrusten 
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Full fart for familiearbeidet 
Av Kåre Melhus 

Tirsdagsmiddagen samler nå ca. 80 
(halvparten barn) mennesker hver tirsdag, og 
tallet er raskt stigende.  Før ferien kom ca. 40 
mennesker til middagene. Silje Refsnes sier at 
det er veldig gøy å treffe andre fra menigheten 
i en uformell setting, og at barna blir kjent med 

andre barn på tvers. Hun og familien er nye i 
menigheten og synes at tirsdagssamlingene er 
veldig fine. «Og så er det greit å slippe å lage 
middag,» legger hun til. 
Johannes Andås og hans far, Svein Arild And-
ås, er enig i dette med middagslagingen.  De 
har også gjort tirsdagsmiddagen til et sam-
lingspunkt for sin familie, som nå deltar med 

Randulf Roaldsnes og Kari Stabel leder sangen 
på Knøttis. Kari Stabel forteller om Moses som ble funnet 

i en kurv i sivet. 

Det er få ting som er så gøy som såpebobler 
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tre generasjoner. 
 
Mone Hafnor forteller at hun vokste opp i Fri-
kirken, og at hun synes det er veldig menings-
fylt å kunne gi sine barn noe av det hun selv 
opplevde som barn. «Og så er det gøy at disse 
middagene nå skjer hver tirsdag,» sier hun. 
 
Barne- og familiearbeidet er fundamentet for 
menighetens framtid. En del barnefamilier 
ble med på etableringen av Østsida Frikirke og 
etterlot seg et tomrom som nå er i ferd med å 

fylles opp igjen. 
Kari Stabel har gjort, og gjør fremdeles en 
kjempeinnsats med Knøttis, og på kjøkkenet er 
Grete og Hans Kristian Sødal fremdeles å fin-
ne.  Disse har nå fått forsterkning av Maria 
Sødal Arredondo og Torstein Sødal i tillegg til 
Åsmund Reksten Scheie.  Hver gang vi planter 
en menighet og tapper modermenigheten for 
ressurser og folk, vokser den til igjen.  Det vi 
ser er at Herren, som svar på bønn, sender 
mennesker med nådegaver og naturgitte talen-
ter til oss.  Sammen skaper vi et åndelig hjem 
for både små og store.   

Hvor er neste hinder? 

 
 
 
 
 
 
Det er 
viktig å 
passe på 
de aller 
minste 

Fint å komme til ferdiglaget middag 
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Av Kåre Melhus 

 
Andreas og Solveig Kolaas som tidligere har 
arbeidet innen helsevesenet i Bhutan er frem-
deles involvert i landet. «Målet er å bygge 
Guds rike, samtidig som vi bygger Bhutan,» 
sier Andreas.  Til dette formålet har en etablert 
stiftelsen Progreso som samarbeider med Hel-
seuniversitetet i Bhutans hovedstad Thimpu, 
Mor Barn klinikken på rikshospitalet i Thimpu 
og lærerskolen i Paro. 
 
1. September begynte Anne Kippenes i en stil-
ling som musikkterapeut.  Hun skal undersøke 
hvordan samfunnsmusikkterapi kan være hel-
sefremmende for barn og deres omsorgsperso-
ner. Dette er samtidig et doktorgradsarbeid ved 
Norges Musikkhøgskole.  25 barnesanger er 
skrevet i Bhutan. Flere kommer til, og formålet 
er å studere hvordan musikk kan bli brukt som 
en ressurs i barnemedisin i Bhutan og å se 
hvordan musikk kan styrke relasjoner mellom 
foreldre og barn.  Hege B. Beckmann og Bodil 
K. Nørsett er invitert til Lærerskolen for å gi 
råd om musikk som fag i skolen. Hege plan-
legger et besøk til Bhutan til våren. 
 
Solveig og Andreas har også kontakt med Abi-
lity Bhutan Society (et dagsenter for mentalt 
funksjonshemmede). Fokus har vært på hva 
som kan gi god kontakt, og fremme språkut-
vikling og bedre mental helse, bl.a. gjennom 
musikk. 
 
Engasjementet i Bhutan dreier seg ikke bare 
om musikk og helse.  Kolaas har også samtaler 
med en del kristne i landet.  En viktig kontakt-
person er Karma som har besøkt vår menighet.  
Han er en tidligere buddhistmunk som nå be-
søker buddhistiske klostre og hjelper barn og 
unge som bor der. Han støtter unge menn som 
vil ut av klostrene og har i perioder hatt dem 
boende hos seg. De får hjelp til utdanning og 
arbeid.  Karma underviser dem i Bibelen og 
hittil har fire av dem blitt døpt.  
 
