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Velkommen til årsmeldingen 2019 
 

Fra eldsterådet 
Vi har mye å glede oss over i menigheten. Vi har et levende og stort korarbeid, et godt 

misjonsengasjement, et ungdomsarbeid i vekst, mange konfirmanter, en stabil økonomi og 

mye mer. Det skjer så mye i menighetens regi at man nesten kan bli overveldet. Alt dette er 

gjort mulig av engasjement til alle frivillige og ansatte som investerer tid og krefter i å gjøre 

menigheten til et godt hjem for så mange som mulig. Ikke minst er givergleden i menigheten 

avgjørende for at vi kan holde oss med en sterk stab og et godt og tjenlig bygg, og samtidig 

være med å finansiere misjon og diakoni utenfor våre egne dører. Derfor: Tusen takk til deg 

som har adoptert menigheten som din familie, og som er villig til å investere i andre 

mennesker. 

 

Vi utfordres også på flere områder. For oss i eldsterådet er det viktig ikke bare å glede oss 

over alt som går godt, men også stadig å spørre oss selv hvordan kan vi nå enda flere med 

evangeliet og hvordan vi kan hjelpe hverandre til å leve disippelliv, der Jesus ikke bare er 

eksempel for oss, men en levende og styrende realitet i alt vi foretar oss. I skrivende stund har 

vi startet en NaMU-syklus, der vi først kartlegger hvordan menighetens medlemmer opplever 

livet i menigheten. Når resultatene kommer inn må vi gjennom en prosess der vi må ta tak i 

det som ikke fungerer så godt som vi kunne ønske. Det vanskelige med å skulle få til nye 

resultater er at man er nødt til å endre på noe man har vært vant til å gjøre. Endring kan være 

tungt og vanskelig og føre til diskusjoner og støy. Endring kan også være gøy og inspirerende 

og fylle oss med håp og forventning, Jeg vil be alle om å delta konstruktivt i NaMU prosessen 

- del dine tanker og ideer med andre, meld deg til tjeneste hvis du kan være med å gjøre en 

liten forskjell, fremsnakk det vi holder på med, og ikke minst: be om innsikt i Guds planer, og 

hans velsignelse over arbeidet. 

 

Et område som allerede nå er høyt på eldsterådets agenda er hvordan vi kan skape en 

gudstjeneste som stadig tiltrekker nye generasjoner. Kan du bidra med noe her? Vi trenger 

mennesker som vil være med å utvikle gudstjenestene våre til samlinger som man bare ikke 

kan gå glipp av. Du er herved invitert til  å kontakte meg for å fortelle hva du ønsker å bidra 
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med. Vil du lede, lese, synge, spille, planlegge, organisere, tale, legge til rette for trivsel for de 

som kommer, be for andre, passe småbarn, tolke til andre språk, styre teknikk eller hva som 

helst - vi trenger deg! 

 

Personalsituasjonen 

Eldsterådet har i 2019 bestått av Are Mikael Røiseland (leder), Knut Are Jølstad, Tone Iren 

Lund, Endre Sagedal og Hilde Grøthe. Harald Eikeland og Stein Arve Graarud har hatt 

møterett og stiller i møter der saker vedrørende hhv diakoni og barn/unge er på agendaen. Vi 

møtes omtrent hver andre uke. 

 

Pastorteamet og administrasjonen har vært uendret gjennom året. Maria Sandvand kom inn i 

en liten stilling som koordinator for søndagsskolearbeidet i 2019. Hun gjør en uvurderlig jobb 

som går langt ut over det vi betaler henne for, og vi er veldig takknemlig for å ha henne i 

staben.  Likeså har ungdommene i disippelhuset vårt fått en viktig rolle i barnearbeidet. Det 

bor tre disipler i "vaktmesterleiligheten", og de bidrar med tid i barnearbeidet i bytte mot en 

rimelig studentbolig. Denne ordningen vil bli videreført og videreutviklet i 2020. 

 

 

Menighetens virksomhet/drift 
 

Gudstjenestene  
Menighetens hovedsamlinger er gudstjenesten søndag kl.11. En søndag i måneden er det 

familiegudstjeneste, der barna står i sentrum. Under de øvrige gudstjenestene er Supersøndag 

tilbud til barn 3-12 år. Høsten 2019 starta det også opp en kveldsgudstjeneste med lovsang. To 

søndager i måneden er det nattverdfeiring 

 

Menighetsmøter i 2019  

På Årsmøtet i mars deltok 74 personer. I tillegg har det vært 3 menighetsmøter med et 

gjennomsnittlig frammøte på 57 personer.  

18 saker har vært behandlet. 

 

Av saker kan nevnes: 

- Årsberetning og regnskap 

- Presbyteriemøtet 

- Ny eldste, Tone Iren Lyseng 

- Disippelhus 

  

 
 

Menighetsrådet 2019 
Menighetsrådet har i 2019 hatt to møter og behandlet følgende saker.   

- Årsmøtet 

- Budsjett 2020 

Menighetsrådet består av 2 fra administrasjonsråd, 2 fra eldsteråd og daglig leder.  
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Fra administrasjonsrådet (AR) 
Pr. 31.12.19 besto Administrasjonsrådet av Roald Fidje (leder), Andreas Kolaas, Jan Olav 

Beckmann og Hans Kristian Sødal (sekr.). Endre Sagedal er også med som daglig leder, han 

kom tilbake vinteren 2019.  

AR har avholdt 15 møter. Kontakten med undergruppene har i det alt vesentlige foregått i 

dialog med gruppenes ledere. 

Det er behandlet 51 saker.  Sakene har dreid seg om bygg og eiendom, Helse/Miljø/Sikkerhet 

(HMS), finansiering av renovering, regnskap og budsjett, givertjeneste, søknader om støtte, 

fordeling av kollekter/kollektplan, bemanning/vaktlister for kirkeverter, vaktmestertjenesten 

og renhold. 

 Spesielt nevnes at HMS håndbok, Internkontroll, Brannvernbok og Personvernerklæring 

opppdateres og ajourholdes. 

