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Etter å ha vært pensjonist i 5 år, fikk jeg sjan-
sen til å begynne å arbeide igjen.  Et medisinsk 
forskningsprosjekt i regi av Oslo Universitets-
sykehus og UiA trengte en kommunikasjons-
rådgiver. Svein Gunnar Gundersen ringte meg 
og spurte om jeg hadde noen jeg kunne anbe-
fale.  Prosjektet hørtes veldig spennende ut, så 
jeg spurte om gamle Melhus kunne brukes.  
Og det kunne han! 
 
Og nå sitter jeg her på en terrasse utenfor min 
leilighet i Margate, sør for Durban i 30 graders 
varme og, lytter til store bølger fra det indiske 
hav som slår mot Shelly Beach med tunge 
drønn. 
 
Forrige uke hadde vi en åpningskonferanse 
med deltagelse av mange norske, både fra Oslo 
og Kristiansand.  Nå skal en gruppe av oss rei-
se til Eswatini (tidligere Swaziland) og Mo-
sambik, der en del av forskningen skal foregå. 
 
Svein Gunnar Gundersen har forsket på Schis-
tosomiasis og bilharzia i flere tiår, og karakte-
riserer seg om en «bestefar» til dette prosjek-
tet, siden det er en av hans doktorander som nå 
leder prosjektet. 
 
Ferskvannsparasitten bilharzia er så liten at 
den trenger gjennom huden når man enten ba-
der eller vasker klær i innsjøer eller elver i Af-
rika. Parasitten etterlater seg egg som gjør stor 
skade. 
 
26 forskere fra flere land skal teste et enkelt og 
billig instrument som skal diagnostisere syk-
dommen. 15 studenter skal også ta doktorgra-

der og noen mastergrader på denne studien. Min 
oppgave er å informere om prosjektet, først og 
fremst innen det medisinske miljøet.  Vi jobber 
nå med å opprette en nettside der informasjonen 
bli lagt ut fortløpende. 
 
Dette er en heltidsstilling med en god del rei-
sing, foreløpig for et år. Derfor måtte jeg trekke 
meg fra FrikirkeAktuelt, der jeg har vært med i 
23 år. Tror jeg kommer til å feire 75 årsdagen i 
Mosambik. 70 årsdagen feiret jeg i Uganda.  Jeg 
føler meg privilegert. 

Signaturen 

Reisebrev fra Afrika 
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Pastorens 

Her står jeg. Jeg kan ikke annet.  
Gud hjelpe meg.  Amen 

Ordene i overskriften er ikke, som mange tror, 
et sitat av Martin Luther, men en god opp-
summering av hans tale til Riksdagen i 
Worms, der han erklærte at han ikke kunne 
annet enn å stå på Skriftens ord når han så at 
kirken og keiseren lærte i strid med Bibelen. 
Jeg vil gjerne gjøre disse ordene til mine eg-
ne. Vel vitende om at verden vil se meg som 
en tåpe og en fundamentalist, vil jeg si: Jeg 
tror Bibelen er helt bokstavelig Guds Ord, 
skrevet av mennesker men innåndet av Den 
Hellige Ånd, fra første til siste bokstav. Jeg 
tror hele Bibelen er helt sann. Ja, mer enn 
sann. Uten bibelen finnes det ingen Sannhet i 
verden, bare mange såkalte "sannheter". Når 
jeg sier at jeg "tror", betyr det: Jeg har full 
tillit til dette, og ønsker å leve og dø på at slik 
er det. 
 
Dette medfører at jeg tror at den treenige Gud 
skapte jorden, universet, planter, dyr og men-
nesker på overnaturlig vis, og skapte en fins-
temt orden som opprettholder skapelsen. Jeg 
tror ikke mennesket er en del av dyreriket, for 
vi er skapt i Hans bilde, og lite ringere enn 
Ham. Enhver vitenskap som forsøker å bevise 
at skaperverket har blitt til ved naturlige pro-
sesser og ved de samme naturlover som vi 
kan observere i skaperverket etter at Gud had-
de gjort det ferdig, må følgelig ta feil. Hvor-
for? Fordi Guds Ord sier det! 
 
Jeg tror Bibelen når den sier at Gud fullførte 
skapelsen sjette dag, og så at alt var godt. 
Ville Gud synes at en verden med sykdom, 
død, utryddelse av arter, naturkatastrofer og 
ødeleggelse var godt? Nei naturligvis ikke. 
Alt dette kom inn i verden etter at mennesket 
lot seg forføre av spørsmålet "har Gud virke-
lig sagt?". For det sier Guds Ord. 
 
Jeg tror Gud selv definerer hva som er hellig 
og hva som urent, rett og galt, hva som er for-

enlig med et liv sammen med Ham, og hva 
som ikke er det. Og Han deler dette med oss i 
Sitt Ord. Hvem er vi som tror vi har større vis-
dom om dette enn Ham som skapte oss? Vår 
synd belønnes med døden, og et liv borte fra 
vår skaper nå og inn i evigheten. For det sier 
Guds Ord. 
 
Jeg tror Bibelen når den forteller at Gud elsket 
oss så høyt at han var villig til å komme til oss 
i menneskedrakt, dele våre omstendigheter 
uten å synde, og deretter lide og dø uskyldig, 
og med det ta på seg vår rettmessige straff. På 
samme måte som Jesu straff var ufortjent, er 
vår gjenopprettede tilgang til felleskap med 
Gud helt ufortjent.  Jesus åpnet veien slik at de 
som ennå ville ha felleskap med Gud, og un-
derkaste seg ham, fikk en mulighet. 
 
Jeg tror Bibelen når den sier at døden ikke 
kunne holde på Kristus, og at han stod opp i 
triumf tredje dagen. Og jeg tror Bibelen når 
den forteller at dommen over verden kommer. 
At rettferdighet skal gjenopprettes når Jesus 
kommer tilbake og  selv dømmer all ondskap 
og fiendskap mot Gud. Jeg tror at de som ikke 
har satt sin tillitt til ham og latt seg vaske rene 
i Lammets blod, kommer til å  gå fortapt, for 
synden har tilsmusset oss alle. Men jeg tror 
også at vi ennå en kort tid lever i en nådetid, 
der det er mulig å få gjort opp sin sak med 
Gud. 
 
Og jeg tror at Gud til slutt vil gjenskape uni-
verset slik det var ment å være, og la dem som 
satte sin tillit til Kristus, leve sammen med seg 
i evighet. På en ny jord. Under en ny himmel. 
For alt dette, og mer til, sier Guds Ord, som er 
selve Sannheten. 
 
Så her står jeg da. Jeg kan ikke annet. Gud 
hjelpe meg. Amen. 

Are Røiseland 
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Onsdag 15. februar var det igjen det 
månedlige TØFF-kurset i kirka. 
(TØFF står for Trening og Øvelse 
For Fjorårskonfirmanter.) Det var 
god stemning denne kvelden. Leder-
ne samles til planlegging og bønn 
kl. 17. Deltakerne kommer kl. 18, 
og starter kvelden med rykende 
varm pizza. 
 
Denne gangen var det Rebecka Aa-
sen fra Øvrebø som hadde undervis-
ning om Arbeid og hvile? Hun po-
engterte at ungdommer i dag ofte 
lever stressede liv, og hun formidlet 
hva bibelen sier om å hvile. 
 
Deretter ble forsamlinga delt inn i 
grupper, og tilnærmet hele kirka var 
i bruk. 
 
Kveldene avsluttes alltid med bønn i 
kirkesalen. Pastor i Songdalen Fri-
kirke, André Myhren, ledet forsam-
lingen i en bibelmeditasjon.  

TØFF-kurs 

Gutter TØFF-kurs: Her er gjengen fra Hånes frikirke ledet av Ruben An-
dersen og Oliver Røsnes. 

Jenter TØFF-kurs: Maren Andås, Madelen Haaversen Hageland, Ane 
Fredvik, Julia Lidi Jølstad, Erle Berhus, Thea Marcussen og Josefine Sødal 

Lederbilde TØFF: Foran f.v: André 
Myhren, Toini Berg, Sven Reinhar-
sen, Martin Strømme Korsvik, Re-
becka Aasen, Brede Haugerud, Stein 
Arve Graarud og Tiril Holvik Rep-
stad Bak f.v: Magner Sæbø, Bjørn 
Embrik Grøthe, Patrick Gundersen, 
Laurits Abrahamsen og Kaja Hodne 
Græsdal 
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Helgen 27-29. januar reiste vi med 93 ungdom-
mer til Hovden Fjellstoge. Disse turene er vikti-
ge for å bli bedre kjent med hverandre. Det er 
ungdommene selv som er med i planleggingen 
og gjennomføringen av turene våre. Denne 
gangen var det Maren Christine Martinsen og 
Max Marinas som holdt talene. På lørdagskvel-
den var det vitnemøte, og det var mange som 
hadde noe på hjertet.  
 
 
 
Disse bildene fra turen er dokumentasjon på at 
slike turer for menighetens unge er ledet av en 
alvorstynget og seriøs ungdomspastor, og mest 
av alt beregnet på hengehoder og surpomper. 

VOX-tur til Hovden 
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Sammendrag av årsmeldingen for 2022 

 

Post corona 

Året 2022 ble et innholdsrikt år på mange måter. 
Det er bare ett år siden samfunnet endelig åpnet 
opp etter pandemien, men det virker nesten som 
om det bare har vært en vond drøm. Landets 
mange menigheter brukte mye krefter på å få loko-
motivene opp i marsjfart igjen. Det har vært fantas-
tisk å se hvordan menigheten vår har mobilisert i 
en krevende tid. 
 

