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Kristiansand Folkehøyskole (s 8-9) 

 ønsker våre lesere en  
velsignet julehøytid. 
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Av Tone Iren Lyseng  
Mange gonger har eg 
tenkt: Korleis ville det ha 
vore å lese forteljingane i 
Bibelen for første gong 
som vaksen? Eg har jo 
vakse opp med dette frå eg 
var lita, og er på sett og vis 
indoktrinert i opplegget. 
Men kva om ein stod litt 
utanfor, og las med eit kri-
tisk blikk utan å vita 
“fasitsvaret”, korleis ville 
det ha vore? 
 
No veit eg det! 
 
Eller, eg veit ikkje korleis 
eg ville ha lese Bibelen for 
første gong, men eg veit 
mykje om korleis det kan 
vera. Eg høyrer nemleg på podkasten 
“Ole Martin og Einar leser Bibelen”. 
Dei to, Ole Martin Moen og Einar 
Duenger Bøhn, er begge filosofiprofes-
sorar. Dei er døypte og konfirmerte i 
Den norske kyrkja, og begge meldte 
seg ut kort tid etter konfirmasjon. 
Sidan har dei hatt lite med kyrkja og 
Bibelen å gjera, men ein dag bestemte 
dei seg for å lesa Bibelen. Som dei sa; 
Bibelen er for viktig til at den skal vera 
forbehaldt kristne. 
 
Ole Martin og Einar starta prosjektet 
på s. 1. Dei las første Mosebok, og 
møttest over eit kjøkenbord med ein 
mikrofon, og snakka om det dei hadde 
lese. Dei las videre, og møttest igjen til 
samtale. Dei går djupt inn i tekstane, 
tar med seg kunnskapene dei har frå 
filosofi, litteraturhistorie, kultur, kunst 
og tradisjonar, og funderer på kven 
Gud eigentleg er. Dei er fulle av und-
ring, syns Salmenes bok var keisam, er 
fascinerte av forteljinga om Babels 
tårn, og filosoferer seg langt ut på filo-

sofiske vidder når dei samtalar om Forkynnaren. Salomo 
verka ikkje så klok som alle skal ha det til, Gud vert 
samanlikna med fotoboksar, og dei diskuterer om Gud er 
god, allmektig eller allvitande, og kva slags tru må ein 
eigentleg ha? 
 
Desse filosofane har lite erfaring med Bibelen, er usikre 
i starten på kva alle nummereringane skal kallast, og 
kjenner lite av kristne tolkingar av tekstsane. Då er det 
enormt spennande når dei etter litt diskusjonar og filoso-
fering fleire gonger faktisk greier å lande på ei tolking 
som eg faktisk kjenner att frå mi opplæring! Dei byrjar 
ofte på heilt “feil” plass, men etter som dei pratar, endar 
dei opp med ei forståing for Guds ord som er heilt på 
linje med vanleg kristen fortolking. 
 
For meg vert dette eit eksempel på det me kan lesa om i 
Jesaja 55:10-11: 
For lik regn og snø 
som fell frå himmelen 
og ikkje vender attende dit 
før dei har vatna jorda, 
gjort henne fruktsam og fått henne til å spira, 
gjeve såkorn til den som skal så, 
og brød til den som skal eta, 
slik er mitt ord 
som går ut or min munn: 
Det vender ikkje tomt attende til meg, 

Podcast-anbefaling 

Einar Duenger Bøhn og  Ole Martin Moen  
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Pastorens 

Helt firkantet! 
 
 «Åpningen for hvert vognstativ var innenfor kransen og nådde en alen opp over den. 
Åpningen var rund, hadde form av en sokkel og var på halvannen alen. Også på åpningen var det 
utskjæringer.  
Men tverrlistene var firkantede, ikke runde.»(1. Kong. 7,31) 
 
For et merkelig vers!  
Hvorfor bemerker forfatteren av Første Kongebok at formen på tverrlistene var firkantede, ikke 
runde? Sikkert fordi han forventet at de ville ha vært runde og ble overrasket over at de ikke var 
det.  
 
Til tider blir vi alle satt ut av våre forventninger. Vi forventer at ting eller personer skal være 
forskjellige fra dét de i virkeligheten er, og vi kjemper i mot dette. Det kan være lett å miste 
gleden over det vi har, fordi vi misliker formen det kommer i.  
 