 

Annet:  

Menigheten har en eierandel på 20% i Sødal Bedehus. Det er et ønske om å selge denne 

eierposten, men vi har latt dette ligge i påvente av konstituering av lokalt styre på bedehuset, 

og det er ønske fra oss eiere at brukere av bedehuset kan overta.  

 

Økonomi: 

I januar 2019 ble det sendt ut kvitterings – og takkebrev til alle i fast givertjeneste. Samtidig 

ble giverne minnet om grense for skattefrie gaver (50.000,-) og generelt oppfordret til å 

vurdere å øke den ordinære givertjenesten. Ut over dette har hovedfokuset vært på å samle inn 

penger til nedbetaling av lånet som ble tatt opp til delvis finansiering av rehabiliteringen. 

Lånet er pr. 31.12.2018 på kr 2.488.560,- på starten av året var det: 2.749.536,-  

Når det gjelder den ordinære givertjenesten, endte den opp med et beløp på kr. 4.045.000 som 

er kr. 145.000 mindre enn det budsjetterte. Andre viktige inntektskilder for menigheten er 

kirkeskatten og Mva-kompensasjonen. Kirkeskatten var budsjettert med kr. 780.000, mens vi 

mottok kr. 1.360.000    Mva-kompensasjonen var budsjettert med kr. 270.000, mens vi mottok 

kr. 383.000.   Refusjon av kirkeskatt ble vesentlig høyere enn normalt grunnet bygging av ny 

kirke på Flekkerøy.  For mer detaljert informasjon ellers vises det til menighetens 

årsregnskap.  

Fra sommeren 2017 ble menighetens regnskapsførsel overført til Lunden Regnskapsservice 

AS.  Regnskapsfunksjonen er nå digitalisert slik at menigheten kun attesterer og anviser 

fakturaer elektronisk, hvorpå regnskapsbyrået gjennomfører betaling og tar seg av den videre 

behandlingen. Dette er kostnadseffektivt og frigjør ressurser i administrasjonen.  AR har 

sammen med administrasjonen brukt nødvendig tid for å få full utnyttelse av 

regnskapssystemet inklusive behandling av elektronisk registrerte inngående faktura til 

betaling. 

Det offisielle regnskapet for 2019 revideres av ekstern revisor, Sigmund Omsland. 

 

HMS, Interrnkontroll, GDPR og brannvern. 

Planer er utarbeidet i henhold til pålagte lover og regler, og blir ajourholdt.  

 

Øvrig drift:  

Husstyret har i 2019 hatt 3 møter og har gjennomført vedlikehold og småfiks på bygget. Av 

større prosjekt ble «vaktmesterleiligheten» i 2. etg med enkle grep bygd om til 3 

studenthybler. Som er leid ut til 3 studenter som bor rimelig, mot å bidra på ulike måter i 

FRIBU arbeidet i kirka.  

Orgelet har også i 2019 fått en god service av vår finske orgelreperatør. «Et orgel med en av 

de beste klangene i Norden» sier han.  
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Vinteren 2019 kom Endre Sagedal tilbake i rollen som daglig leder, og Roald Fidje har 

driftsleder ansvaret.  

Ukentlig vedlikehold og rengjøring blir godt ivaretatt av våre vaktmestergrupper, de er til stor 

hjelp og gjør en flott innsats for at kirkebygget vårt skal fremstå slik vi ønsker. Dette gjør at vi 

er et yndet sted å leie for arrangementer. I tillegg til 40 dager, KUP og Bibelkvelden så har 2 

store konferanser i Q42 leid hos oss. Politiet er også flittig leietaker. Braveheart leier kjeller til 

internasjonalt fellesskap søndag ettermiddag.  

friCafé er flittig benyttet, og vi er takknemlige for det frivillige arbeidet som gjøres for at 

lokalet og kjøkkenet er i orden til enhver tid. 

 

Lyd og bilde 
En viktig del av gudstjenester og samlinger er at det tekniske fungerer. Trofaste medarbeidere 

er med i en turnus på lyd og bilde. Åge Grønningsæter organiserer lydtjenesten, og Eivind 

Heier bildetjenesten. I tillegg har VOX egne folk på sine samlinger.  

 

Frikirke Aktuelt.  
Redaksjonen for 2019 har bestått av Harald Flå, Kåre Melhus, Endre Sagedal, Randulf 

Roaldsnes og Tormod Fidje. De to siste har ansvaret for layout. Kåre Melhus har 

redaktøransvaret. Leif Sture Sørensen er kasserer. Ole Jens Fjelde, Oddvar Haugland og Hans 

Kristian Sødal har ansvaret for distribusjon. Tilbakemeldingene tyder på at bladet fortsatt er 

viktig for informasjonsarbeidet innad i menigheten, og overfor nettverket omkring 

menigheten. FrikirkeAktuelt kommer ut med 8 nummer i året. Bladet sendes gratis til alle 

husstander i menigheten og til alle som ønsker bladet tilsendt, men belaster ikke menighetens 

økonomi. Vi retter en hjertelig takk til trofaste annonsører og frivillige gaver som bidrar til 

dette. Bladet blir også tilbudt via menighetens nettsider. Opplaget er ca. 1400 eksemplarer. 

Bladet trykkes hos 07 AS.   

 

friCafé 
friCafé er et sentralt samlingssted i menighetens liv og virke. Kirkekaffen fungerer godt og er 

en viktig faktor i det relasjonsbyggende arbeidet. Grete Nilsen har det daglige ansvaret, sørger 

for innkjøp og holder orden. 

 

 

Menighetens virkegrener og annen virksomhet. 
 

 

Grupper 
Menigheten har flere grupper som samles til fellesskap, bibelstudier og bønn. Gruppene har 

ulikt innhold og møteform, og enkelte grupper er ganske løselig knyttet til menigheten. De 

nye vekstgruppene har blitt et godt tilskudd til gruppearbeidet. Disse gruppene vokser, og har 

delt seg. Det er et ønske at flere av menighetens medlemmer finner sin plass i et mindre 

fellesskap.  