Takknemlighet 

Det er svært gledelig å se så mange nye barnefami-
lier i kirka. Det nye barnekoret «Rockis» har vokst 
til 49 medlemmer på kort tid. Tirsdagsmiddagen 
har vært viktig i denne sammenhengen. En annen 
frisk gren på menighetstreet er Frikontakt, som er 
en språkcafé for ukrainske flyktninger. Dette har 
hatt stor betydning for så vel besøkende som med-
arbeidere. Kirka vår huser også to andre menighe-
ter. På lørdager feirer en ukrainsk menighet guds-
tjeneste i kjelleren. Søndag ettermiddag arrangerer 
Braveheart internasjonal gudstjeneste i de samme 
lokalene.  
 

Stabssituasjonen 

Det har vært store utskiftninger i staben vår denne 
høsten: Endre Sagedal sa opp stillingen sin som 
administrativ pastor før sommeren etter 9 års tje-
neste. Hilde Grøthe sluttet som pastor og gikk inn i 
tjeneste i Eldsterådet, og musikkleder Jon Kleve-
land fikk innvilget ett års permisjon fra høsten. 

Harald Eikeland gikk da 
inn som konstituert for-
stander. Etter at han fikk 
permisjon 15. september 
var det friBU-pastor 
Stein Arve Graarud som 
overtok denne stillingen. 
Menigheten har også fått 
inn tre nye arbeidere i 
staben. Toini Gulbrand-
sen Berg ble ansatt som 
menighetsarbeider i 70% 
stilling. Maria Sødal 
Arredondo er vår nye 
barne- og familiearbeider i 40%. Åsmund Reksten 
Scheie vikarierer som menighetens sang- og musikk 
leder fram til sommeren 2023. Torbjørg Nylund Nil-
sen, Maria Arredondo og Toini Berg har økt sine stil-
linger med 10% på grunn av den ekstraordinære situa-
sjonen vi er i. Vi er også takknemlige for at Sigmund 
Sandåker og Hilde Grøthe har takket ja til å styrke 
staben fram til sommeren. Sigmund har 25% stilling 
som seniorpastor, og Hilde har 20% stilling som pas-
tor, og er ansvarlig for menighetens gudstjenester.  
 

Menighetens virksomhet og drift 
 

Menighetsmøter  

Det har vært avholdt 4 menighetsmøter, 03.03, Års-
møte 05.05, 13.10  og 08.12. På menighetsmøtene er 
det tatt opp saker som: Budsjett, personalsituasjonen, 
Namu undersøkelsen og arbeidet med resultatene 
derfra,  temamøte (likekjønnet samliv, opprettet struk-
turutvalg, Frikirkens målplan «Jesus til nye genera-
sjoner», rekruttering til eldsteråd. 
 

Menighetsråd 

Menighetsrådet består av ER og AR, og har behandlet 
budsjett 2023. 
 

Administrasjonsrådet (AR) 

 
Rådet har i 2022 behandlet 60 saker, hvorav de fleste 
er knyttet til økonomi, bygg og utstyr. 

Månedlig har vi fått statusrapportering på den økono-
miske situasjonen for å kunne påse at menigheten 
ikke er i utakt med budsjettet. Bygningsmessig er det 
gjennomført flere Enøk-tiltak. Dårlige vinduer er skif-
tet, isolasjonen i taket over kirkesalen er forbedret og 
det er installert varmepumpe i leiligheten. I tillegg er 

Dette er en nedkortet utgave, hvor mye detaljer 
er kuttet ut. Men kortversjonen gir et overblikk 
over menighetens virke. Fullversjon ligger på 
hjemmesiden, og lagt ut på papir i kirka. Års-
møtet er planlagt avholdt 13. april kl. 18.00  

Vår visjon 
 

Åpne hjerter oppover  
og utover. 

 

Verdier: LITT 
 

Levende tro,  
Inkluderende fellesskap, 

Takknemlighet og  
Tjenestevillighet 

Toini, Åsmund og Maria 
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En litt forsinket melding som bare er med i 
den digitale versjonen av FrikirkeAktuelt 
 
2022 var et år med mye endring, mye usikker-
het, men også et år der Herren viste oss sin tro-
fasthet. Mange har bedt og jobbet for en revitali-
sering av menighetens barne- og familiearbeid, 
og nå ser vi større resultater enn mange av oss 
turde håpe på.  
 
Menighetens gudstjenesteform har vært i end-
ring det siste året. Det har vært viktig for eldste-
rådet at gudstjenesten vår skal reflektere at vi er 
og ønsker å være en flergenerasjonsmenighet, 
og at mange forskjellige trosspråk skal uttrykkes 
når vi kommer sammen. For noen er forkynnel-
sen det viktigste, for andre det kontemplative. 
Noen fokuserer på bibelens ord om Gud som en 
ordenens Gud, mens andre ser det skriften for-
teller oss om at åndens gaver skal komme til 
uttrykk når vi kommer sammen som viktigere. 
For atter andre blir ikke en gudstjeneste kom-
plett uten å komme inn for Herren i overgitt lov-
sang og tilbedelse. Alle disse anliggendene er 
viktige for eldsterådet, og vi fortsetter å jobbe 
med å finne en god balanse. Vi ser også at musi-
kalske uttrykk er omdiskutert. Eldsterådet øns-
ker å ta vare på og utvikle vår sangtradisjon, og 
la den følges av både orgel, gitar, klaver eller 
fullt band. Vi vet at alle ikke kan være helt for-
nøyd hele tiden, men vil oppfordre hele menig-
heten til å være med å velsigne og støtte opp om 
gudstjenestearbeidet, og ikke minst oppmuntre 
og takke alle som stiller seg frem for å dele av 
sine gaver til menigheten. Det kan av og til være 
på sin plass å lufte bekymringer og uro, men 
gjør det til eldsterådet, ikke til den enkelte med-
arbeider. 
 
Mange har også bedt for eldsterådet, og at Her-
ren skulle kalle nye arbeidere dit. Nå har vi et 
robust råd, med 4 eldste og to pastorer.I løpet av 
året ble Kjell Rune Holvik kalt og innsatt som 
eldste. Kort tid etter trådde Hilde Grøthe inn 
som eldste, etter å ha avsluttet sin pastortjeneste 
hos oss for å arbeide fulltid på Kristiansand fol-
kehøyskole. Tone Iren Lund og Are Røiseland 

fortsetter i tjeneste. Rådet møtes regelmessig, 
normalt hver tredje uke. Det har vært perioder 
med mye større belastning, særlig i forbindel-
se med de store endringene vi har opplevd i 
staben, men arbeidsbelastningen er nå aksep-
tabel. Vi er veldig takknemlig for at Sigmund 
Sandåker har tatt på seg en deltidsstilling i 
menigheten for å avhjelpe all midlertidigheten 
vi omgir oss med. Sigmund er en stor, stor 
gave til menigheten og oss som råd. 
 
Aldri har vi opplevd så store utskiftninger i 
staben som i 2022. I løpet av året har Endre 
Sagedal og Hilde Grøthe sluttet som pastorer, 
og Jon Kleveland og Harald Eikeland har gått 
ut i permisjon. Vi har ansatt to nye fantastiske 
medarbeidere med ansvar innen barne- ung-
dom- og familiearbeid; Maria Arredondo og 
Toini Berg. Åsmund Scheie har tatt på seg den 
enormt krevende jobben å erstatte Jon som 
musikalsk leder. I alt dette har vår FriBU pas-
tor St. Arve tatt store steg, og fungerer nå som 
en tydelig og trygg leder for staben og menig-
heten. Det har vært krevende, men det funge-
rer. Mange har tatt ansvar for å være med å 
løfte, og vi ser nå et velfungerende diakoniråd 
og administrasjonsråd, et helt nyetablert og 
ambisiøst sang- og musikkråd, og mange nye 
ressurser som gir seg til ungdomsarbeidet. 
Eldsterådet kjenner at Herren leder og gir 
trygghet. Vi ser ikke alltid hvordan veien vi-
dere skal se ut, men på forunderlig vis skaper 
Han veier i ødemarken, og leder skritt for 
skritt. Takk, trofaste Gud! 
 
Andre store og gledelige ting som har skjedd i 
2022 er etableringen av møteplass for Ukrai-
nere i landflyktighet, og at en ukrainsk menig-
het har funnet en hjem i vår kirke. Vi gleder 
oss over dette arbeidet, og ønsker å uttrykke 
stor takk til alle som gir av sin tid og sine res-
surser for våre nye bysbarn. 
 

Are Røiseland 
 

Årsmelding fra Eldsterådet 



en del teknisk utstyr kjøpt, byttet ut eller forbedret. 

31.12.23 består Administrasjonsrådet av Roald 
Fidje (formann), Steinar Ilebekk, Randi Gabriel-
sen, Espen Ringøen og Hans Kristian Sødal 
(sekretær). 

Frikirke Aktuelt.  

Menighetsbladet FrikirkeAktuelt utkom med syv 
numre i 2022, og et opplag på ca. 1.100 for hvert 
nummer. Bladet blir også lagt ut digitalt på hjem-
mesiden. Redaksjonen besto i 2023 av følgende 
personer: Kåre Melhus (redaktør), Harald Flå, 
Endre Sagedal, Tone Iren Lyseng, Tormod Fidje, 
Randulf Roaldsnes og Knut Hammersmark. 
 

Seniorforum 

I 2022 ble samtlige planlagte samlinger i seniorfo-
rum gjennomført. Det ble fire møter på våren, og 
tilsvarende på høsten. Det har jevnt over vært godt 
fremmøte, selv om det kan ha variert fra omkring 
40 til nærmere 70. Møtene starter med kaffe og 
rundstykker.  Det har vært stor bredde i temaene 
for møtene. Alt fra “ Besteforeldrenes rolle” til 
“møte med kinesiske kristne”. Komiteen har be-
stått av Snefrid og Jan Ivar Nilsen, Aslaug Vinje, 
Rannveig Hærås, Anne Lise og Ole Kristian 
Lauvnes og Harald Flå.  
 
På slutten av året gikk Ole Kristian ut av komiteen. 
Det kom inn to nye: Inger Lauvland og Hans Jakob 
Nilsen. 
 