Det var dette som egentlig skjedde da Jesus kom til vår verden. Han var ikke den typen Messias 
mange ventet på. Det var mange som tilba i tempelet da Jesus ble båret fram for Herren. De ba til 
Gud, men enset ikke at Gud selv var midt i blant dem, og som et resultat av det gikk de fleste 
glipp av Guds store velsignelse. Anna og Simeon var de eneste som kjente Gud igjen. Simeon tok 
barnet opp i armene sine, lovpriste Gud og sa: 
 
 «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne 
 har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, et lys til 
 åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.»   (Luk. 2,29-32) 
 
Om tre år fyller kirkebygget vårt 60 år. Mye har endret seg siden 1966. Gud møter hver 
generasjon på forskjellige måter. Vi skal ikke få andre til å passe inn i våre forventninger.  
 
Da en av våre ungdommer ba for ungdomsarbeidet i kirka, ble et bibelvers fra Jesaja levendegjort 
for henne: 
 «Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før.  
 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke».     
       (Jes. 43,18-19) 
Det skjer spennende ting i kirka vår for tiden - spesielt blant barnefamiliene. Tirsdagsmiddagene 
myldrer av liv med besteforeldre, barn og barnebarn. Det er nå 47 barn i det nye barnekoret 
«Rockis», og de får jevnlig nye medlemmer.  
 
En av menighetens bautaer, Siggen Stien, gikk bort 10. januar. Da han i høst kom på en 
generasjonsgudstjeneste, stod han og så utover forsamlingen som yrte av småbarn og unge 
familier. Med glede i blikket sa han: «Se det! Sånn skal det være!» 
Jeg gleder meg til å følge med på det Gud har for oss fremover, og jeg ber om visdom og sjelefred 
til å møte dagene med et åpent sinn og et blikk som er løftet mot himmelen - mot Han som kan 
gjøre langt mer enn det vi ber om eller forstår.  

Stein Arve Graarud 
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Dobbel lytting, som den anglikanske teologen 
John Stott beskriver det, er evnen til å lytte til 
både Guds ord gjennom Skriften og stemmene 
til menneskene rundt oss. Målet med å lytte til 
begge disse stemmene er å forstå hvordan de 
(stemmene) relater seg til hverandre. For kris-
ten disippelgjøring og misjon er dobbel lytting 
uunnværlig, ifølge John Stott.   
 
Ifølge Lars Råmunddals helhetlige modell for 
menighetsutvikling (Bygge kirke 2020) er kir-
ken plassert i både en historisk og en nåtids 
kontekst. Når vi tenker på menighetsutvikling, 
misjon, evangelisering og trosopplæring, bør 
vi ta hensyn til begge disse kontekstene, altså 
ved å bedrive dobbel lytting. Vi kan med andre 
ord ha fordel av både å lese nettavisen og Bi-
belen. Vi trenger å forstå både hvordan ung-
dommen tenker, ved å sette oss inn i populær-
kulturen og ungdomskulturen, samtidig som vi 
må forstå hvem Gud er og hva Han vil, ved å 
lese Bibelen.   
 
Hvis vi kun lytter til verden og samtiden, risi-
kerer vi å bli ensidig relevansorienterte, og det 
kan gå på bekostning av det normative ved 
kirkens budskap og lære. Eksempelvis, hvis vi 
velger å bruke et musikalsk språk som kun er 
tilpasset “vår tid” kan vi risikere å miste noe 
av “gullet” (den teologiske bredden og dyb-
den) vi finner i salmeskatten. På den andre 
siden, hvis vi kun lytter til "ordet", og tar hen-

syn til kirkens tradisjon og historiske kontekst, 
kan vi bli ensidig tradisjonsorientert, og det 
kan føre til at vi får problemer med å være re-
levante når vi formidler budskapet. Eksempel-
vis kan en andakt være ortodoks og bibelsk i 
sin lære, men hvis vi ikke evner å ta i bruk ver-
bale virkemidler som gjør at andakten kommu-
niserer til den neste generasjon, står vi i fare 
for å nettopp miste den generasjonen.   
 
Vi ønsker å være relevante, kommunisere slik 
at folk forstår og kjenner seg igjen, uten å mis-
te det bibelsk-normative perspektivet. For å 
oppnå dette kan kanskje dobbel lytting være en 
viktig nøkkel?   
 