 

 

Formiddagstreff   
Det har i året 2019 blitt arrangert seks formiddagstreff. I tillegg har vi deltatt i felles 

formiddagstreff under Fellesmøtene, vært med på menighetens pensjonisttur og sluttet opp om 

temasamling med Oddgeir Bruaset. Fremmøtet har vært fra 15 til 40 personer, som oftest ca. 

20. Møtene har vært holdt i Peisestua, et lunt og tjenlig lokale. Talere: Oddvar Søvik, Arne 
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Wilhelm Haugland, Sverre Jølstad og Sigmund Sandåker. Dessuten har det vært gode 

sanginnslag under alle samlinger. En praktisk komité under ledelse av Kate Senum har sørget 

for bevertningen. Møteansvarlige har vært Arne Wilhelm Haugland og Sigmund Sandåker. I 

forhold til menighetens størrelse, er fremmøtet såpass lavt at det ikke synes å være behov for 

dette tilbudet. Arbeidskomitéen ønsker derfor å la Formiddagstreffet ta pause i 2020. I stedet 

sluttes det opp om søndagskaffe for seniorer. 

 

 

Seniorforum 
Seniorforum har hatt sine møter i friCafé en onsdag i måneden unntatt i sommermånedene. 

Det har vært ni møter i løpet av året, fem på våren og fire på høsten. Det har stort sett vært bra 

fremmøte fra omkring førti og opp imot åtti. Møtene begynner med sanger som Rannveig 

Hæraas spiller piano til. Det er god bevertning før taleren slipper til. 
 

Emnevalget har hatt stor bredde. I januar fikk vi høre Bjarte Bjellås fortelle om å ha Hamas 

som nabo. I februar fortalte Konstanse Raen om arbeidet med å etablere skriftspråk for pere-

folket i Kamerun. I mars kom Willy A. Ludvigsen, leder av MAF Norge, og temaet var «med 

lukt av jungel og olje». I april fikk vi høre om virksomheten på Kristiansand folkehøyskole. I 

mai var det besøk av Jens Olai Justvik: «Fra operascene til prekestol». Høsten startet opp med 

biskop Stein Reinertsen: «Gud og mammon». «Et samfunn i forandring» var temaet for Helge 

Schmidt i oktober. I november kom Helge Hollerud og fortalte om forfulgte kristne i Egypt. I 

desember gav Roald Føreland oss et glimt av situasjonen i Nord-Korea. 

 

Snefrid og Jan Ivar Nilsen ble med i komiteen på vårparten. De øvrige har vært Aslaug Vinje, 

Rannveig Hæraas, Anne Lise og Ole Kristian Lauvnes, Oluf Arntsen og Harald Flå. 

 

Årsmelding for «Vandreturer med kjerka» 2019 
«Vandreturer med kjerka» startet opp høsten 2018. Siste tirsdag i måneden fra august til 

sommeren er det arrangert turer i byens nærområde. Lengde er 5 til 6 kilometer i rolig tempo. 

Vi har med niste og går i all slags vær. Et lite ord og en hilsen ved rast er fast program. Vi har 

hatt med oss guider som har fortalt litt om området vi går i. Omtrent 30 deltakere har vært 

med. Hensikten har vært å lage en arena hvor det er lett å bli kjent på en annen måte enn i 

kirkebenkene. Det er åpent for alle, og vi oppfordrer deltakerne til å invitere med seg 

mennesker. Hans Kristian Sødal, Harald Flå og Torleif Haugland danner turkomitéen 

 

 

Internasjonalt arbeid 
I 2019 var det primært det internasjonale fellesskapet som Braveheart har søndag ettermiddag 

kl 15.00 i kjelleren, som er et tilbud. De samler 20-40 til gudstjeneste.  

 

Strikkekaféen  
Vi er opptil 15 strikkeglade damer som samlast anna kvar tysdag i peisestova. Vi ønskjer å ha 

ein møtestad i kyrkja, der ein kan bli kjend med andre kyrkjegjengarar utanom gudstenesta. 

Vi har etter kvart blitt ein fast gjeng som møtast til strikking, prat og enkel servering. 

Flesteparten høyrer til Kristiansand Frikyrkje, men ikkje alle. Vårsemesteret 2019 blei, som 

tidlegare år, avslutta med samling på Liv Marit Gumpen si hytte på Tånes. På strikkecaféen 

senkast både skuldrene og blodtrykket, så nye strikkeglade er hjarteleg velkomne! 
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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 Det stille rom. En trofast 

flokk på omtrent 10 personer møtes her. Bønn for menighetens virksomhet er hovedtema. 

Bønnelapper i bønnekassene blir bedt for og behandlet konfidensielt. Videre bes det for 

ansatte, ledelse, barne- og ungdomsarbeidet, kor, ledere, syke og eldre, kirkesamfunnet og 

byen vår. Et meningsfylt arbeid! Vi har lagt dette til onsdager i håp om at flere som har ledig 

tid på dagen vil kunne kombinere dette med andre aktiviteter i kirka på onsdags formiddager. 

Leder er Torleif Haugland 

 

Torsdag kl. 0900 – 1030 

En samling i friCafé 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 personer 

Leder: Gudstjenesteleder 

 

Bønn etter gudstjenesten 

Forbederteamet har hovedsakelig vært opptatt med å sørge for at det har vært forbedere til 

rådighet på gudstjenestene. Vi opplever at en del søker forbønn, og vi ønsker å fortsette i 

denne tjenesten også i 2020. 

For forbønnstjenesten 

Paul Roland 

 

 

 

Misjon 
 

Misjonsutvalget  
Misjonsutvalget består av: Kåre Melhus, Roald Føreland, Endre Sagedal (fra sommer 19) 

Janne og Paul Roland. I 2019 har vi jobbet med å legge til rette for misjonsinformasjon på 

gudstjenester og møter, samt inspirere til bønn og givertjeneste til forskjellige 

misjonsprosjekter.  

Vi har også fordelt penger (ca 180 000) til forskjellige misjonsprosjekter. Det som tok mest 

tid var å forberede og gjennomføre besøk fra Israel og de palestinske områder. En helg i 

oktober besøkte de vår menighet og omliggende menigheters ungdomsarbeid til gjensidig 

oppmuntring.  