«Vandreturer med kjerka»  

Pandemien har tidvis lagt begrensninger på turene. 
Men vi fikk til en tur i mai og tre turer i høst. 
Rundt 30 turglade mennesker møter opp en tirsdag 
i måneden. En positiv gjeng og et lavterskeltilbud 
hvor det er lett å be med seg nye folk. 
 

Internasjonalt arbeid 

I 2022 var det primært det internasjonale fellesskapet 
Braveheart som har søndag ettermiddag kl 15.00 i 
kjelleren. De samler 20-40 til gudstjeneste.  
 

Strikkekaféen  

Vårsemesteret 2022 hadde vi samling kvar 14.dag, 
men med færre og færre deltakarar.  Fleire har etter-
lyst samlingane, så me starta opp att med månadleg 
samling frå januar 2023. Nye deltakarar er hjarteleg 
velkomne! Tone Strai  
 

Menighetens bønnetjeneste  

Menigheten har flere bønnesamlinger. Flere personer 
står i en forbønns- og sjelesorgtjeneste hvor de selv 
gjør avtaler med enkeltpersoner som trenger samtale 
og forbønn.  
 
Onsdager fra 10.30 til 11.30 avholdes menighetens 
bønnemøte i Grønnsalen. Der samles ukentlig om lag 
5 personer til bønn for menighetens virke. En rik og 
velsignet tjeneste. Leder: Torleif Haugland 
 
Torsdag kl. 0900 – 1000  En samling med spesielt 
fokus på menighetens ungdomsarbeid. Fremmøte 6 – 
10 personer.  Leder: Stein Arve Graarud.  
 
Bønn før gudstjenesten 
I det stille rom kl. 10.30-1050 Fremmøte 5-20 perso-
ner Leder: Gudstjenesteleder 
 

Misjon 
Misjonsutvalget har dette året bestått av: Kåre Mel-
hus, Roald Føreland, Endre Sagedal (til han sluttet 
som pastor), Janne og Paul Roland. Vi har prioritert å 
komme med kort misjonsinfo i de gudstjenestene det 
er kollekt til misjonen eller Misjonsutvalget. Vi har 
hatt ansvar for Kristi Himmelfartsdag misjonssam-
ling, og lagt til rette for forskjellige misjonsmøter 
gjennom året. Vi fikk kr 230 000,- å forvalte dette 
året, og slik ble pengene fordelt til følgende prosjek-
ter: Ghanahjelpen, Buthan, Sibir, COMKina, Etiopia, 
Kambodsja, Stipend Oda Harv, Bangladesh, Prosjekt 
Canada (Neda og Emran) 
 

Sibir-Prosjektet 

Sibirprosjektet består fremdeles av; Signe Anette 
Sødal, Eivind Sødal, Gudny og Anthony Culley. 
 
På tross av krigen i Ukraina har vi klart å holde kon-
takten med menigheten i Salekhard dette året.  Ut-
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fordringene har vært store for det lille husfellesska-
pet som har satset målrettet mot barn og ung-
dom.Ved hjelp av tett samarbeid med Terje Konrad-
sen på Borgen i Tromsø (UiO) og den finske misjo-
næren Suvi, som vi ble kjent med på vår siste tur til 
Sibir, har vi klart å holde kontakten og misjonsenga-
sjementet oppe på et noenlunde nivå dette året. 
 
Etiopia  

Vi takker menigheten og andre givere for støtten i 
2022, og ber om fortsatt støtte og forbønn for dette 
folket som nå er i ferd med å etablere sin egen syno-
de innen Mekane Yesus kirken, med navnet Dall 
Dambe Synod. Den støtte de får fra oss er strategisk 
i denne prosessen for å bygge kompetanse i egen 
folkegruppe.  For Etiopia-utvalget Svein Gunnar 
Gundersen 
 

Rapport fra Garuma-prosjektet: Damene 
i Etiopia 

Dr. Alemu Nega startet i 2013 et program for å ut-
danne underpriviligerte jenter:  Garuma Social De-
velopment Association underprivileged girls’ edu-
cation. 
I løpet av nesten 10 år har nøyaktig 800 jenter fått 
utdannelse innen en rekke ulike disipliner, og fått 
seg arbeid. De fleste av disse har også komme til tro 
på Jesus. I 2022 samlet vi inn og sendte 51 000 kr. 
til dette prosjektet.  Det koster 3600 pr. år å holde 
en ung dame på skole ett år, alt inkludert. Man kan 
gi dette som en årlig gave, eller 300.- pr.mnd. Ta 
kontakt med undertegnede, så vil du få bilde av en 
student som du kan be for.  Oddvar Søvik  odd-
var.soevik@gmail.com eller 47 281 392. 
 

Julemessekomiteen 

Årets julebasar gikk av stabelen 12.november. Vi 
kuttet ut salgsboder, og hadde bare sluttsalg av ho-
ved og kunstlotteri, og åresalg.  Denne lørdagen var 
det stor stemning i kirka, og mange vinnere. 
Det kom inn ca 300.000 Kr, og 280.000 ble sendt 
videre til Frikirkens misjonsarbeid . 
Medlemmer i messekomiteen: Randi Gabrielsen 
(kasserer), Anne Kari Jakobsen, Kari Obrestad , 
Ester Tufte Larsen, Ellen Kirkhus, Siri Berg Tho-
massen, Rut Anne Hagen, Gerd Sæbø og Liv Marit 
Gumpen . 
 

Damenes misjonsforum. 

2022 er det tredje året vi har Damenes Misjonsfo-
rum hver fjerde tirsdag. Vi fikk heldigvis gjennom-
ført det meste av programmet dette året, kun møtet 

11. januar måtte avlyses pga. korona. Vi har hatt 
mange flotte treff gjennom året med interessante talere 
og tema. Vi ønsker å videreføre misjonsengasjementet 
med talere både fra ytremisjonen og misjon i nærmil-
jøet. Styret har bestått av Gudny Culley, formann, 
Anne Grete Gundersen, Solveig Kolaas og Aud Arnt-
sen. 
 

Prosjekt Canada  

I september 2022 ble det vedtatt i Misjonsutvalget at 
vi ønsket å starte en innsamling av penger , for å kun-
ne gjøre det mulig at E og N kunne komme ut av en 
presset situasjon i Tyrkia.  Målet var kr. 300 000,- 
som er det beløp menigheten i Calgary må ha for å få 
dem til Canada og hjelpe dem det første året. Hvis de 
ikke kommer til Canada, av ukjente grunner, vil peng-
ene bli returnert tilbake til Frikirken.  
For Innsamlingskomiteen Paul Roland 
 

friKontakt: 

Treffsted for ukrainske flyktninger.  
Bakgrunn: Regjeringen ønsket rask integrering av 
flyktninger fra Ukraina. Kristiansand kommune har 
gitt løfte om å bosette 500 flyktninger i 2022 og tilsva-
rende i 2023. . Tilbudet friKontakt er etablert som en 
diakonal aktivitet i menigheten.  

Innhold og formål: Det har vært et mål å formidle 
trygghet gjennom gode møter med norske borgere. 
Språktrening, sosialt fellesskap, informasjon og kunn-
skap om Kristiansand og det norske samfunnet har 
stått sentralt.  
Medarbeidere: Gjennom sommeren hadde vi ca 20 
medarbeidere. I høst hadde vi 15.  
Frammøte og tilbakemeldinger: Vi åpnet 20.juni 
med treff hver mandag kl 10.30-13.30. Det har vært 
mye fokus på språklæring for de voksne. Barna har 
hatt tilgang på spill, tegnesaker og leker. Allsang og 
konkurranser har vært populært. Det er ikke tvil om at 
vi har betydd mye for mange, og noen sier sågar at vi 
er «like home».  
Førjulsfest: Vi laget førjulsfest med norsk og uk-
rainsk mat, norske og ukrainske julesanger, gang rundt 
juletreet og verksteder hvor voksne og barn kunne 
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lage juletrepynt. 
Spinoff-effekt: Gjennom friKontakt fikk en grup-
pe ukrainske baptister låne «scenerommet» og 
kjellerstua i kirken til fellesskap hver lørdag kl. 11-
15.  
 

Andaktskomitéen 

I samarbeid med Misjonshuset har vi besluttet å 
endre navn fra Sykekomitéen til Andaktskomitéen. 
Misjonshuset og Frikirken har ansvaret for andak-
ter på Stener Heyerdal, Elvegata og Bispegra. 
Dessuten har vår menighet ansvar for andakter på 
Kløvertun annenhver uke. I løpet av et år er vi fra 
Frikirken ute på ca. 35 andakter.  
 
Harald Eikeland koordinerte og deltok i andaktsar-
beidet i vårhalvåret. Sigmund Sandåker overtok i 
høsthalvåret. 
 

Musikk i Kristiansand frikirke i koronaåret 

I høst har vi starta kor. Onsdagskoret ble det heten-
de i mangel på annet navn. Det var noen fra gamle 
Kor 7 som ønsket å fortsette med kor, de tok kon-
takt, og samlet oss på onsdager for å øve (de gang-
ene det var nok folk). Første gang menigheten fikk 
oppleve koret, var da vi sang i kirken på sangguds-
tjenesten 4. desember. På denne gudstjenesten bi-
dro alle aktive menighetskor, som denne høsten 
har vært Kammerkoret og Bronselaget, i tillegg til 
Onsdagskoret. 
 
På gudstjeneste har det vært få unge mennesker. 
Utfordringen har vært å legge til rette for et mu-
sikkspråk som kommuniserer til unge mennesker, 
da menigheten har hatt en målsetning om å nå den 
generasjonen, samtidig som man skal ta hensyn til 
«det musikalske språket» til den eldre delen av 
forsamlingen, som det jo er hovedvekt av på guds-
tjenestene. Variasjon og bredde har derfor vært noe 
som har preget det musikalske uttrykket på guds-
tjenestene denne høsten.  
 