Dersom vi ved hjelp av dobbel lytting klarer å 
kartlegge hva av det vi driver med som befin-
ner seg på det normative feltet, og hva av det 
vi driver med som ikke er “normativt”, kan vi 
lettere ta valg omkring endring, strategi og 
menighetsutvikling. På denne måten kan vi 
som kirke fullføre oppdraget vårt om å både 
“være det vi som kirke er kalt til å være og 
gjøre det vi som kirke er kalt til å gjøre.” 
 

Av sang- og musikkleder Åsmund 
Reksten Scheie 

 
 

Åsmund Reksten 
Scheie 

Signaturen 

Dobbel lytting 
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Nye folk på lydstyring 
Av Knut Hammersmark 
Det har herved skjedd en 
aldri så liten foryngelse blant 
de som styrer lyden på guds-
tjenestene! De to det gjelder 
er elever fra Ansgar-skolen, 
nærmere bestemt Kristian 
Hessen (22) til venstre og 
Emil Nilssen (24). Åsmund 
Reksten Scheie i midten. De 
går 3. året på bachelor i mu-
sikk og har erfaring med 
lydstyring. Planen er at disse 
skal være med å styre lyd 
denne våren – to ganger i 
måneden.  
Dette er et samarbeidspro-
sjekt mellom Ansgarskolen 
og menigheten. Vi håper at dette prosjektet kan videreutvikles. 

Ny bildevisning i kirkesalen 
Av Knut Hammersmark 
Menigheten er 
glad for å kun-
ne annonsere 
at vi nå er i 
gang med et 
nytt bildevis-
ningsprogram 
som heter 
Propresenter. 
Det er et noe 
mer avansert 
program som 
gir muligheter 
for en mer 
moderne bil-
devisning. Da 
kan vi lage 
mer engasje-
rende og visuelt tiltalende presentasjoner, som kan hjelpe til i formidlingen. 
Vi ønsker også å oppmuntre til økt frivillighet i menigheten. De som brenner for media og tekno-
logi, vil sannsynligvis få spennende utfordringer.  

På benken fra høyre: Engebret Grøthe, Michael Røsnes, Øystein Berg, Øyvind 
Hægeland. Ved miksepulten: Eivind Heier (foran) og Åsmund Reksten Scheie 



6 

Dialogmøter om likekjønnet ekteskap 

 
Stein Arve Graarud i samtale med Arild Sæ-
bø. 
 
Frikirken er i en prosess i forbindelse med 
det å avklare hvordan kirkesamfunnet skal 
forholde seg til likekjønnet ekteskap. Hvor-
dan denne prosessen vil bli er ikke endelig 
klart, men lokalt i vår menighet er vi i en 
orienteringsfase der vi samtaler om te-
maet. FrikirkeAktuelt er ikke noe debattfo-
rum, men vi ønsker å gi våre lesere noen uli-
ke perspektiver gjennom møte med noen av 
våre medlemmer. I denne omgang er det 
Arild Sæbø som er samtalepartner. 

  
Hva mener du er 
grunnfjellet vi skal 
stå på når vi drøf-
ter dette spørsmå-
let i vår menighet? 
  
Frikirken har hatt 
et flott motto; 
sammen om opp-
draget. Også når 
et vanskelig tema 
skal arbeides med, 
er det viktig at vi 
kan stå sammen 

om oppdraget. Jeg mener derfor at funda-
mentet for gode samtaler om temaet, er at vi 
alle som deltar i denne dialogen, uttrykker 
og utstråler en grunnleggende holdning til at 
vi vil hverandre vel, og at vi vil menigheten 
og kirkesamfunnet vel. 
  
Tenker du at dette temaet er et rent tolk-
ningsspørsmål av hva Bibelen sier? 
  
Ja, er det noe som er mer sentralt enn annet i 
det kristne budskapet? Er det slik at vi alle 
tolker ordene som står i Bibelen, eller er det 
en spesiell tolkning som er den rette? Hvilke 
av de ordene som står i Bibelen har mest 
verdi? Er noe situasjonsbestemt? Hva ville 
Jesus gjort? Ville han støttet de som opple-

ver å bli un-
dertrykt? 
  
Fra proses-
ser i andre 
kirkesam-
funn, i for-
hold til dette 
temaet, ser 
vi at det kan 
gå hard for 
seg og at 
diskusjonene fører til harde og fastlåste 
fronter. Hva tenker du om det? 
 