Det var spennende å se en messiansk jøde, en palestiner med kristen bakgrunn, og en med 

muslimsk bakgrunn jobbe sammen, og spennende å høre deres vitnesbyrd og få høre hva de 

brenner for. 

Det er tankevekkende å legge merke til at så få kommer på misjonsmøte selv om vi la ned en 

del arbeid i markedsføring. Forbedringspotensiale!!?? 

For MU 

Paul Roland 
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Sibir-Prosjektet 
Styret for 2019 består fremdeles av Signe Anette og Eivind Sødal, Gudny og Anthony Culley. 

 

Styret har hatt ni samlinger i 2019. På fire av disse samlingene har flere av ungdommene i 

menigheten vært tilstede, bl.a Mathilde, Jakob, Viktor, Andreas og Hannah. Hovedmålet for 

samlingene har vært å be for meningheten i Salekhard i deres utfordringer for å nå 

urbefolkningen i Sibir med evangeliet. Et annet viktig bønneemne har vært å la Gud lede oss i 

vår rolle som støttespillere i dette viktige arbeidet. 

Vi har også i dette året møtt på utfordringer i forbindelse med kontakt via internett. Pastor 

Anatoli har måttet skifte e-mail adresse flere ganger da risikoen for overvåking er tilstede. 

I løpet av høsten fikk vi igjen kontakt med Terje Konradsen på "Borgen" i Tromsø. Vi ble 

invitert til et slags seminar som blir arrangert der i løpet av våren. Ettersom deltakerne har 

urbefolkningen i Sibir og Nordkalotten som målgruppe, regner vi med å treffe noen av våre 

venner fra Salekhard, og forhåpentlig etablere nye kontakter vi kan samarbeide med i 

fremtiden. Tilstedeværelsen på "Borgen" vil også gi oss mulighet til å overrekke våre 

innsamlede midler til medlemmer av menigheten i Salekhard. I høst har vi også fått kontakt 

med en nordmann som bor i USA, som også har erfaring med kristent hjelpearbeid i Sibir. Så 

selv om vi ikke har konkrete planer om å dra til Sibir i nærmeste fremtid, har vi store 

forhåpninger om at arbeidet vårt kan få en positiv utvikling i 2020. 

 

Gudny Culley 

 

 

Etiopia: Rapport fra prosjektet I Didessa-dalen 2019 
Det er en stor glede at Etiopias nye statsminister dr. Abiy Ahmed er tildelt Nobels Fredspris.  

Pinsevennen leder en politikk for fred og forsoning, siterer Martin Luther King og Nelson 

Mandela og fortjener så absolutt prisen, synes vi. Vi ser stor effekt av hans lederskap. 

I tillegg til framgang i etiopisk politikk generelt, har vi store ting å berette fra prosjektet vårt. 

Birgit og Jostein Senumstad, Anne Grete og Svein Gunnar Gundersen var på en stor rundreise 

i vest-Etiopia sammen med Gudrun og Johannes Austgulen (NMS) og Patrik Wallmark i 

oktober-november.  Det var nå fred og fordragelighet alle steder vi kom.  

GUMUZ, KULTUR OG HISTORIE: Patrik bodde blant Gumuz-folket i 3 

år på 70-tallet, og har nå endelig skrevet bok om deres kultur og historie. 

Manuskriptet ble meget godt mottatt og skal trykkes lokalt i 2020. Vi fikk 

bl.a. kontakt med His Exellency Ato Getahun Abdisa, Sosial- og 

arbeidsminister, som viste seg å være en av hostel-gutta våre fra Dimtu og 

Nekemte, som vi støttet på 90-tallet. Vi traff han og mange andre gode 

representanter for tidligere utdanningsstøtte. Nå sitter de som ledere i 

landet. UTDANNINGSSTØTTE ER NOE SOM GIR LANGSIKTIG 

EFFEKT. Ministeren la spesiell vekt på utdanning av prester, som kunne 

forkynne evangeliet og påvirke folk i de områdene som det fortsatt var 

mye vold, drukkenskap og sosial uro.  
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PRESTESTUDENTENE: Etter et år 

med krig og uro mellom folke-

gruppene i vest-Ethiopia, har disse 

nå endelig kommet i gang med sine 

studier på Mekane Yesus Central 

Ethiopia Synod College i Addis 

Ababa. Der studerer de sammen 

med 5 andre Gumuz-studenter 

støttet av NMS og andre (se bildet). 

De var veldig fornøyde, og takker 

alle for støtten fra Norge. Vi har tatt 

opp en ny student, Shiferaw Jowane 

(ytterst til høyre). Han er eldste i 

Belo Didessa menighet, utdannet 

sykepleier og studerer nå ledelse. Han ønsker bibelstudier i feriene og ledig tid, så vi betaler 

det dette koster.  

KOSTNADER: 

Kostnadene for en prestestudent er nå økt til kr. 15.000 pr år (inflasjon + Addis-effekt).  

Støtte til skolepenger, uniform osv for en grunnskole-elev er nå kr. 700 pr år 

Støtte til kurs, workshops etc. for lokale kirkeledere: Totalt kr. 20.000 pr år.  

Prosjektkonto i Frikirken: 3000.35.73415 

Vi har dessuten budsjettert ferdigstillelse av et gjestehus ved synodesenteret i Kamashi, som 

var finansiert av overskuddet fra et tidligere frikirkeprosjekt, og satt i gang bygging av et 

annet gjestehus i Sogge, distriktssenteret i Belo Jiganfoyi, «vårt område». Disse skal brukes til 

overnatting ved workshops etc, men også for å skaffe inntekter. Dessuten kan ungdomsteam 

fra Kristiansand bo der.  

 

Rapport fra Garuma-prosjektet: Damene i Etiopia 
Det er i 2019 samlet inn og overført til utdannelse for unge damer i Etiopia totalt kr. 129833.- 

Den 14.3 ble det overført kr 34448.- 

Den 31.5 ble det overført kr 25260.- 

Den 23.12 ble det overført kr 70125.- 

Det er i alt 24 givere som har bidradd med denne store summen, inkludert en gave på kr. 

20 000.- fra Ungdomskoret. 