Tidligere i år startet Karma en Tik-Tok gruppe 

Muligheter for misjon i lukkede Bhutan 

som stadig vokser. De påtar seg å rydde søppel 
i hovedstaden og andre byer. Myndighetene 
vet at han er en kristen og at det er det som 
motiverer han til å drive dette arbeidet, men de 
lar det skje.   
 
«Dette er nytt,» sier Andreas.  Myndighetene 
synes nå å være mer åpne for kristent humani-
tært arbeid enn tidligere. «Dette gir oss mange 
muligheter,» sier Andreas.  Han peker på at 
kristne som kommer til Bhutan for å arbeide 
innen helsevesenet eller på andre felter, får 
anledning til å ha fellesskap med kristne i Bhu-
tan. Dette styrker husmenighetene i landet. 
Stiftelsen Progreso vil gjerne inspirere nasjo-
nale kristne til å starte systematisk bibelopplæ-
ring, organisere ledertrening og drive diakonalt 
arbeid i Bhutan. Nå håper han at flere her i 
Norge vil få en visjon for Bhutan og se de mu-
lighetene som har åpnet seg i dette tidligere 
lukkede landet. 
 
Siste nytt er at Karma vil besøke Kristiansand i 
slutten av oktober.  Han ønsker å møte støtte-
spillere i Sverige, Norge og Tyskland. Bhutan 
har nå åpnet opp igjen for turister og Karma er 
godkjent som turistoperatør.    

Solveig og Andreas Kolaas sammen med Anne 
Kippenes 
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Emran og Neda prøver å reise til Canada. 

Av Kåre  Melhus 

Vår menighet forsøke å hjel-
pe Emran og Neda ut av 
vansker de opplever i Tyr-
kia.  De to var aktive i vår 
menighet fra 2011 til de ble 
sendt tilbake til Iran fra Nor-
ge i 2014. Der ble Emran 
fengslet i noen måneder, og 
så løslatt mot kausjon.  Han 
kom seg da over til Tyrkia 
der han ble gjenforent med 
Neda som kom etter. 
 
De ble først registrert som 
FN flytninger, men nå har 
FN overlatt ansvaret for flyktningene til tyrkiske myndig-
heter.  Per Kristian, som har jevnlig kontakt med det irans-
ke ekteparet, sier at de til stadighet blir plaget av politiet.  
Tyrkerne henviser til at norske myndigheter ikke trodde på 
Emran og Nedas historie, og sier at derfor er det vanskelig 
å gi dem opphold i Tyrkia.  Ekteparet lever under stadig 
trussel om deportasjon til Iran. 
 
De to har bodd åtte år i Tyrkia og har benyttet tiden til å 
gå på Bibelskole i Istanbul, og deretter har de etablert en 
menighet for persisktalende.  Her kommer nye mennesker 
til tro, og blir døpt. (se bilde) 
 
Via to iranere som har bodd her i Kristiansand, har Per 
Kristian fått kontakt med en menighet i Calgary i Canada.  
Denne menigheten er med i et samarbeid med canadiske 
myndigheter som kalles Private Sponsorship Agreement 
(private avtale om støtte)   Menigheter og andre private 
organisasjoner tar økonomisk ansvar for flyktninger.  Den 
aktuelle menigheten i Calgary har en kvote på 200 flykt-
ninger de kan hjelpe inn i Canada hvert år.  Kravet til 
flyktningene er at de har økonomiske ressurser til å klare 
seg i Canada et år.  Det vil si 300.000 norske kroner. Me-
nigheten hjelper dem å finne et sted å bo, og er også be-
hjelpelig med å finne arbeid.  Hvis Emran og Neda blir 
akseptert inn i denne ordningen, vil de få utstedt canadiske 
pass før de reiser fra Tyrkia. 
 
Misjonsutvalget i vår menighet har besluttet å forsøke å 
skaffe de nødvendige pengene i løpet av høsten.   
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Rockis – tøffere enn toget! 

Tekst og bilder Randulf Roaldsnes 
 
Annenhver tirsdag, etter tirsdagsmiddagen klokka 17, er det 
Rockis! Hva er det? Jo, det er det tøffeste knøttekoret i Kristian-
sand. Her er det fullt trøkk og sangglede fra en flott gjeng av både 
gutter og jenter. I tillegg til jublende (eller skal vi si «brølende») 
stemmer så er det masse gøye aktiviteter. På denne tirsdagen bil-
dene ble tatt var det et yrende liv i kirka. Det er plass til mange 
flere, men ikke drøy det for lenge: møt opp og bli med. Gøyere 
blir det ikke! 