Jeg synes det er svært viktig at vi løfter opp 
ulike perspektiver og spørsmål på en slik 
måte at vi beholder respekten for hverandres 
meninger. Det er fort gjort å havne i 
«dømmefella», og det kler ingen av oss. Det 
er mange spørsmål som jeg i en årrekke har 
fundert på, og etter hvert har tryggheten i det 
sentrale budskapet i evangeliet blitt sterkere 
og sterkere både når det gjelder budskapet 
generelt, men også i forhold til spørsmålet 
om likekjønnede skal kunne vies og kunne 
ha samme oppgaver som alle andre i menig-
heten. Jeg har som mange andre lest mye og 
reflektert mye over emnet. 
  
Hva er de viktigste innfallsvinklene for din 
del? 
 
For meg har det vært viktig å sette opp hvil-
ke perspektiver som er viktige i saken, og 
det er for meg fem ulike viktige perspekti-
ver; det historiske-, det teologiske-, det kir-
kelige-, det menneskelige perspektivet og 
barneperspektivet. Det er for omfattende å 
forklare dette nærmere her, men jeg vil håpe 
at det for andre vil være nyttig å sette opp 
for seg selv hvilke perspektiver eller tanker 
de har om saken. Det vil gjøre det enklere å 
tenke klarere, tror jeg. Så må vi tørre å si 
meningen vår, og vi må kunne tåle å høre 
andres synspunkter som går på tvers av egne 
standpunkter. Dette synes jeg er viktig. Vi 

Stein Arve Graarud 

Arild Sæbø 
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bør ta med oss et råd fra metodistkirken som 
har vært i en lignende prosess. De opplevde at 
flere menigheter bare skjøv på saken, og der-
med ble det mer vondt enn det burde blitt. 
 
Hvordan ønsker du at frikirken skal være? 
  
Min drøm er at vi kan bli oppfattet som en raus 
og inkluderende menighet hvor alle mennesker 
opplever å bli sett og respektert for den de er. 
Mange opplever det allerede, og takk til alle 
medmenneskene vi har i denne menigheten. 
Men kanskje vi kunne inkludert flere med end-
rede vedtak, og etter hvert praksis, i vår menig-
het og i vårt kirkesamfunn? Er kirken til for 
Gud eller mennesker? Hvor er vi som menighet 
i forhold til den verden vi lever i? Hvem er vi 
menighet for om 15 år? 
  
Om konklusjonen på prosessen vårt kirkesam-
funn skulle være at vi fastholder vårt klassiske 
syn på samliv og familie? Hva da? 
  
Jeg kjenner mange som har sklidd fra aktivt 
menighetsengasjement. Hvorfor de har gjort 
det, vet jeg ikke. Kanskje den manglende dialo-
gen om likekjønnet samliv i vårt kirkesamfunn, 
har ført til at noen har mistet motivasjonen el-
ler engasjementet sitt fordi de ikke kan identifi-
sere seg med Frikirken lenger? Det håper jeg 
ikke, for vi har i Kristiansand en flott menig-
het. Frikirken var historisk et kirkesamfunn 
som ble dannet i opposisjon til den gang den 
etablerte statskirken. Jeg savner min kirke slik 
den var som en kirke som gikk foran. En slik 
kirke synes jeg vi i liten grad ser nå. Byen vår 
trenger en tilgjengelig og inkluderende kirke. 
En slik kirke kan vi sammen skape. 
 
Vi vil gjøre oppmerksom på at vi i FrikirkeAk-
tuelt ikke har som mål å kunne få med alle 
synspunkter som måtte finnes i vår menighet. I 
neste nummer vil vi forsøke å få til en samtale 
der andre meninger kommer til orde. 
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En av landets mest populære  
folkehøyskoler 

tegnelsen på et fellesfag. 
 
Skolen har et tett samarbeid med Feriesenteret 
ved at den leier lokaler av senteret i 9 måne-
der, mens Feriesenteret benytter alt i en 3 må-
neders sommersesong. 
 
For tiden er det 107 elever som er fordelt på 
ulike linjer. Den mest populære er dyr og natur 
som i år har 24 elever. Her er et interessant 
samarbeid med dyreparken. Andre populære 
linjer er helselinje og musikklinje og ikke 
minst linjen vann og fjell som har ansvaret for 
skolens båt. 
 
Elevene kommer fra mange forskjellige steder 
i landet. Vi har også elever som er alenemødre 
og dette har skolen tatt høyde for. Det er lagt 
til rette for barnepass slik at moren kan følge 
hele undervisningen og andre aktiviteter i sko-
lens regi. Flere har sagt at de trodde at ung-
domstiden var slutt, men fikk seg en positiv 
overraskelse. 
 