For tiden er det nå 195 jenter på college og universitet. 59 jenter fullførte eksamen i år og 11 

skal snart avlegge eksamen. 

73 av disse jentene er foreldreløse, 13 tilhører andre religioner. I alt har 39 tatt imot Jesus i 

løpet av 2019, så de har fått et nytt liv i dobbel forstand.  

    

Dr. Alemu Nega, som har sendt meg disse tallene, la også ved en suksesshistorie om hvordan 

en foreldreløs pike fra hun var seks år måtte slite og streve, ble slått og ydmyket, men ga ikke 

opp. 

 

Hun kom inn i dette programmet, takket være støtte fra oss. Nå er Sintayhew ferdig utdannet, 

har tatt imot Jesus, fått jobb i en kristen organisasjon og kan nå med sin lønn hjelpe andre 

foreldreløse. Det nytter!!! 

 

Tusen takk til dere som fortsatt står med i dette viktige arbeidet med å gi unge jenter/damer 

framtid og håp. Det er fortsatt behov for nye givere. Det koster fortsatt 360 EUR pr år, ca. 
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3700.- å gi en ung dame mat, opphold, skolepenger og studieplass.  

 

Vil du bli med så ta kontakt med undertegnede. Da vil du få tildelt navn og bilde på en dame 

som du også kan være med og be for.  Beløpet kan betales på årsbasis eller pr. mnd. til konto 

3000.37.96023. 

 

Oddvar Søvik 

oddvar.sovik@gmail.com 

tlf. 47281392 

 

 

Julemesse 
Julemessa 2019 gikk av stabelen 16. november. Med mange besøkende og høy stemning, følte 

vi i Julemessekomiteen at det ble en flott dag. 
 

På lotterier og salg fikk vi inn Kr 317 000, det var en økning på ca Kr 20.000,-, derav ble 

260 000,- , gjennom menigheten sendt videre til Frikirkens misjonsarbeid. 

Julemessekomiteen består av Anne Kari Jakobsen, Gerd Sæbø, Rut Anne Hagen, Siri Berg- 

Thomassen, Ellen Kirkhus, Randi Gabrielsen, Kari Obrestad, Ester Tufte Larsen og Liv Marit 

Gumpen 

 
Misjonsforeningen  
Årsberetning for Frikirkens Misjonsforening 2019 

 

Styret i 2019 har bestått av: 

• Solveig Jølstad - Leder 

• Reidun Jørgensen - Kasserer 

• Bjørg Elsbeth Oustorp - Sekretær 

• Mai-Elin Isefjær 

• Rigmor Einstabland 

• Berit Tønnessen 

 

 

«Takk at også jeg fikk være med» 

 

Misjonsforeningen har hatt 19 samlinger inkludert menighetstur til Grosås i Iveland og 

kvinnestevne i Hægeland Frikirke for medlemmer fra de forskjellige menighetene i Frikirken i 

kristiansandsområdet. Vi har hatt talere både fra menigheten og eksternt.   

 

Vi har hatt 3 styremøter og årsmøtet ble avholdt 5. februar. Solveig Jølstad ledet. Bjørg 

Oustorp ba for misjonærene og leste årsrapporten for 2018 og Reidun Jørgensen hadde 

regnskapsrapport 

 

Som vanlig hadde vi deilig ostebord til bevertning. 

 

Vi har vanligvis vært mellom 30 og 40 damer samlet til møtene og ha samlet inn midler til 

Frikirkens misjonsarbeid. 

 

Tre medlemmer har gått bort i løpet av 2019: 

mailto:oddvar.sovik@gmail.com
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Maghi-Lise Frigstad 

Gladis Wirshing 

Nina Østebø 

 

Vi takker for det de har vært og lyser fred over deres minne. 

 

Foreningen har vært i virksomhet i  år, men det er blitt vanskelig å fornye styret på grunn av 

alder, så det er vedtatt å legge ned foreningen fra årsskiftet, men misjonsarbeidet vil bli ført 

videre i enn annen form gjennom damenes Misjonsforum med nytt lederskap. 

 

Bjørg Elsbeth Oustorp 

 

 

Sang- og musikk 
 

Kristiansand frikirke er en aktiv musikkmenighet. I 2019 ble hele fire CDer med musikere og 

kor fra menigheten lansert. En gammel innspilling med Jubilo, Hege Bjørnestøl Beckmann, 

Maria Theisen Kleveland og Ole Alfsen – «Dine hender er fulle av blomster» ble lansert i 

2019. Albumet ble spilt inn tidlig på 2000 tallet, men ble av ikke gitt ut før nå. Platen er en 

samling av salmer for barn.  

 

Barnekoret Jubilo ga i 2019 ut sin sjette CD – Fill me with music. Nye sanger/salmer skrevet 

av Asle Bjorvatn og Jon Kleveland. 

Kristiansand frikirkes kammerkor gav julealbumet «Julekvad», med folketoner knyttet til 

Sørlandet. Her gjorde koret en viktig jobb ved å spille inn enkelte sanger som ikke tidligere 

har vært kjent. 

 

En av menighetens medlemmer, Runar Nørsett, som er en usedvanlig dyktig jazzpianist, ga ut 

sitt andre album i 2019 med Runar Nørsett trio – «From the Ashes». En imponerende 

utgivelse med mange følelser.  

 

Musikklivet i Kristiansand frikirke er svært mangfoldig. Det gjør også at musikkarbeidet 

trekker mye folk fra musikalske miljøer. Ungdomskoret er over 60 medlemmer, Vestergabet 

har rundet 40 medlemmer – samme som Bronselaget. Over 200 mennesker synger i kor i 

menigheten. 

 

Takket være frivillige musikkarbeidere preges kirken av mangfold. Ellen Frøysaa leder Jubilo, 

Ungdomskoret og Damene i kirka. Bodil Nørsett leder kammerkoret og Harald Sødal er 

Bronselagets dirigent. 