 

 
Å lage sin egen gitar er en del av aktivitetene. Gjett om de blir kule! 



 11 

 
Torstein er Rockis dirigent og motivator. 
For en energi! 

Nikolais trommeskole hører med til 
øvelsen.  

Gitarene skal males og senere pyntes med 
diverse stæsj.  

 
 
 
 
 
Oppvar-
mingen er 
skikkelig se-
riøs. Her 
gjelder det å 
lage mest 
mulig grima-
ser 
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“Stilling ledig: Misjonsmessa” 
Av Tone Irén Lyseng 

Kristiansand Frikyrkje er del av eit kyrkjesam-
funn som satsar på misjon for unådde folke-
slag. Dette vart slått fast på sommarens syno-
demøte. Det vart også vedteke at: “Frikirkens 
felles misjonsarbeid finansieres også i fortset-
telsen av misjonsgaver fra menighetene.” 
 
Vår eigen lokale kyrkjelyd har og ein sterk 
misjonsprofil, med mange engasjerte individer 
som har prosjekter rundt i verda, mellom anna 
i Bhutan, som du kan lesa meir om i denne 
utgåva av FrikirkeAktuelt. Og mellom andre 
misjonstiltak finn me årets høgdepunkt: Mi-
sjonsmessa (også kalla Julemesse). Overskotet 
frå misjonsmessa går direkte inn til dette felles 
misjonsarbeidet som skjer fleire stader i verda. 
 
Dei siste to åra har det på grunn av covid-
pandemien ikkje vore fysisk misjonsmesse i 
kyrkja, men ein har kunna kjøpa lodd, vinna 
premiar og støtta misjonsarbeidet likevel. Kor-
leis blir det så vidare? Kva planar finst det for 
misjonsmesse i 2022 og for framtida? 
 
Anne Kari Jakobsen i misjonsmessekomiteen 
kan bekrefta at det blir misjonsmesse i år! Det 
skjer laurdag 12. november mellom kl 12 og 
16. Du er invitert! Det blir litt underhaldning, 
åresal, kafé og tombola. Som før blir det og 
trekning av hovudlotteri og kunstlotteri mot 
slutten av arrangementet.  
 
Men misjonsmessekomiteen ynskjer å gjera 
det litt enklare og litt kortare i år, og det blir 
difor ingen salsboder. Det kan for nokon bety 
at den oppgåva ein har hatt i fleire år ikkje 

lengre skal gjennomførast på misjonsmessa, så 
kan hende ein skal forsøke seg på andre ting? 
Komiteen håper på positive svar og stort enga-
sjement når dei no etterkvart spør folk om å 
vera med på å bidra til misjonsmessa. Vil du 
vera med på å selja årer? Eller kanskje du hel-
ler vil bake ei kake til kaféen eller fylle ei 
fruktkorg? Stolar skal ryddast og kaffi skal 
kokast. Loddbøkene skal du som er medlem i 
alle fall få vera med på å fylla ut - desse kjem 
til ein postkasse nær deg i næraste framtid. 
Som dei to føregåande åra får medlemmene 
loddbøker for hovedlotteri og kunstlotteri til-
sendt. Det er frivillig å selja lodd, og informa-
sjon om dette vert lagt ved. 
 
Kunne du tenkje deg å bidra til misjonsmessa 
meir enn berre ein dag i året? Sitjande komité 
har arrangert messer i mange år, og ynskjer no 
å takka for seg. Me takkar for alt engasjemen-
tet og alle misjonskronene de har bidrege til 
over mange år! Det er ikkje reint lite innsats 
som har vorte lagt ned i dette arbeidet. No vil 
dei gjerne gi stafettpinnen vidare. Korleis vil 
du bidra? For 2023 er alle moglegheiter opne: 
Den nye komiteen kan arrangera ei god, tradi-
sjonsrik misjonsmesse som me kjenner frå før, 
eller dei kan finna opp kruttet på ny. Og dei 
gode folka i dagens komite lar seg sjølvsagt 
kontakta med alle sine erfaringar og hugselis-
ter, så ein står ikkje på bar bakke. 
 
Lurer du på noko om misjonsmessa, eller kun-
ne du tenkje deg å bidra, men ikkje har fått 
spørsmål? Då er du velkommen til å ta kontakt 
med Anne Kari Jakobsen (415 64 307) eller 
Liv Marit Gumpen (907 60 340). Det blir ein 
festdag! 