De fleste elevene definerer ikke seg selv som 
kristne når de begynner på skolen. Men etter et 

Av Harald Flå 

 
Mens mange folkehøyskoler sliter med rekrut-
teringen har Kristiansand Folkehøyskole på 
Dvergsnestangen stor pågang av nye elever. 
Det er flere som har søkt om opptak i år enn i 
fjor kan en fornøyd Rolf Solås fortelle.  
Rolf er for øvrig en av eierne av skolen sam-
men med Jan Gosner. De eier 50% hver av 
aksjene. Det var i 2014 disse to tok initiativet 
til å danne skolen og allerede i 2015 var den i 
gang. Det er ikke noen overdrivelse å si at det-
te har vært en suksess. 
 
Selv om Rolf allerede har vært pensjonist en 
stund er han aktivt med i den daglige driften. 
Han sier selv at han kan sammenlignes med en 
potet, altså en som kan benyttes til det meste. 
Ikke minst når det gjelder transport av elever 
med buss eller båt til forskjellige aktiviteter. 
 
Kristiansand Folkehøyskole drives på et kris-
tent grunnlag og har en knytning til Frikirken 
ved at den bygger på kirkens verdigrunnlag. 
Mottoet er «fremtid og håp» som også er be-

Den trivelige matsalen 
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skoleår med mye kristen påvirkning 
gjennom undervisning, fritidsaktivite-
ter og forkynnelse er det ikke sjeldent 
at noen sier «Vi har lyst til å prøve 
han Jesus».  I mai når foreldrene 
kommer og skal hente sine håpefulle 
er det ikke uvanlig at de med tårer i 
øynene sier «Hva har skjedd med dat-
tera/sønnen vår?» 
 
Skolen har en egen lederlinje for sti-
pendiater/miljøarbeidere. Dette er 
tidligere folkehøyskoleelever. Dette 
er ressurspersoner som får mye selv-
stendig arbeid på skolen ved å ha 
kvelds- og helgearrangementer for 
elevene og dermed er det mindre at-
traktivt å trekke til byen om kveldene 
og i helgene. Stipendiatopplegget er 
svært viktig for skolen. 
 
Rolf Solås kan fortelle at tilbakemel-
dingen fra elevene etter gjennomført 
skoleår er svært positivt. De fremhe-
ver spesielt lærerne, skolens plasse-
ring i geografien, maten og bostan-
darden.  
 
Det er ingen tvil om at Kristiansand 
Folkehøyskole betyr mye for ung-
dommene. Noen av dem har etter endt 
skoleår funnet sin plass og blitt aktive 
resurser i sine lokale menigheter. 
 
Selv om skolen har hatt mange elever 
de siste årene, er økonomien an-
strengt. Statstilskuddet er relativt lavt 
sammenlignet med skoler som har 
noenlunde samme elevtall. Det har 
blitt jobbet med å få økt tilskudds-
elevtallet i 4-5 år, noe som så langt 
har gitt en økning på syv ekstra elev-
plasser: Målet er å få ytterligere 15-
20 støtteberettigede elever slik at reelt 
elevtall tilsvarer statstilskuddet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rolf Solås ved Kristiansand  Folkehøyskole 
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Spennende prosjekt for Kristiansand  
Frikirkes Kammerkor (KFK) denne våren. 

Av Randulf Roaldsnes 

Ny, vakker kormusikk skrevet av Ola Gjeilo 
møter renessansekomponisten William Byrd 
hos kammerkoret. Det ligger mer enn 400 år 
mellom disse komposisjonene. Og koret øns-
ker å utforske hva disse to har til felles, og 
hva som er annerledes.  
Koret startet sine øvinger i januar 2023, og 
prosjektet munner ut i to konserter søndag 
den 23.april, en her i Frikirken og en i Vågs-
bygd kirke. 
Korets faste dirigent, Bodil Kvernenes Nør-

sett, har permisjon denne våren. Inge Dahl 
vikarierer for henne. Han har en solid bak-
grunn innen musikk generelt, og koret ser 
med forventning frem til et samarbeid med 
ham om dette prosjektet.  
I tillegg er vi heldige å ha med Runar Nør-
sett på flygel. Mange kjenner hans musikals-
ke kvaliteter fra tidligere. Innen de fleste 
musikalske sjangere, som klassisk, jazz, gos-
pel etc.  
Koret ble startet i 2004, så det nærmer seg et 
20-årsjubileum. Koret har en god og stabil 
gruppe sangere, og får stadige forespørsler 