 

Dirigentene får fortjent oppmerksomhet. De som ofte glemmes er alle de som sitter i styrene 

og som er med som ledere i korene. Uten dem hadde det ikke vært mulig å gjennomføre 

musikkarbeidet i kirken. 
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Korene i Kristiansand Frikirke i 2019 
Jubilo  

Kristiansand Frikirkes Ungdomskor 

Damene i kirken 

Kristiansand Studiokor 

Kristiansand Frikirkes kammerkor 

Vestergabet 

Bronselaget 

 

Kristiansand Studiokor 
Kristiansand Studiokor er en liste med sangere som gjør prosjekter – konserter og 

innspillinger. Året julekonsert – «Vi synger julen inn» samlet i underkant av 600 mennesker i 

Kristiasand Frikirke. Koret var også en del av Jubilos nye CD «Fill me with music».  

 

Årsmelding Kortreist Økumenisk Bluegrass Band (KØBB) 
Det har vært et år med masse aktiviteter og spillinger. Et av høydepunktene var en 6 dagers 

tur til Ukraina, hvor vi spilte i kirker, rusinstitusjoner og ungdomssentre. KØBB er også blitt 

et fast innslag i gudstjeneten på 1 pinsedag i Frikirken og spiller også i pinsen 2020 

Formålet med KØBB er å synge gode sanger med innlevelse og trøkk og dermed formidle 

budskapet om håp og frelse  

Kontaktperson Harald Eikeland  

 
Mannskoret Vestergabet  
Årsmelding til inntekt for mannskoret Vestergabet 2019  

Februar er tid for årsmelding fra mannskoret Vestergabet, samt bytte av batteri i 

nesehårfjernere. Selv om en og annen i koret fremdeles innehar noe som kan ligne på sveis, 

behøver ikke nesa å se ut som et tilfluktssted for hårete krepsdyr på lur.  

 

Å være referent er noe jeg hverken ønsker eller tar lett på. Det er ingen parlamentarisk grunn 

til at jeg skal gjøre dette, siden oppgaven har vært knyttet til et styreverv jeg ikke lenger 

besitter. Jeg oppfordrer herved noen om å ta grep, slik at denne galskapen, som går ut over 

nattesøvn og familieliv, avvikles. Mine årsmeldinger er blitt et monster, som truer med å sluke 

meg, mannskoret og potensielt hele menigheten. Det er en abnormitet, alle årsmeldingers 

tvilsomme slektning og gjesten du håper snart skal gå. Dessuten mistenker jeg at Kleveland 

har begynt å sensurere, og det sier jo sitt.  

 

Aloe-planten er en nyttig og livskraftig sak som mot slutten av sitt liv mobiliserer en potent 

stilk som skyter høyt til værs, før moderplanten visner og dør. I løpet av 2019 har koret 

bivånet en imponerende transformasjon hos en av korets 1. basser. Noe har vokst, med 

urovekkende kraft og mengde. Ikke én enkel stilk, men en skog av hår. Når Ringøen ved 

juletider trakk i topplue, kunne det for mange vært naturlig å krype opp på fanget, og hviske 

ham sine innerste ønsker i øret - om de i det hele tatt kunne finne øret i villnisset. Villnisse… 

La oss håpe at øvrige likheter med Aloe-plantens dramatiske endelikt stopper her.  

 

Vel, så var det de kronologiske begivenheter:  

14. januar var det på'n igjen med Orientmisjonsmøte i Ynglingen, samt kirkekaffe og småprat 

med rødmende fruentimmer, tidlig i 70-årene. En god tradisjon blitt. På korøvelse 30. januar 

stepper Geir Arne Gundersen, korets finslepne crooner, inn i en svært glissen 1. tenorrekke og 

skriver seg såvidt inn i årsmeldingen også denne gang. Det som ikke var så bra, var at 
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Svanholm ser Liverpool - Leicester under andakten, og som en direkte konsekvens av dette 

snubler McGuire inn utligningsmål for Leicester 2 min på overtid.  

 

6. februar er det sitteøvelse i kjelleren, og Jon mener vi synger så bra at det er "som å pele seg 

i nesa uten votter". 10. februar sang vi på formiddagsgudstjeneste i Frikirken. 13. februar ble 

korets årsmøte avholdt. Ringøen overtar hoderistende korets økonomiske ror etter 

legendariske Skarprud, snakk om å hoppe etter Ruccola. Stemmekontaktene akklamateres før 

forslaget formelt foreligger. Ellers gikk årsmøtet etter forskriftene.  

 

6. mars deltok vi på kveldsgudstjeneste i Frikirken. Nørsett har lagt på seg litt igjen, han 

benytter sin gjenvunne pondus til å hysje, når Kleveland gjennomgår repertoaret. Vi ser 

tydeligvis bedre ut sent på dagen, for allerede 10. mars er vi igjen på kveldstokt, denne gang i 

Lund kirke, Smemos hjemmebane. Ringøen har nå også begynt å hysje, men det er bare såvidt 

vi hører ham inni alt skjegget. På øvelse 20. mars demonstrer Nørsett en besynderlig gange, 

omtrent som 45 min etter inntak av magnesiumklorid oppløst i temperert vann. Ingen hysjing 

fra Nørsett denne kvelden, han hadde annet å tenke på.  

 

Vi deltok på påskesangmøte i Domkirken kvelden 7. april. Vår egen Kristian Sødal er solist 

og gjør heller ikke denne gang skam på seg selv, oss eller andre. Denne imponerende, 

forunderlige mannen, som ser ut som han har krøpet rett ut av en kombicamp, for deretter å 

stille seg rakrygget opp på en scene hvor som helst i verden og synge som om sangene er 

skrevet nettopp for ham. Korets kanskje eneste gjenværende aristokrat, med ca 200 uleste sms 

på sin mobil.  

 

I mai er det lav aktivitet, kun én øvelse i tillegg til en kveld i Sanden studio. Resten av mai er 

sannsynligvis Kleveland opptatt med å rette opp i alt vi gjør galt på Gimlekollen.  

5. juni var det sommeravslutning med grilling hjemme hos David Holme m/fam. Jeg benytter 

anledningen til å takke for gjestfriheten og minner om at jeg ennå ikke har fått svar på min 

venneforespørsel til flotte fru Holme, som for øvrig brøt løftet om å bade i familiens basseng, 

selv om det var kaldt. Så kom sommeren og det skjedde lite annet i koret enn at Geir Arne 

Gundersen lørdag 27. juli kl. 22:20 oppdaterte bildet sitt på fb.  