Vestergabet 2022 

Vestergabet 2022 - Årsmelding/nekrolog. 
 Man har ikke før levert fjorårets årsmelding før 
man begynner å grue seg til den neste. Jeg siterer 
Ringøen; «Det henger over meg som ei kald kom-
pe.» Og hva er vitsen, koret er jo sannsynligvis en 
saga blott blitt? Eller kanskje ikke? Jon har ihvert-
fall tatt navnet sitt og dratt til Mandal, der han 
midlertidig er satt under statlig administrasjon. Og 
han tok med seg navnet vårt i samme slengen. Hva 
i all verden skulle han med det? Men for all del. 
Hva skal vi med det? Vestergabet uten Jon er som 

en østtysk krafthopper - uten kraft. Men han skal 
ha takk Jon. Takk for så mangt. At han ikke har 
gitt opp for lenge siden. At han mot all fornuft har 
fortsatt å kaste selvskrevne sanger etter oss som 
leirduer.  
 
Jeg er likevel tvunget til å nevne de kronologiske 
begivenheter i et nærmest begivenhetsløst år: I 
løpet av 2022 har vi hatt 11 øvelser og ikke mindre 
enn 3 opptredener, hvorav alle i Frikirkens lokali-
teter. Januar. Det er stille, kun en påminnelse fra 
Atle at årsmeldingen for 2021 må sendes inn. Vi 
avholder årsmøte den 30/3. Presten innleder. Øvel-
se 15/12: Det er ikke bare jeg som har økt. Selv 
om beina er tynne, betyr ikke det nødvendigvis at 
BMI er lav. Og vi klarer fremdeles ikke å smile 
uten at det ser vondt ut. Men nå har vi ihvertfall en 
grunn til det. Korets siste offisielle opptreden kan 
ha vært under gudstjenesten i Frikirken 1. juledag. 
Koret er etter alt å dømme dødt og begravet. Stem-
ningen internt i koret er merkelig avslappet og 
samlet. Gundersen synger O helga natt som det 
skulle vært siste gang, og ting begynner endelig å 
funke for oss baksangere. Men Titanic har møtt 
isfjellet fra Mandal. Er vår skjebne å bli plukket 
opp av tilfeldige skip, eller skal vi slutte å kjempe 
imot og la oss synke ned i det iskalde dyp?  For 
mannskoret tidligere kjent som Vestergabet, Roy 
Wigardt. 
 

Kristiansand Frikirkes Kammerkor  

Våren 2022 hadde koret fyrste øving 10.januar 
som vanleg! ENDELEG fekk me satt opp Passion 
Music med jazzorkester på 7 musikarar inkludert 
pauker og solist Emilie Omland Grimstad! Den 
som ikkje vart noko av i 2020 og 2021. Det vart ei 
STOR oppleving! Litt lite folk i Lyngdal men stort 
publikum i Kristiansand (billettkø!), mange god-
ord og skryt frå sjølvaste komponisten Will Todd 
etter at eg sende eit klipp til han.   
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Heile veke 26 var dei 13 songarane frå KFK som 
fekk lov å bli med på alle øvingane (forutsatt at dei 
kunne ALLE øvingsdagane), med på konsertpro-
duksjon på bystranda. Dette vart også ei STOR 
oppleving, med Kristiansand Symfoniorkester, 
Andrea Bocelli, dansarar og solistar, i tillegg til eit 
60 personar stort kor som Marianne Sødal Misje 
var kormeister for. Publikum talte 11000 på By-
stranda og været var strålande! Stas. Berre stor 
stas. 
 
Hausten 2022 hadde koret ein annleis haust, etter-
som dirigenten spurte om permisjon for å ferdig-
stille phd-avhandlinga året 2022/23. 
 
19 korøvingar, inkludert øvingar saman med Ope-
rakoret eller Domkoret. 
 
For Kristiansand Frikirkes Kammerkor, Bodil 
Kvernenes Nørsett, dirigent og musikalsk leiar, og 
Per Øyvind Lindgren, leiar av styret.  
 

Bronselaget 

Årsmøtet for 2021 ble ikke avholdt p.g.a. corona.                            
Korets dirigent Harald Sødal, og pianist i vårse-
mesteret Jon Kleveland. Sangkvelden 20. novem-
ber ble en flott kveld med sanger som ble fremført 
av Vera Lynn og Gerd og Otto Nilsen under kri-
gens dager. Denne gang hadde vi med oss Hanne 
Birgitte Sødal Tveito på piano, «Grinikvartetten», 
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Nils Harald Sødal, Benedikte Ribe og flere andre 
solister. Ingrid Aske leste det Else Marie Jakobsen 
hadde tenkt da hun lagde fondveggteppet. Kirken var 
nesten fullsatt, så det ble «trøkk» i fellessangene 
også. 
 

Påskespillet: Lys Levende  

Påskespillet Lys levende ble i 2021 også i digital 
versjon med hovedvekt på publisering på Facebook 
og FriBU sine nettsider. Det ble spilt inn 9 podkaster 
i samarbeid med Oddvar Søvik.  
Randulf Roaldsnes 
 

Diakonalt arbeid 

 

Diakonirådet 

Diakonirådet har i 2022 bestått av Harald Eikeland 
(frem til september), Åse Landsverk Larsen, Hans 
Kristian Sødal og Torleif Haugland (leder fra i høst). 
Vi fikk en gledelig tilvekst til rådet i vår ved at Eng-
ebret Grøthe begynte i rådet. Fra høsten av ble Knut 
Are Jølstad og  Janne Merethe Sødal Ringøen også 
med. I høst gikk Sigmund Sandåker inn som repre-
sentant fra staben. 
Det har vært regelmessige møter gjennom året og 
diakonirådet har arbeidet mye med forslag til ny 
struktur for arbeidet.  
 

Pensjonisttur og seniorsamlinger 

Vi har hatt to seniorsamlinger dette året, hvor vi har 
vært samlet ca 70 personer. Besøkstjenesten og dia-
konirådet har arrangert disse. Sang, andakt, god mat 
og tid til den koselige samtalen har vært hovedinn-
holdet. Seniorturen gikk til Lillesand Frikirke 1. juni. 
En strålende dag.  
 

«Vandretur med kjerka» 

I 2022 fikk vi endelig til turene våre (ikke korona-
avlyst). I alt har vi hatt 9 turer rundt forbi i stor-
Kristiansand. Turen til Ågerøya samlet 50 deltakere! 
Vi er mellom 30 til 40 turglade mennesker som hyg-
ger oss på tur. En fin måte å komme i kontakt med 
hverandre på! Vi ser at dette arrangementet er popu-
lært. Ledere er Kai Flå, Hans Kristian Sødal og Tor-
leif Haugland 
 

Forbedertjeneste: 

Forbedergruppa har også dette året prioritert å ha 
forbedere på aktuelle gudstjenester. Gruppa består av 
Pamela Melhus, Mia Røysland, Jorun Grønningsæ-
ter, Grethe Aurebekk, Knut Are og  Lisbet Jølstad, 
Sigmund Sandåker, Mei Lian Choe,  Janne og Paul 



Roland. Vi ønsker å tjene menigheten på denne må-
ten. Bibelen inspirerer oss til å be for hverandre, med 
de løfter som følger med. For forbedergruppa Paul 
Roland 
 

Menighetens besøkstjeneste. 

For 2022 har menighetens besøkstjeneste bestått av 
følgende: Gudny Culley, Grete Sødal, Ellen Beck-
man Tellefsen, Arne Wilhelm Haugland, Arnhild 
Stangenes, Knut Hammersmark, Elin Ilebekk, Tor-
leif Haugland og Anthony Culley. Samlingene våre 
har blitt gjennomført som vanlig med fire møter i 
kirken. Årsmøte ble gjennomført i januar. Ingen nye 
endringer ble vedtatt. Som vanlig ble det avholdt 
temamøte i mai. Da hadde vi et nytt besøk av Per 
Emanuelsen, som samtalte over tema "Møte med 
mennesker under pandemien, depresjon og ensom-
het". Besøkstjenestens hovedmål er fremdeles å be-
søke menighetens medlemmer som pga. sykdom 
eller andre omstendigheter blir tatt avsides for korte-
re eller lengre perioder, samt besøk med blomsterhil-
sen til de som fyller runde år, 80-85-90. I tillegg får 
alle over 90 år blomsterbesøk hver bursdag. . Til jul 
ble det delt ut konfektesker den 7. desember til alle 
menighetens eldre over 80 år, ca. 100 stk.  
 
Frimat Kristiansand 

Frimat Kristiansand er et diakonalt arbeid som ble 
startet i 2013 og har hatt en flott utvikling. Arbeidet 
er bygd på en visjon om å 

• Hjelpe våre medmennesker ved å gi dem mat. 

• Ønske dem velkommen til kirken hvor vi kan 
tilby dem nestekjærlighet gjennom samtale og 
enkel bevertning. 

• Fortelle dem om Guds ord. 

• Begrense kasting av mat 
 
Styremedlemmer i Frimat Kristiansand er Steinar 
Voreland og Tone Strai. I tillegg er det mange frivil-

lige som hjelper med både henting og pakking av 
mat.  
 

Barne – og ungdomsarbeid 

friBU-rådets ansvarsfordeling 
Aktivitetene er Frikirkas trosopplæring og består i 
dag av: Supersøndag, Generasjonsgudstjenester, 
Speider, Konfirmasjon, TØFF, Tirsdagsmiddag, 
VOX for ulike aldersgrupper, Knøttis, Rockis, 2- 
og 4-års bok og dåpsoppfølging. Dansegruppe og 
Ungdomskoret tilbys ikke lenger. Friburåd har 
oppmuntret foreldre til å ta initiativ til 7. trinns 
treff, uten å lykkes i år.  