Julemesse 
Lørdag 12. november kl 12.00-16.00 

 
Vi gleder oss over å arrangere første julemesse i kirka siden 2019! Som tidligere har vi denne da-
gen to misjonslotterier til inntekt for menighetens misjonsarbeid. Det vil også være kafé, åresalg, 
barnetombola m.m. Ta med familie og venner til en hyggelig dag i kirka! 



 
  

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) 
  
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) 
Menighetsarbeider 
 Knut Hammersmark 
 41 12 84 74 
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 
 
Øystein Nylund 
Margrethe Thorsen 

Døpte 
 

Oppdatert info om FriKontakt 

Dette arbeidet for ukrainere foregår 
nå hver onsdag i friCafé fra kl 1430 
til 1730. Frivillige møter ½ time før. 
(De har bytta dag siden artikkelen i 

forrige Frikirkeaktuelt.) Det er mye vekt på språktrening. 
De trenger fremdeles flere frivillige. Spesielt behov for folk 
som kan aktivisere barn.  

Helene og Henrik Nagell Gallefoss 
bar Tiril til dåp 4. september 

Gina Gallefoss Stay og Nicolai 
Stray bar Walter til dåp. 
Brødre Georg og Herman.  

Familien  Gallefoss Stray ble øns-
ket velkommen som nye medlem-
mer i menigheten. 
 



Program 

Søndag 2. oktober 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Hilde Grøthe, tale 
 Nattverd 

Tirsdag 4. oktober 
19.00  Damenes Misjonsforum 
 Roald Føreland 
 Nord-Korea og Kina 

Onsdag 5. oktober 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Seniorforum 
 Halvard Myhren 

Fredag 7. oktober 
19.00 Voxlight 

Lørdag 8.oktober 
19.30 Vox 

Søndag 9. oktober 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 

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 
 Opplegg for barna 
19.00  Voxnere 

 

Onsdag 2. november 
10.30  Bønnemøte 
12:00  Seniorforum 
 Stein Arve Graarud 
 Er unge og eldre på hver  
 sin tue? 

Fredag 4. november 
19.00  Voxlight 

Lørdag 5. november 
19.30  Vox 

Søndag 6. november 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Allehelgensgudstjeneste 

Tirsdag 8. november 
16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Rockis 
18.00  Vandretur med kjerka 
 Fremmøte Grønn slette, 
 Jegersberg 
18.00  Åpne dører, fakkeltog 
18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 9. november 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 

Lørdag 12. november 
12.00  Julemesse 

Søndag 13. november 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
19.00  Voxnere 

 

Tirsdag 18. oktober 
16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Knøttis 

Onsdag 19. oktober 
10.30  Bønnemøte 

Fredag 21. oktober 
19.00  Voxlight 

Lørdag 22. oktober 
19.30  Vox 

Søndag 23. oktober 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Helge Hollerud 

Tirsdag 25. oktober 
11.30  Vandretur med kjerka.  
 Fra Bergstøl 
16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Rockis 
18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 26. oktober 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 

Søndag 30. oktober 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Generasjonsgudstjeneste 
 Sven Jarle Reinhardsen, tale 

Tirsdag 1. november 
16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Knøttis 
19.00  Damenes Misjonsforum 
 Unni Westli 
 Glimt fra Anna Sommernes´ 
 liv  - en av Frikirkens 
 pionermisjonærer i Kina 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Enøk-tiltak i kirka  
Av Knut Hammersmark 
I disse strømsparingstider er det viktig med ENØK-tiltak. I øyeblikket er det to hovedområder som skal 
bli gjort noe med i kirka vår.  
 
Det ene gjelder på loftet over kirkesalen. Bildene her viser forøvrig kontrastene der oppe. Etter å ha 
klatra opp stigen på yttersida, kommer du inn på det fine ventilasjonsrommet (se bilde). Går vi videre 
innover, gjennom ei lita luke, kommer vi inn over takbjelkene i kirkesalen.  Som vi kan ane, er behovet 
for ny isolasjon stort (se bildet Loftet over kirkesalen) Der skal det om kort tid blåses inn ny isolasjon 
over hele taket i kirkesalen, noe som vil hjelpe mot varmetapet om vinteren.  
 
Det andre gjelder bytting av en del vinduer. Bildet som er valgt viser bare noen. I tillegg skal det skif-
tes på andre sida av studentleiligheten, vinduene i trappa opp mot galleriet, i Grønnsalen og i Det stille 
rom.  

Ventilasjonsrommet Loftet over kirkesalen 

Vinduer i studentleiligheten mot Tollbodgata 