 

I forbindelse med vårt planlagte 20-års etterskuddsjubileum og etterskuddsjubileums-konsert i 

november, var det lenge gjort fortvilte forsøk på igjen å spleise mannskoret med våre 

syngende venninner fra Vestlandet. Og når de attpåtil uttrykte en viss entusiasme, ble ikke 

min desto mindre. Det har imidlertid vært usannsynlig tungvint å få korets dirigent, formann 

og stillesittende, unnskyld, sittende styre, til å sy sammen et opplegg for de langveisfarende. 

Og til slutt gikk det som det måtte, de høflige damer takket for vår lunkne oppfølging, meldte 

avbud og gikk i dekning i det gamle fiskeværet. Lite visste de om dette tilbakeslaget, de titalls 

nye mannskorister som plutselig dukket opp 28. aug på første øvelse etter sommeren. Ryktene 

om vestlandstur og villkaniner hadde tydeligvis gjort sitt. Massemønstringen påfører Jon en 

emosjonell flodbølge på høyde med osteløpet i Glouchester. En jobb var tydeligvis gjort i 

kulissene og takk for det.  

 

September og oktober gikk sin gang med studioinnspilling og øvelser, det var nå 6. mnd på 

rad uten offentlige opptredener. Styret har kommet fram til at korets medlemmer ikke synger 

bra nok. Under en øvelse litt senere pyntes det på dette, med pizza og trøstende ord som "Det 

er ikke dere, det er repertoaret" osv. Nå skal visst plutselig repertoaret sitte, det skal jobbes 

mer med gammelt materiale, noen felte en gledeståre.  
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1. november stilte koret opp med sang i 50-årslag til eks-formann og rypejeger Stangenes, der 

den alltid balanserte og munnrappe krysning av Terje Vigen og Pinky, gråtkvalt mumler noe 

uforståelig, før han hiver seg rundt halsen på sin voksne sønn og til slutt dumper ned i en stol, 

etter å ha prøvd å stikke hodet inn i gapet på et monster som Tore fisker i anledningen hadde 

dradd opp fra Hades’ bunn og som helst burde vært sluppet tilbake i dypet. Det siste jeg 

husker før jeg forlot selskapet, var jubilantens triste ansikt - og dette var ennå forholdsvis 

tidlig på kvelden… November går sin gang med øvelser og studiojobbing. Forberedelsene til 

Kilden starter for alvor, hvorfor skal dette arrangementet alltid gå ut over oss? Kan de ikke 

spørre Gaaaasehuuud?  

 

I begynnelsen av desember dukker plutselig Anne "Tarantella" Balsnes opp mot slutten av en 

øvelse, noe som i seg selv fører til uro. Hun veiver igang en frenetisk kavalkade, der vi ikke 

rekker å finne riktige noter, før hun er gang med neste sang. Vi lærte sannsynligvis ikke et 

skvatt av dette, men hun smilte til slutt og vi pustet lettet ut. På øvelsen etter skal Kleveland 

overgå dette, og skifter sanger fortere enn Heggheim skifter standfot. På 20 min har vi vært 

innom fem sanger - og vi er like forvirret som forfjamset. 8. desember er det tid for den årlige 

julesanggudstjenesten i Frikirken. Under oppvarming på et bakrom i kjelleren, bryter Kristian 

Sødal lydmuren sånn at jeg får fantomsmerter i ei visdomstann jeg trakk for ti år siden. At det 

var lavt under taket gjorde det ikke bedre. 

  

Så var det Kilden. Scenografen var enda rundere og sintere enn ifjor, som en skorpion med 

sine giftige stikk, som gradvis gikk over i hemningsløst skryt etter siste forestilling. 

Tarantellaen var også på plass hele uka, med sin energiske profesjonalitet og sine trange 

kjoler. På generalprøven skulle selveste Ole Paus åpenbare seg i all sin beskjedne prakt og 

pomp - 15 min for seint. Den skakke, pjuskete fyren i litt for stor konfirmasjonsdress, tuslet 

tilsynelatende tilfeldig inn og ut av scenen, klimpret på en gammel gitar og hveste frem sine 

forhåndsprogrammerte gullkorn som et skadeskutt vanedyr. Hvilken farkost hadde nå han 

ramlet av? Konsertene 19. og 20. desember gikk vel som de skulle. Et tallmessig noe tynt 

mannskor, ble kompensert av en voldsom bredde. Siste opptreden for året hadde vi i 

Frikirken, den 25. desember.  

 

Vi har i løpet av året avholdt 21 øvelser, fem kvelder i studio, deltatt på fem gudstjenester i 

Frikirken, samt fem opptredener andre steder. Takk for i år gutter og spesielt takk til 

avtroppende økonomiansvarlig Tor Skarprud fra Kviteseid.  

 

Og husk, historien skrives ikke av seierherrene, men av referentene.  

 

For Vestergabet Roy Wigardt 

 

Kristiansand Frikirkes Kammerkor  
Våren 2019 var Kammerkoret 

• Samla til 20 øvingar 

• Årsmøte og årsfest 4.februar 

• Demokor for Korforbundet på UiA 9. og 10.februar 

• Innspelingshelg med Raabygg 15-17.februar 

• Med på felleskorprosjektet Brahms Requiem saman med Kristiansand Vokalensemble 

og Kristiansand Symfoniorkester. Framført i Kilden Konsertsal 22.mars.  

• Delaktig på gudsteneste i Kristiansand Domkirke 2.påskedag 22.april 

• Konsertbasar i Kristiansand Frikirke 26.mai  
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• Jubileumsturne til Danmark og Tyskland 30.mai til 2.juni. Konsertar/framføringar i 

Løgumkloster kirke, Lutherkirche Lübeck, Marienkirche i Bad Segeberg og Hedeby 

Kirke. 

 
Hausten 2018  

• Kammerkoret var samla til 21 øvingar utanom konsertane. 