 

friBUrådets fokus i 2022 

Oppfølging og samarbeid med Disippelhus-
ungdommer, hvorav 3 av 4 var nye i høst. 24 kon-
firmanter og 19 ledere. 

• Ansettelse av ny barne- og familiearbeider i 
40 % 

• Rekruttere og beholde småbarnsfamilier 

• Deltakelse på Fribus landsmøte 

• Deltakelse i Fribus læringsnettverk  

• Arrangert middag for russen 

• Deltatt på Frikirkens digitale lederkonfe-
ranse 

• Faste ungdomssider i Frikirkeaktuelt ble 
etablert 21, men er ikke videreført i 2022 

• Digital kortversjon av påskespillet Lys Le-
vende 

• Delte ut bok til fem 2-åringer og tolv 4-
åringer 

• Menighetstur til Lista Flystasjon 

• Arrangert mødre kveld med tema « Ad-
vent». 

• Gjennomført 6 FriBU-råd og årsmøte 30. 
mars 

 
Kristiansand 12.01.23, for friBUrådet, Siri Merete 
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Reisvaag Johannessen 
 

Tirsdagsmiddag 

Første semesteret hadde vi to Middagsteam som 
lagde middag til oss i partallsuker. Andre semester 
gikk vi over til å møtes hver uke. Vi har nå fire 
team som hver uke lager deilig mat til oss. Maten 
blir servert i fricafé etterfulgt av rockis/knøttis og 
Gaming. Vi har opplevd stor vekst i 2022. Der vi 
2021 lå på 30-50 fremmøtte, ligger vi nå en plass 
mellom 80 og 120. Vår facebook side hadde i mars 
2022 29 medlemmer og har i dag 145 medlemmer. 
Dette har blitt et samlingspunkt for barn, ungdom-
mer, foreldre og besteforeldre. Et stort familie sel-
skap hver uke. 
 

Supersøndag 

Første semester hadde vi 11 samlinger i vår søn-
dagsskole. Vi fortsatte å bruke Awana som under-
visningsmateriell.  Ansvarlig for samlingene var 
Maria Sandvand, Karen og Divora fra disippelhu-
set.  Totalt antall fremmøte i vårsemesteret har va-
riert fra 0-10 barn i aldersgruppe 2-6 år. 
 
I høst har vi gjort litt forandringer både i undervis-
ningen og rammene for søndagsskolen. Vi har gått 
over fra Awana til Sprell levende, da dette er litt 
lettere å bruke m.t.p forberedelser og gjennomfø-
relse. Vi har opplevd stor vekst i vår søndagsskole i 
høst. Der vi før lå på mellom 0-10 barn ligger vi nå 
på en plass mellom 12-25 barn i aldersgruppen 2-8 
år. Det gleder vi oss stort over. 
 

Rockis 

Rockis er et rockekor for de aller minste, og er le-
det av tre fedre - Erlend Roaldsnes, Nicolai Stray 

og Torstein Sødal. Samlingene består av korøvelse, 
Nicolai sin trommeskole og en felles aktivitet på 
slutten. 
Alle barna har selv laget hver sin rockegitar, de har 
solbriller og en t-skjorte med teksten «Jesus Rocks». 
Øvelsene er fylt av mye lyd, glede og energi. Vi har 
47 medlemmer og ca 25-35 fremmøtte hver gang. 
 

Knøttis 

Samlingsstund for barn under skolealder med sang, 
bibelfortelling, aktivitet og noe å bite i. Vi møtes i 
partallsuker etter felles middag i kirka. Samlings-
stunden er ledet av Kari Stabel og Randulf Roalds-
nes på gitar. Vi har 45 medlemmer og ca 25-30 
fremmøtte hver gang. Kjernegruppen er 2-6 år, men 
det er også med yngre og eldre søsken. 
 

Menighetens konfirmantarbeid 2022 

Kristiansand Frikirke har i 2021-22 hatt 24 konfir-
manter. Før jul har vi månedlige samlinger. Vi star-
tet høsten med en bli-kjent-samling i september. 12-
13. november 2021 var det overnatting i kirken fra 
fredag til lørdag. På lørdagen var vi på «Sport og 
moro». Konfirmantene ble så presentert på gudstje-
nesten på søndag. 
 
Målet for konfirmantarbeidet er at de unge skal lære 
Jesus Kristus personlig å kjenne, og følge ham. Det 
er da viktig med både Kunnskap og kjennskap. Vi 
forventer at konfirmantene tilegner seg kunnskap.  
 
Sommerleir 
Konfirmantårets bærebjelke er utvilsomt sommer-
leiren, som også i år var på Evjetun 01-07. august. 
Leiren er et samarbeid mellom alle frikirkene på 
Sørlandet. Det er nå så mange konfirmanter at vi må 
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fordele menighetene over to uker.  
 

Årsmelding for TØFF – Trening og 
Øvelse For Fjorårskonfirmanter 

Årskurset for 10. klasse starter i september, og 
avsluttes med en teamtur til Øst-Europa sommeren 
etter. Kurset - det 13. i rekken - er et samarbeid 
mellom de fleste av områdets Frikirker, og under-
visningen er én onsdag i måneden i Fricafé. En 
onsdag i måneden samles vi i våre respektive me-
nigheter. Da har vi lengre tid i gruppene.  
Høsten 2021 klarte vi å gjennomføre samlingene i 
menighetene, selv om vi ikke alltid kunne ha fel-
lessamlinger av hensyn til smittevern.  
 
Tanken bak kurset er å gi konfirmantene en utford-
ring videre etter konfirmantåret. Etter endt kurs får 
de tilbud om å bli konfirmantledere.   
Kurset 2021-22 hadde 80 deltakere. Vår menighet 
stilte med 18 ledere og 12 deltakere 
 
Tur 
Før pandemien reiste vi alltid på en misjonstur til 
Kaliningrad. Vi håpet i det lengste på å arrangere 
en sommertur til Latvia, men pandemien satte en 
stopper for dette også denne gangen. Vi fikk hel-
digvis arrangert en tur innenlands 24-30. juni med 
53 deltakere. Vi startet opp med en helg i Oslo 
hvor vi deltok på «the Send». Deretter hadde vi en 
flott leir på Lista.  
 

UNGDOMSMØTET PÅ FELLESMØTE-
NE 

Styret i USB er godt representert i planleggingen 
av Ungdomsmøtet på Fellesmøtene. I 2022 ble 
møtet sendt på nettet. Vi samlet våre konfirmanter 
i Fricafe og så sendingen via nettet. Farmenpastor 
Thor Haavik talte.  
 

VoX - 2022 

VoX er menighetens hovedsamling for ungdom-
mer, og samles annen hver lørdag kl. 1930-2300. 
Kveldene starter alltid med varm mat for de som 
har ulike ansvar på kvelden. Her ber vi også sam-
men. Møtet starter i kirkesalen kl. 1930. Etter mø-
tet er det milkshake og aktiviteter i Fricafe.  
I coronatiden har det vært utfordrende å arrangere 
ungdomssamlinger. Ungdommer har vanskelig 
med å overholde 1-meteren. I periodene vi har vært 
fritatt for avstandsbegrensning har vi kunnet ha 
vanlige møter.  
 

VoX har i 2022 samlet mellom 60 og 120 ungdom-
mer. Til vanlig har vi 21 årlige samlinger, men i 
2021-22 har dette - naturlig nok – vært vanskelig. 
På de åpne samlingene vi har hatt har vi hatt 60-100 
personer til stede.  
I starten av pandemien brukte vi mye ressurser på å 
lage ulike opplegg på nettet, men svært få ungdom-
mer har sett det som legges ut. Det var usigelig godt 
da vi kunne åpne helt opp fra 12. februar.  
 

Musikk 

Pandemien rammet de fleste ungdomsarbeid hardt 
når det gjelder musikk. Mathea Kilane og Marthe 
Lende gjorde en formidabel innsats for å få dette til 
fram til sommeren. August Bjøranger tok ansvaret 
for bandet da han flyttet inn i Disippelhuset høsten 
2022. I tillegg fikk han med seg Kristian Holvik, 
Jona Holme og Ole Utne til å lære opp et nytt band 
bestående av 8. og 9. klassinger. Daniel Lervik 
Gabrielsen har ansvaret for teknikken.  
 

Turer: 

Vi har hatt 2 turer i 2022. Vinterturen til Hovden 
ble avlyst flere ganger, men ble endelig gjennom-
ført 25-27. mars med 92 deltakere. Vi hadde en 
egen ungdomsleir i leiren på menighetsturen til 
Lista høsten 2022. Ungdommene er sterkt delaktige 
i planlegging og gjennomføring av turene våre.  
 

Ryddehjelp: 

Hver lørdag kl 22.00 kommer det to-tre foreldre og 
hjelper til med oppvasken og mopping av gulvene. 
Dette går på omgang i foreldregruppen, og er til 
stor hjelp for oss som er sammen med ungdommene 
hver gang.  
 

Ledere: 

Voksenledere: Dag Sverre Jølstad, Linn Cathrine 
Sødal, Bjarte Justnæs, Line og Stein Arve Graarud.  
I tillegg til disse har vi også et eget styre bestående 
av ungdommer.  
Styrets sammensetning; Maren Christine Martinsen 
(leder), William Espeland, Klara Sødal, Rikke 
Justnæs, Emma Kilane, Linnea Mortensen, Othilie 
Sødal og Jenny Sødal 
 

Vox- light: 

Fredagsklubb for barn 5-7 klasse, som er drevet av 
ungdommer fra Disippelhuset. Samlingene foregår 
annenhver fredag i partallsuker. Det har vært en 
liten gjeng denne høsten, ca 3 jenter, men de har 
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vært trofaste. På samlingene lager de noe å spise, 
gjerne pizza, har en andakt, samtale og ikke minst 
lek og konkurranser.  
 