om oppdrag og medvirkning i større og 
mindre sammenhenger. Et stort høydepunkt i 
2022 var medvirkning sammen med diverse 
andre kor og Kristiansand symfoniorkester 
på konsert med Andrea Bocelli på bystranda 
i juni 2022. Koret er først og fremst en del 
av den tradisjonsrike og viktige musikktradi-
sjonen i menigheten. Derfor har deltakelse i 
gudstjenester og andre sammenhenger høy 
prioritet.  
For noen vil muligens både Byrd og Gjeilo 
fremstå som ukjente komponister. Men vi 
har tro på at publikum vil finne disse verke-

ne som både vakre, spennende og interessan-
te. Byrd var tidlig ute i sin samtid, og hans 
komposisjoner har blitt stående i århundrer. 
Gjeilo er født i Norge, studerte først hos 
Wolfgang Plagge i Oslo. Han flyttet i 2001 
til USA, der han nå har et stort publikum. 
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Naturleg menighetsutvikling med NaMu 

Av Tone Iren Lyseng 

Kva er det som gjer at nokon kyrkjelydar veks 
kraftig medan andre stagnerer, eller opplever 
tilbakegang? Sjølvsagt er det ein del ytre fak-
torar som kan påverka dette, som til- og frå-
flytting, strid og splittelse, nyplanting av 
menighetar, nytilsette som trekk til seg nye 
grupper, og sikkert ei mengd andre element. 
Men det er og ein del indre faktorar i kyrkjely-
dar som kan leia til vekst. 
Organisasjonen NaMu, som står for Naturlig 
Menighetsutvikling, starta i Noreg som Natur-
lig kirkevekst for 25 år sidan. Basert på under-
søkingar av kyrkjelydar i vekst, har organisa-
sjonen definert åtte kvalitetsteikn, eller teikn 
på sunnhet. Den enkle modellen er at kyrkjely-
dar som har sunne kvalitetar opplever vekst. 

Kvalitetsteikna er basert på bibelske og natur-
lege prinsipp. Eit døme er Nådegavebasert Te-
neste. Det er naturleg for oss menneske å bidra 
med det me er gode på. Det bibelske er at Gud 
gjev oss nådegaver som me kan nytta i teneste 
for våre medmenneske. Nådegavebasert 
Teeneste er på den måten eit naturleg og eit 
bibelsk prinsipp, og eit kvalitetsteikn for kyr-
kjelydar. Vinteren 2020 gjennomførte Kristi-
ansand frikirke ei undersøking med NaMu, 
som viste at nettopp dette var eit sterkt kvali-
tetsteikn hjå oss. Med andre ord opplever 
mange her at dei får bidra med det dei er gode 
på. 
Undersøkinga viste oss og vår 
“minimumsfaktor”, det kvalitetsteiknet som 
var svakast: Inspirerande Gudstenester. Sjå på 
illustrasjonen av tønna. Dei åtte kvalitetsteikna 
har kvar sin stav i tønna, og den lågaste staven 
avgjer kor mykje vatn ein kan fylla tønna med. 

Om ein arbeider med å heva den lågaste sta-
ven, vil det gi rom for meir vatn i tønna. Dette 
er tanken bak å analysera dei ulike kvalitets-
teikna i kyrkjelydane gjennom NaMu. I Kristi-
ansand frikirke var altså staven Inspirerande 
Gudstenester den lågaste då me gjennomførte 
den siste undersøkinga, og det har vore i bak-
hovudet for alle oss som er involverte i gudste-
nestane sidan. 
Gjennom 2020 vart det ikkje halde særleg 
mange gudstenester på grunn av pandemien, så 
det tok litt tid før ein fekk jobba direkte med 
temaet. Det har likevel vore i tankane våre i 
Eldsteråd og stab heile tida, det har vore tema 
for gruppearbeid på menighetsweekend og 
samtaleemne på menighetsmøter, og gjennom 
særleg det siste året har det blitt gjort ein del 

konkrete endringar i gudstenestene våre: Me 
har hatt fokus på at fleire kan bidra, til dømes 
med tekstlesing eller musikk. Gloria-leddet i 
gudstenestene er utvida til å innehalda meir 
lovsong. Det er etablert eitt gudstenesteteam 
som er i gong, og etter å ha hausta litt erfaring-
ar derfrå er planen å få i gong fleire. Familie-
gudstenestene har blitt omdøypte til Genera-
sjonsgudstenester, for å syna at me ynskjer det 
skal vera ein treffstad mellom generasjonane. 
Liturgien er lagt nærmare dei vanlege hovud-
gudstenestene for å skapa sterkare samanheng. 
I løpet av 2022 har Kristiansand frikirke fak-
tisk opplevd tilvekst, særleg av småbarnsfami-
liar. Dette ser me på mengda barn og familiar 
på Tirsdagsmiddag, generasjonsgudstenester 
og søndagsskulen. Det er gledeleg! Lat oss be 
om at denne veksten blir til velsigning for kyr-
kjelyden, og at kyrkjelyden kan vera til velsig-
ning for småbarnsfamiliane. 
(Illustrasjonane er henta frå namunorge.no) 
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Nye vinduer og ny isolasjon 

Av Knut Hammersmark 

Som en del kanskje har fått med seg, er det kommet flere nye vinduer i kirka 
i høst. En over gjennomsnittlig stor dugnadsgjeng ble kalt inn for å bære 
vinduene inn. Deretter tok fetterne og byggmesterne Reidar og Per Frigstad 

seg av innsettinga.  
Lokalene det dreier seg om er studentleiligheten, vinduer i trappeoppgangen 
mot galleriet, inn mot Grønnsalen og Det stille (eller mer presist Det stille-

re…) rom. Dette hjelper ikke bare på temperaturen, men også lydisolering.  
I tillegg er det nytt isolasjonslag over kirkesalen – første siden bygget var 
nytt.  
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Nytt fra menigheten 
Kirken Tollbodgata 66 
Kontor Tollbodgata 64 
Kontortid  Tirsdag, onsdag og 

torsdag  kl. 10-15 
  Tlf. 38 12 10 30 
  
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 
 
Sigfred Axel Stien 

 
 

Nytt medlem 
 
Håkon Bråtømyr  
 

Økonomien i FrikirkeAktuelt 
 
Som du sikkert kjenner til så er vi i FrikirkeAktuelt avhengig av 
reklameinntekter og andre gaver for å få økonomien i balanse. 
Alt redaksjonsarbeid og layout gjøres på dugnad. Men prisstig-
ningen er merkbar for oss også. Papir og trykkeutgifter har økt 
kraftig det siste året. Samtidig har vi ikke klart å øke reklameinn-
tektene som vi ønsker. Som du kanskje har lagt merke til så er 
der et par ledige felt på vår reklameside. De bør kunne fylles 
opp. Alternativet er selvsagt å redusere opplaget, men det synes 
vi er en ganske dårlig ide. Vi sender ut en gave-giro en gang i 
året. I dem ligger det et stort potensiale som kan utnyttes bedre. 
Rett før jul traff vi en av våre utflyttede menighetsmedlemmer på 
Kilden. Vedkommende bor nå i utlandet. Siterer det som ble 
sagt: «Dere må aldri finne på å legge ned FrikirkeAktuelt! Det er 
en glede hver gang det dukker opp i postkassa. Og – det er ikke 
det samme med nettsider. Det er like gøy å følge med på min 
barndoms menighet. Stå på!» Så herved er oppfordringen gitt. 

Redaktør i FrikirkeAktuelt 
 
Vi har i mange år hatt gleden av å ha Kåre Melhus som redaktør 
i FrikirkeAktuelt. Og i mange år før det så har Kåre vært med i 
redaksjonen. Han har bidratt på mange måter med sin gode penn 
og faglige tyngde fra mange år som journalist i NRK og lærer på 
Mediehøgskolen, NLA. Kåre har, på tross av passert pensjonist-
alder, sagt ja til et prosjekt i Sør-Afrika. Det medfører mye rei-
sing og er ikke så lett å kombinere med redaktøransvaret for bla-
det. Vi takker Kåre hjertelig og ønsker lykke til i det nye pro-
sjektet.  