Voxnere  

har vært Østsida Frikirkes og Kristiansand Frikir-
kes arbeid for unge voksne, både de som går på 
eller er ferdig med videregående, og ønsker å være 
med i et kristent felleskap med folk på sin egen 
alder. Vi har møttes til kveldsmat, prat, bønn, un-
dervisning en til to søndager i måneden. Vi har 
bestemt oss for å legge ned Voxnere fra nyttår 
2023. Vi oppfordrer til bønn for denne aldersgrup-
pa, at de skal ha et fellesskap der de blir rotfestet i 
troen. Kanskje det vokser frem noe nytt. 
Voksenlederne har vært Birgit og Jostein Se-
numstad, Ruben og Anette Gausdal, Merete Rep-
stad og Harald og Randi Gabrielsen. I styret har 
Pia Justnæs, Henrik Stangenes, Marie Lauvland og 
Daniel Gabrielsen deltatt, i tillegg til voksenleder-
ne. 
 

Årsberetning fra speideren 2022 

Kristiansand FSK har i 2022 hatt ca. 80 samlinger 
fordelt på 2 grupper. Flokken som er fra 2 til 4 
klasse, og Troppen fra 5 klasse til 1 videregående. 
Vi har våre faste samlinger på Tjønnheia. Der sam-
ler vi ca. 30 speidere på onsdagene og 40 speidere 
på torsdager. I 2022 var speiderne på sykkeltur til 
Danmark. Vi var da 26 speidere og 5 ledere på tur. 
Vi har høsten 2022 inngått ett samarbeid med 
Justvik speidergruppe, dette har vi gjort for vi i 
mange år har hatt ett sporadisk samarbeid med 
dem. For speideren  Ole Andreas Augland 
 

Fellesmøtene  

Det var fellesmøter i januar. Talere var  Thor Haa-
vik, Rune Tobiassen og Viggo Klausen. Møtene 
ble sendt via nettløsning, radio eller Kanal10 på 
TV.  
 

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 

Vår menighet støtter KIA med et årlig beløp.  
 

Kirkens Nødhjelp  

Frikirken som kirkesamfunn, er medeier i KN.  
 

Kirkens Ungdomsprosjekt – KUP  

Hver mandag samles unge mødre og barn i Fricafe. 
Målsetningen med dette er å få utvidet mødrenes 
nettverk og hevet foreldrekompetansen. Det serve-

res varm middag før barna deltar i ulike aktivitets-
grupper. Mødrene har et eget opplegg. Menigheten 
stiller lokaler til disposisjon. Har vært redusert antall 
samlinger pga smittevern.  
 

Blå Kors 

Gjennom vårt kirkesamfunn er vi tilknyttet Blå Kors 
som gjør en stor innsats her i Kristiansand. Vi har 
medlemmer både ansatt i staben i Blå Kors og som 
frivillige medarbeidere.  
 

40 dager 2021 og 2022 

Møter og oppslutning: 
Vi har hatt 40 kursdager for år 1 og år 2. 8 stabssam-
linger + stabstur til Grosås. 8 ledersamlinger og 2 
medarbeiderfester. 24 frivillige med i stab. 46 delta-
kere begynte i august på år 1. 16 deltakere begynte i 
august på år 2. 
 
Undervisningen har vært veldig god, både på år 1 og 
2. Ved samlingen til lunsj, med både år 1 og 2, er det 
høyt lydnivå med mange gode samtaler der noen blir 
inspirert til å gå på år 2 når de får høre hvor bra un-
dervisningen er. Vi har en fantastisk stab som stiller 
opp og hjelper til når og hvor det trengs! Så gir vi all 
ære til Gud som har gjort det mulig for oss å ha dette 
kurset, og takker Han for at vi får være en del av det! 
 
Ledergruppa: Lasse Harv, leder, Tove Nordbø Knut-
sen, Gunn Berg Flå 
 

 

Sammendrag av årsmeldingen for 2022 
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Sammendrag av årsmeldingen for 2022 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Medlemskap totalt 1417 1381 1379 1364 1325 1308 1292 

Med stemmerett 443 439 432 428 393 380 379 

Medlemmer under 15 år 130 101 98 102 79 82 68 

Øvrige medlemmer  844 841 849 834 853 846 911 

Døpte 2 7 9 4 2 5 3 

Konfirmerte 32 35 13 28 42 17 24 

Vielser 2 0 2 3 1 5 3 

Gudstjenestefremmøte (snitt) 256 233 216 222 151* 134* 176* 

Antall nattverdssamlinger 27 21 22 27 12* 8* 23 

Nattverddeltakere totalt 4012 3289 3888 4881 1460* 967* 3331 

Nattverddeltakere, gjennomsnitt 148 157 177 181 134* 120* 145 

Døde:  
Odd Gulliksen, Kenneth Haldor Hansen,  Ole Bjørn Haugland,  Liv Strømme Høyland,  Annbjørg Høyvoll,  
Torbjørn Kurt Jørgensen, Agnete Lillian Lølandsmo,  Eli Løvdal, Øystein Nylund,  Kirsten Robstad,  Ellen 
Wilhelmine Schikora,  Anna Stien,  Tormod Thommesen, Margrethe Thorsen. 

Ansatte pr. 31.12.2022  

Navn Tittel Stillings% 

Harald Eikeland Pastor - diakoni Permisjon 

Jon Kleveland Musikkleder Permisjon 

Åsmund Reksten Scheie Musikkleder 100 

Stein Arve Graarud Hovedpastor – FriBu 100 

Roald Fidje Driftsleder 50 

Hilde Grøthe Pastor - forkynnelse 20 

Torbjørg N Nilsen Kontormedarbeider 50 

Toini Berg Administrasjon/ungdom 80 

Maria Sødal Arredondo Barne-familiearbeider 40 

Sigmund Sandåker Pastor – diakoni 25 

SUM   4,65 stillinger 

*= Smittevernbegrensinger. Samfunnet åpnet opp etter ny nedstenging 12. februar 2022.  Statistikken for 

2022 viser tall etter gjenåpningen. 

Per 31.12.22 hadde menigheten tre pastorer og 4 eldste.  

Redaktør søkes 
Kåre Melhus toppet sin pensjonisttilværelse med et oppdrag i Afrika! Vi trenger derfor ny redaktør til Fri-

kirkeAktuelt. Dette er svært givende og interessant oppdrag i vår menighet. Du kan regne med syv hyggeli-
ge redaksjonsmøter i året samt gode kolleger i det å formidle spennende nyheter fra vår allsidige menighet. 

Kan dette være noe for deg eller noen du kjenner?  
 

Ta kontakt med hovedpastor Stein Arve Graarud på  mobil 41 32 42 63.  
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Av Maria Arredondo Sødal 
 
Kirken opplever bønnesvar, 
altså et voksende familiear-
beid. Det er vi veldig takknem-
lige for. 
 
Det kan jo hende at noen av 
dere i deres veldige stille sinn 
har tenkt at dette bønnesvaret 
lagde litt mer bråk og bevegel-
se enn dere hadde sett for dere. 
I tillegg har bønnesvaret kan-
skje hatt andre vaner, trosspråk 
og hatt andre meninger enn 
deg. Da takker jeg stort for at 
du har lagt igjen de tankene i 
ganga hjemme, og istedenfor 
møtt oss med ubeskrivelig 
STOR raushet og takknemlig-
het! Det har i hvert fall rørt 
meg mange ganger det siste 
halvåret! Tusen takk for en 
fantastisk varm velkomst!! 
 
Kirken vokser, men det gjør 
også barna våre og vi ønsker å 
vokse sammen med dem. 
1.februar hadde vi et foreldre-
møte i kirken hvor Birte Haug-
land og Grete Sødal stilte tro-
fast opp, og lagde en deilig og 
koselig kveldsmat til oss små-
barnsforeldre. Tanken bak 
kvelden var at vi foreldre kun-
ne bli litt bedre kjent med 
hverandre, og sammen bestem-
me hvordan tiden fremover i 
kirken skal se ut for våre barn. 
Her kom det opp masse gode 
ideer som vi vil se frukter av til 
høsten. Ruben Gausdal gav oss 
fantastisk informasjon om ver-
dien av å være med i en fami-
liegruppe, og en fellestur for 
småbarnsfamiliene er under 
planlegging. Det ble en meget 
vellykket kveld, og jeg tror vi 

Hu, hei hvor det går 

alle var fulle av forvent-
ninger til fremtiden, og 
alt det gøye vi skal gjø-
re. 
 
Jeg har skikkelig troen 
på familiegruppearbei-
det. Om et barn er enga-
sjert i en menighet, vil 
det ifølge den norske 
kirke bruke ca 40 timer i 
kirken hvert år. Det 
samme barnet tilbringer 
3000 timer i hjemmet 
eller andre plasser. Det 
betyr at mye av trosopp-
læringen blir lagt på for-
eldrene.   
 
Hvis vi som foreldre har 
et så stort ansvar, så tror 
jeg vi via disse familie-
gruppene kan hjelpe 
hverandre og bære noe 
av ansvaret sammen. 
Kanskje vi til og med vil 
inspirere hverandre. Det 
hadde jo vært helt vilt! I 
tillegg vil barna få mu-
lighet til å få en tettere 
relasjon med andre barn 
og voksne. Som igjen 
kanskje vil føre til at 
kirka blir en enda tryg-
gere plass.  
 
Jeg kom akkurat hjem fra en fantastisk Videre-konferanse i 
Oslo. Der fikk vi innprentet viktigheten ved å prioritere relasjon 
fremfor aktivitet. Veldig få har blitt kristen på grunn av en pre-
ken, men mange har en person som har betydd mye for deres tro 
og vei til Jesus. Det er jo fantastiske nyheter!! Det betyr at vi 
alle kan være med å bidra for at våre søte små skal bli kjent med 
Jesus. Kanskje det å dele Jesu kjærlighet også vil holde liv i din 
flamme?  
 