Program 

Tirsdag 7. februar 
16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Knøttis 
19.00  Damenes Misjonsforum 
 Tove Rustan Skaar 
 Stefanusalliansens arbeid i 
 Egypt 

Onsdag 8. februar 
10.30  Bønnemøte 

Fredag 10. februa 
19.00  Voxlight 

Lørdag 11. februar 
19.30  Vox 

Søndag 12. februar 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Sigmund Sandåker 
 Opplegg for barna 

Tirsdag 14. februar 
16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Rockis 
18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 15. februar 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 

Torsdag 16. februar 
19.00  Menighetsmøte 

Fredag 17. februar 
09.00  Åpen dag 40 dager 
 Rune Edvardsen 
 Tjene i tro 

Søndag 19. februar 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Nattverd, dåp 
 Hilde Grøthe 

Onsdag 22. februar 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Seniorforum 
 Katrine Tallaksen Skjerdal 
 «Gabriel Scott og   
 Vår Herre» 
 

 

Onsdag 15. mars 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 
 

Søndag 19. mars 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Nattverd 
 Hilde Grøthe 
 Opplegg for barna 

Tirsdag 21. mars 
16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Knøttis 

Onsdag 22. mars 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Seniorforum 
 Unni Westli 
 For en tid som denne.  
 Personer i Bibelen 

Fredag 24. mars 
19.00  Voxlight 

Lørdag 25. mars 
15:00 - 17:00 Påskeverksted 
19.30  Vox 

Søndag 26. mars 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Generasjonsgudstjeneste 
med sanger fra påskespillet Lys 
levende. 

Tirsdag 28. mars 
16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Rockis 

Onsdag 29. mars 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 

Torsdag 30. mars 
Tidspunkt ikke fastsatt 

 
Temakveld Anne og  
PerArne Dahl 
Kjærlighetens kraft – kan vi 
lære å elske?  

 

Lørdag 25. februar 
19.30  Vox 
 

Søndag 26. februar 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Generasjonsgudstjeneste 
 Line Key Graarud 

Tirsdag 28. februar 
16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Rockis 

Onsdag 1. mars 
10.30 Bønnemøte 
12.00 Bronselaget 

Søndag 5. mars 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Nattverd, dåp 
 Oddvar Søvik 
 Opplegg for barna 

Tirsdag 7. mars 
16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Knøttis 
18.30  Damenes Misjonsforum 
 Anne Grete Gundersen 
 Gumuzfolket i våre hjerter, 
 Etiopia 

Onsdag 8. mars 
10.30  Bønnemøte 

Fredag 10. mars 
19.00 Voxlight 

Lørdag 11. mars 
19.30  Vox 

Søndag 12. mars 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Janne og Paul Roland 
 Maria og Audun Mork, sang 
 og musikk 
17.00  Seniorsøndag i FriCafé 

Tirsdag 14. mars 
16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Rockis 
18.30  StrikkeCafé 
 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Blues-gudstjeneste Emran og Neda snart klare for Canada 
 
Vår menighet samlet i høst inn 300.000 kroner som var nødvendig for å sikre at Emran og 
Neda får opphold Canda. Menigheten som skal ta hånd om våre iranske venner, stiller 
som krav at de som kommer må klare seg selv økonomisk det første året, og det koster 
300.000 kroner. 
 

Den canadiske menigheten venter nå at myndighetene skal tildele dem den årlige kvoten 
flyktninger de kan ta imot i 2023, men menigheten har allerede bestemt at to av disse 
plassene skal gis til Emran og Neda. 
 

Mens de venter, arbeider Emran og Neda i menigheten de var med på å starte i Tyrkia. 
De opplever at det månedlig kommer noen til tro på Jesus der. Samtidig ser de at andre 
iranere, både fra egen menighet og andre, blir sendt tilbake til Iran, og dette skaper en 
stor, reell frykt for at de selv skal bli deportert. Derfor må de være veldig forsiktige, og de 
går ut så lite som mulig.  Vær med og be om beskyttelse for våre venner den siste tiden de 
er i Tyrkia. 

Lys levende 
 
Å sette opp en fullversjon av påskemusika-
len «Lys levende» er et krevende arbeid. Pro-
sjektgruppa har derfor konkludert at vi er 
litt i manko på tilgjengelige ressurser i vår-
semesteret. Vi har derfor konkludert med at 
vi rigger for en oppsetning i 2024. Vi vet at 
noen synes dette er litt leit, men som en 
liten trøst så vil vi lage en gudstjeneste den 
26. mars der du kan få et gjenhør med de 
vakre melodiene og tekstene. Den digitale 
versjonen vil bli videreutviklet så følg med. Vi kommer med flere detaljer i neste nummer 
av FrikirkeAktuelt. 