Guds fred og Glede! 
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Av Tone Iren Lyseng 
 
31. januar inviterte Eldsterådet til eit annleis menig-
hetsmøte. Denne gongen var det ikkje informasjon 
eller val som stod på agendaen, men ein samtale mel-
lom to parter som står på kvar si side av diskusjonen 
rundt likekjønna samliv i vårt kyrkjesamfunn. Det er 
tydeleg eit tema som engasjerer mange i kyrkjelyden, 
og det var godt oppmøte til samlinga av både unge, 
eldre og dei mellom. 
 
Dette møtet var det første av fleire dialogmøter i tida 
som kjem. To pastorar, Kjetil Gilberg i Kraftverket 
menighet i Oslo, og Eirik Austeng i Hamar frikirke, 
var inviterte til å leggja fram sine synspunkt. Vår ei-
gen pastor Stein Arve Graarud leda samlinga, og min-
na om korleis me vil snakka om dette temaet: Med 
respekt, nysgjerrighet og lyttande haldning. Dei to 
gjestene fekk legga fram sine erfaringar og tankar om 
ekteskap, likekjønna samliv og vigsling til teneste i 
frikyrkja. Kjetil Gilberg og Kraftverket er dei som 
fremja saken om samlivsdebatten for synoden, og som 
ynskjer endring. Eirik Austeng i Hamar er represen-
tant for det konservative eller klassiske ekteskapssy-
net. Dei to var gode føredøme på å snakka med re-
spekt, trass i motstridande meiningar og sterkt enga-
sjement frå begge parter. I etterkant av programmet 
vart det oppmoda til å prata rundt bordene. 
 
Kona til Gilberg gav denne meldinga med på vegen, 
som og me kan ha med oss: “Husk at Gud er med deg, 
Kjetil. Men han er også med den andre fyren.” 

Menighetsmøte om likekjønna samliv 
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Av Sigmund Sandåker 
 
Sommeren 2022 ble vi kjent med at menigheten 
var tilgodesett en større testamentarisk arv. Men 
på grunn av en del formaliteter kunne menighe-
ten først informeres om dette i et menighetsmøte 
i januar 2023. Det er med glede vi nå kan gi litt 
flere detaljer om denne store gaven som er gitt 
til Kristiansand Frikirke. 
 
Kari og Arnt Berner Imenes testamenterte 
hele sin formue til Kristiansand Frikirke og Bi-
belskolen i Grimstad. Hver av arvtakerne ble 
tilgodesett med et beløp på 5,6 millioner kroner. 
Det er helt enestående. 
 
Bobestyrer Kurt Hjemdal, tidligere rektor på 
Bibelskolen, forteller fra sitt kjennskap med Ka-
ri og Arnt Berner at de gledet seg ved tanken 
over det å kunne gi så mye videre til kristen 
virksomhet. De ønsket ikke anonymitet omkring 
gaven. 
 
Kari vokste opp i menigheten vår. Hennes for-
eldre var Ida (født Sødal) og Herman Haaver-
stad. Hun hadde én søster, Ruth Haaverstad. De 
vokste opp like ved Oddernes rådhus på Lunds-
iden. Kari beholdt sitt medlemskap i Kristian-
sand Frikirke hele livet. Hun ble gift med Arnt 
Berner Imenes fra Grimstad. De fikk ikke barn, 
og hadde dermed ingen nære arvinger. I flere år 
var det min takknemlige oppgave å besøke Kari 
med blomst fra menigheten til jul og på runde 
åremålsdager. Å komme på besøk til Kari og 
Arnt Berner var en sann glede. 
 
Arnt Berner var nært knyttet til Normisjon i 
Grimstad og til Bibelskolen. I en årrekke drev 
han dagligvarebutikk i Holvika i Grimstad. De 
siste årene var butikken med i Joker-kjeden. Bu-
tikken gikk for det meste under navnet Berners 
butikk. 
 
Med til historien hører at det var far til Kari og 
Ruth, Herman Haaverstad som la ned grunnstei-
nen til kirken som vi har i dag. Den ble tatt i 
bruk i 1966. Herman var medlem av eldsterådet 

Arven etter Imenes 

og formann i byggekomiteen. Da kirken var 50 
år i 2016 gjennomgikk bygget en omfattende 
oppgradering til en kostnad av ca. 16 millio-
ner. I den perioden døde Ruth Haaverstad. 
Ruth var svært aktiv i sang og musikklivet i 
menigheten, og arbeidet som frivillig i mange 
år på kirkens kontor. Arven etter henne gikk til 
Kari og Arnt Berner som videresendte arven, 
1,6 millioner, til Kristiansand Frikirke. Det ble 
et betydelig tilskudd til nedbetaling av bygge-
gjelden. Det var som en høytidsdag da Endre 
Sagedal og jeg besøkte ekteparet med en 
blomst og takk fra menigheten. Vi kjente det 
gode hjertelaget strømme mot oss. 
 
Nå har eldsterådet opprettet et forvaltningsut-
valg som skal ivareta arven på beste måte. Ut-
valget består av Andreas Kolaas, Gudmund 
Jakobsen, Hans Kristian Sødal, Randi Gabriel-
sen, Siri Merete R. Johannessen og Sigmund 
Sandåker. Det er satt opp visse kriterier for 
hvordan midlene skal forvaltes. De ulike sty-
rer, utvalg og råd i menigheten er bedt om å 
komme med innspill til bruk av den store ga-
ven. Det er et ønske og en bønn som helt sik-
kert ble bedt av ekteparet i Holvika i Grim-
stad: Måtte midlene føre til vekst og fremgang 
for Guds rike.  

Bildet viser Hermann Haaverstad (far til Kari og Ruth) 
når han legger ned  grunnsteinen til kirka. 
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Av Toini Berg 
 

Torsdag til søndag var ca. 350 ansatte og frivil-
lige samlet på Scandic Fornebu, under over-
skriften «Videre 2023». 
 Fra Kristiansand Frikirke kjørte Stein Ar-
ve Graarud, Knut Hammersmark, Åsmund R 
Scheie og Per Kristian Rønning i «guttebilen», 
og i «jentebilen» satt Torbjørg N Nilsen, Maria 
A Sødal, Thea Sophie L Espenes og Toini Berg. 
 For min del som er litt ny i menigheten 
og i Frikirken generelt, ble det et friskt møte 
med «Frikirke-Norge». Det var et heftig tettpak-
ket program fra 09.00-21.00. Lovsangsteamet 
fra Bergen Frikirke hjalp oss å holde oss våkne 
mellom slagene, mens hippe baristaer bakerst i 
salen tok ansvar for å holde koffeininntaket sky-
høyt gjennom hele helgen. 
 Jeg opplevde masse hyggelige møter med 
folk fra hele landet, lett å sette seg ned og slå av 
en prat til et av måltidene, og veldig lærerikt å 
dele erfaringer om hvordan de enkelte menighe-
tene blir drevet. Mitt inntrykk er at Frikirken 
Norge har en stor bredde, og at vår kirke her i 
Kristiansand sentrum er kjempeheldig! Vi har 
alle generasjoner med, vi har mulighet til mange 
ulike musikkuttrykk, vi har en kjempegjeng med 
frivillige og et voksende arbeid blant unge og 
barnefamilier. 

Møtene, talene og seminarene var personlige og 
inspirerende, det var gøy å se så mange unge og 
ellers mange «young at heart».  
 

«Ned fra plattformen, inn i relasjoner»  
var hovedbudskapet og den røde tråden gjennom 
konferansen. Synodeleder Jarle Skullerud gav 
oss tre utfordringer frem mot Videre 2024, at 
hver og en av oss skal ha: 
 

1. Én ny relasjon 
2. Én aktivitet mindre 
3. Ett nytt hvilested 
 

Praten gikk livlig i jentebilen på vei hjem. For 
en herlig engasjert gjeng, tenkte jeg, mens jeg 
allerede jobbet med semesterprogrammet for 
høsten, i hodet. Godt å kjenne på spenningen, 
hva har du for oss, Gud? Hvem sender du oss 
til? Hvordan skal vi gjøre det? Hva, hvem, 
hvor?! 
 «Søk først meg, jeg er stammen på eple-
treet, dere er grenene, uten meg får dere ikke til 
noen ting.» (fritt etter taler fra Hånes frikirke) 
Stemmer det, sånn var det. Be først, sammen, 
eller alene, så skjer det ting. Det tror jeg på. 
 Neste år håper jeg vi kan kjøre buss til 
konferansen fra menigheten. En guttebuss og en 
jentebuss! 

Videre 2023 

Frikirkens konferanse 9-12 februar 
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Påskens konsekvenser 

Men er Kristus ikke stått opp, 
da er vårt budskap intet, 

og  deres tro er meningsløs. 
 1 Kor 15,14 

 
 Påskens begivenheter fikk enorme kon-
sekvenser. Jesu lidelse, død og oppstandelse 
vender tiden, tilværelsen og historien. Vår 
tidsregning har Jesus som startpunkt, og med 
rette. La oss se på noen av påskens konse-
kvenser. 
 
 Det er virkelig! Påsken har ontologisk 
betydning, det vil si det berører hele vår for-
ståelse av virkeligheten. Jesus lever i dag! Da 
er Guds rike til stede midt i denne verden. 
Søkere kan nå sitt mål, selve virkeligheten i 
Kristus. Og snart kommer Guds rike i kraft og 
herlighet, når den oppstandne Kristus kom-
mer tilbake. Derfor har påsken også eskjato-
logisk betydning, for den er avgjørende for 
verdens utvikling og ende. 
 
 Gud har fått et nytt navn. Påsken har 
teologisk betydning, det vil si for læren om 
Gud. Gud er ”han som reiste Jesus, vår Herre, 
opp fra de døde” Rom 4,25. Gud åpenbarer 
seg gjennom sine store frelsesgjerninger. For 
Israel var han historiens Gud som førte dem 
gjennom havet til det lovede land, 5 Mos 26,8
-9. Nå er han den som sonte verdens synder, 
overvant døden og vil at alle mennesker skal 
bli frelst, Joh 3,16. Det betyr at alle kan lære 
den sanne Gud å kjenne, Joh 17,3. Men det 
betyr også at det ”i hele verden blant mennes-
ker ikke er gitt noen annet navn som vi kan 
bli frelst ved”, Apg 4,12. 
 
 Jesus er Herre. Påsken har kristolo-
gisk betydning, det vil si for læren om Kris-
tus. Jesus er ikke bare en stor lærer, profet og 
forbilde. Hans frelsesverk ga ham retten til å 
sitte ved Guds høyre hånd som Herre, Fil 2,6-
11. Mange vil ha Jesus som frelser, men de 
vil ikke ha ham som herre. Det stemmer ikke, 
se Rom 10,9. 
 
 Frelsen er godtgjort. Påsken har sote-
riologisk betydning, det vil si for læren om 

frelsen (soteria). ”Det er fullbragt”, ropte 
Jesus på korset. Vi blir frelst ved troen på 
Jesu død og oppstandelse, Rom 10,9. Det er 
åpnet en ny vei til Gud, Apg 5,31, den enes-
te som fører til frelse. Uten oppstandelse, 
ingen frelse, 1 Kor 15,14 og 17. Jesu død og 
oppstandelse blir også mønsteret for den 
kristnes omvendelse, dåp og liv i tro. Vi dør 
og oppstår med Kristus, Rom 6,4; 1 Pet 1,3 
og Ef 2,4-6. 
 
 Menigheten er grunnlagt og sendt 
til verden. Påsken har ekklesiologisk betyd-
ning, det vil si for læren om kirken/
menigheten (ekklesia). Kristus er kirkens 
grunnvoll, Ef 2,20. Er vi bevisste på hvem vi 
er som menighet? Er vi bevisste på at han er 
til stede når vi samles, 2 Kor 6,16? Det er 
den oppstandne Kristus som sender disiple-
ne til verden med misjonsoppdraget, Matt 
28,18-20. Har evangelisering og misjon den 
viktigste plassen i menighetens liv? 
 
 Etter påske er det Åndens tid. Pås-
ken har pneumatologisk betydning, det vil si 
for læren om Helligånden (pneuma = pust, 
vind, ånd). Det er Faderen og Sønnen som 
sender Ånden, Joh 14,26 og 20,21-22. Ved 
Ånden blir menigheten bygget opp og utrus-
tet til tjeneste, Ef 2,21-22. Pinsen bygger på 
påsken og springer ut av den. 
 
 En kristen er en som lever ”i Kris-
tus”. Påsken har etisk betydning, det vil si 
for vår livsførsel som kristne. Dåpen og 
troen fører oss inn i samfunnet med Jesu død 
og oppstandelse, Rom 6 og Kol 3. Vi dør 
med Kristus fra det gamle menneske og syn-
den, og vi oppstår med Kristus til et nytt liv 
ved Ånden. Den kristnes liv er et 
”preposisjonenes liv med Kristus” (John 
Stott). Vi lever ”i Ham”, ”ved Ham”, ”til 
Ham” (Ef 1).   
 
 Mektig er påskens budskap. Store er 
konsekvensene. La oss leve dem ut – i Kris-
tus! 
 

Jan Gossner 



 
  

Ledig plass 
 
 

Ledig plass    

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

  

Ledig annonseplass   
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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 
 

• Roald Jørgen Abrahamsen 
• Peder Dalen 
• Oddleiv Hægeland 
 

Nye medlemmer 
 

• Jarle Storfjord 

• Kristine og Sondre Loland 
Gumpen med barna Helle, 
Olaf og Helge er overført 
fra Østsida Frikirke. 

Økonomien i Frikirke-
Aktuelt 

Etter vår lille etterlysning angå-

ende flere annonsører i bladet, 
tok Arnfinn Strømme kontakt 

med oss. Han har allerede hjulpet 

oss med flere nye annonser! Tu-
sen takk til Arnfinn. 

SIBIR-prosjektet 
For å oppsummere de siste års misjonsarbeid i Sibir må  vi beskrive innsat-
sen vår som utfordrende og ustabil. Dette skyldes både koronapandemien, 
krigen i Ukraina og mangel på pengestøtte. Avtalen vår med den lokale 
evangeliske kirken vi har støttet i flere år, ble innfridd ved årsskiftet 2022-
23, og vi vurderte da å ta en pause. Samtidig fikk vi imidlertid flere mel-
dinger og videoer via messenger som fikk oss på andre tanker. Barnearbei-
det i den lille fiskerlandsbyen vi har støttet begynte å gi frukt, og flere og 
flere barn møtte til samlingene, og flere  voksne damer tok imot Jesus. Nå er 
det til og med en del ungdommer som samles til ukentlig bibelundervisning. 
Vi får stadig flere og flere meldinger om at arbeidet deres bærer frukt. Der-
med ønsker vi nå å fortsette støtten og regner med at Gud vil vise oss veien 
videre. Ønsker noen å støtte arbeidet vårt kan pengene sendes til bankkonto  
3000 32 15683  Gudny Culley, for Sibirprosjektet  

Emil Hafnor Storfjord døpt 
26.02. Foreldre Mone Hafnor og 
Jarle Storfjord. Storesøster Sofie. 

Johan Hannasønn Nipedal ble døpt 
19. februar. Foreldre Hanna 
Trondsdatter Haugland og Joachim 
Nipedal. Storebror Herman 

Lillian og Brage Ringøen Halsnes 
ble viet 4. februar. 

Helgetur til Gautestad med 
småbarnsfamiliene 
Merk av 9-11 juni i kalenderen allerede nå! 
En morsom helg med masse aktiviteter og 
god tid til å bli bedre kjent med hverandre. 
Ta kontakt med kontoret i kirka eller Tor-
stein Sødal (tosoed@online.no) for info.  

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


Program 

Palmesøndag 2. april 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Stein Arve 
Graarud, Katrine Ravnbø, 
sang 

Skjærtorsdag  

18.00  Nattverdgudstjeneste, 
Sigmund Sandåker, tale 

Langfredag 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Hilde 
Grøthe, tale 

1.påskedag 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Høytidsgudstjeneste, Stein 
Arve Graarud, tale 

2. påskedag 

11.00  Gudstjeneste i Domkirken, 
Aud Sunde Smemo, tale 

Tirsdag 11. april 

16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Knøttis 
18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 12. april 

10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 

Torsdag 13. april 

18.00  Menighetens årsmøte 

Søndag 16. april 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Toini Berg 
og Ruben Gausdal 

Tirsdag 18. april 

16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Rockis 

19.00  Damenes Misjonsforum, 
Kristin Grøthe m.fl. fra 
Hald internasjonale skole, 
forteller fra opphold i 
Tanzania 

Onsdag 19. april 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Oddvar 
Søvik, tale 

Tirsdag 9. mai 

16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Rockis 
18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 10. mai 

10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 

Søndag 14. mai 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Generasjonsgudstjeneste, 
Sven Jarle Reinhardsen, 
tale, Randesund Soul 
Children 

Torsdag 18. mai 

19.00   Kristi Himmelfartsdag, 
Misjonsmøte 

Fredag 19. mai 

19.00  Voxlight 

Lørdag 20. mai 

19.30  Vox 

Søndag 21. mai 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Stein Arve 
Graarud, tale 

Tirsdag 23. mai 

16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Knøttis 

Onsdag 24. mai 

10.30 Bønnemøte 
12.00 Bronselaget 

Pinsedag, søndag 28. mai 

1.Pinsedag 
10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 

Tirsdag 30. mai 

16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Rockis 

Onsdag 31. mai 

12.00  Seniorforum, Rune 
Stormark, «Pastoren som 
mistet troen og ble prest» 

12.00  Seniorforum, Arne Tord 
Sveinall, «Troens 
anfektelser i eldre år» 

 

Fredag 21. april 

19.00  Voxlight 

Lørdag 22. april 

19.30  VOX 

Søndag 23. april 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Rune 
Tobiassen  

16.00  Konsert Frikirkens 
Kammerkor. Runar 
Nørsett, flygel, «William 
Byrd møter Ola Gjeilo» 

Tirsdag 25. april 

Vandretur med kjerka, Justneshalv-
øya 
16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Knøttis 

Onsdag 26. april 

10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 

Fredag 28. april 

09.00  Åpen dag 40 dager, Jan 
Kjosavik, «Dele det vi har 
– tid og penger» 

Søndag 30. april 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Hilde 
Grøthe, tale 

Tirsdag 2. mai 

16.00  Tirsdagsmiddag 
17.00  Knøttis 

Fredag 5. mai 

19.00  Voxlight 

Lørdag 6. mai 

09.00  Al Massira-kurs, Per 
Kristian Rønning 

19.30  Vox 

Søndag 7. mai 

10.30  Bønnemøte 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Lys levende 

Søndag 26. mars er det klart 
for generasjonsgudstjeneste 
med sanger fra Lys levende. Vi 
formidler verdens viktigste 
fortelling. Det blir gjenhør med 
de vakre melodiene med for-
sangere og mange solister. La 
ikke dette gå fra deg og inviter 
gjerne noen du kjenner. Se 
også den nye hjemmesiden til 
musikalen der det er opplegg 
for hver dag i påsken: 
www.lyslevende.no  

Kan vi lære å elske? 

Det er det store spørsmålet 
Anne og Per Arne Dahl stiller 
i sin nye bok. På denne sam-
livskvelden vil de dele av sine 
erfaringer fra sitt snart femti 
års lange ekteskap. Stikkorde-
ne er følelser, kjærlighet, vilje, 
forpliktelse, tid, kommunika-
sjon, investering og godhet. 
Nysgjerrig på hvordan disse 
ordene kan settes sammen? Da 
er du hjertelig velkommen til 
en kveld med undervisning og 
refleksjon over kjærlighetens 
potensiale. 