• Framførte Pilegrimsmesse («Alle mine veier») i Oddernes Kirke lørdag 30.august etter 

pilegrimsvandring frå Tveit.  

• Allehelgenskonsert 3.nov i Kristiansand Domkirke med Petite Messe Solenelle av G. 

Rossini, saman med Kristiansand Domkor og dirigent Marianne S Misje.   

• Urframføring av Jordens sang i Kilden Konsertsal 14.nov med KSO, Kilden 

Vokalensemble, Kristiansand Operakor og Kristiansand Domkirkes Guttekor. 

• Utgivelse av Julekvad, Musikkentreprenørene.  

• Juleturné 13-15.desember saman med Søm Kirkekor, folkemusikartrioen Raabygg 

(Sigrid Kjetilsdotter og felespelarane Jore, Tuva Færden og Johanne Flottorp). 

Konsertar i foajeen i Kilden, Søm Kirke og Valle Kyrkje. Godt besøk, ca 250 i Søm, 

rundt 100 i Valle.  

• Delaktige på julesanggudsteneste 9.desember i Kristiansand Frikirke.  

 

I løpet av 2019 har desse sunge i koret: 
Sopran 1: Line Gunn Frøystad Tveiten, Kristine Barbøl, Marte Almvik, Elisabeth Lunde 

(haust 2019),  

Sopran 2: Mari Helland Frøysnes (perm), Helene Breiteig Berg (prosjektperm),  

Anne Randøy, Cesilie Mathiesen, Randi Dahl, Mari Sagulin, Maria Korsvik Strømme    

Alt 1: Ellen Benestad Moi, Anita Sædberg, Birgit Lundmark  

Alt 2: Anne Turøy Hansen, Bente Ringøen Hegen, Elin Bredal Solheim 

Tenor 1: Randulf Roaldsnes, Kristoffer Rasmussen, 

Tenor 2: Per Øyvind Lindgren, Fredrik Hodnemyr Pedersen  

Bass 1: Tom Espen Bergan, Dagfinn Haarr, Ivar Syvertsen (haust)  

Bass 2: Per Helge Eggum, Lars Mandelkow 

 

Styret har i bestått av: 

Bente Ringøen Hegén (leiar), Tom Espen Bergan (økonomiansvarleg), Anne Turøy Hansen 

(sekretær), Lars Mandelkow (nestleiar), Fredrik Pedersen (styremedlem)  

På vegne av styret, Bodil Kvernenes Nørsett, dirigent og musikalsk leiar. 

 

 
Jubilo  
Årsrapport Jubilo 2019 

Vi er ca 20 medlemmer i jubilo. Øvelse hver tirsdag fra kl. 1630-1730. I forkant av hver 

øvelse blir det servert pannekaker i frikafe. Vi har sunget på 5 gudstjenester og på julaften. 

På julaften framførte vi utdrag fra Like til Betlehem. Stor stas. 

Vi har også spilt inn ny CD med tekster av Asle Bjorvatn og melodier av Jon Kleveland. Vi 

var 4 ganger i studio. I november hadde vi releasekonsert på gudstjenesten sammen med 

Kristiansand studiokor og band. 

Ledere: 

Dirigent: Ellen Frøysaa 

Pianist: Jon Kleveland 
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Åse Røed Holvik, Kristian Sødal, Elisabeth T. Eldor, Hege Bjørnestøl Beckmann, Kaja 

Frøysaa Utne og Hege Bjørnestøl Beckmann  

 

Frikirkens ungdomskor 
I ungdomskoret er vi nå rundt 60 medlemmer i alderen 14-25år. Antall medlemmer har doblet 

seg gjennom dette året. Takket være rykter om en tur til London. Under Ellen Frøysaa sin 

ledelse har vi øvelse hver tirsdag fra 17.30 til 19.00. Stor innlevelse og en del tårer og mye 

mas om dugnad, har løftet koret mot nye høyder. Ellen er effektiv og engasjert. Allmennlege 

Runar Nørsett er fast pianist og han gjør det ekstra gøy å synge i ungdomskoret. At han har 

skjegg og alltid spiller med røde sko er helt greit for ungdommene. Vi har deltatt på flere 

forskjellige arrangementer dette året og nevner i fleng: Voxbryllup i frikirken, gudstjeneste i 

frikirken våren 2019 gudstjeneste i frikirken høsten 2019. Vi synger julen inn-gudstjeneste i 

frikirken og julegudstjeneste i frikirken. Kanskje dette blir året vi skal synge andre steder enn 

i frikirken 

 

Bronselaget 
Årsmøte for 2018 ble avholdt i friCafé23.jan.2018. 

Styrets sammensetning: Øystein Jensen, formann. Gunvor Eide, kasserer og ansvarlig for 

utsendelse av beskjeder på mail. Aslaug Vinje sekretær og kjøkkenansvarlig, med god hjelp 

av Arnhild Johnsen. Korets dirigent: Harald Sødal og korets pianist: Jon Kleveland 

 

I løpet av året har vi kun hatt 1 styremøte, 13. november i Frikirken, der vi bl.a ble enige om å 

unngå synging med koret på lørdagskvelder. Ellers har styret snakket sammen ved øvelser. 

Det er ved årets slutt 39 medlemmer og vi har hatt 16 øvelser og sunget 16 ganger, på 

følgende arrangementer/møter: 

 

4. januar Voie kirke   Fredag kl 19.00 

20. januar Kristiansand Frikirke  Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste 

24 februar Vågsbygd Frikirke  Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste 

19. mars Vennesla menighetshus Tirsdag kl. 19.30 

29. april Ynglingeforeningen  Mandag kl. 19.30 Orientmisjonen 

13. mai Arkivet   Mandag kl. 19.00 Krigsseilernes dag 

11. september friCafé    Onsdag kl. 12.00 Seniorforum 

10. oktober Vågsbygd Frikirke  Torsdag kl. 11.00 Formiddagstreff 

12. oktober Oddernes Menigh.hus  Lørdag kl. 18.00 Israelsmisj. Jubileum 

27. oktober Grimstad Frikirke  Søndag kl. 19.00 Sangkveld 

3. november Mosby Bedehus  Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste 

10. november Kristiansand Frikirke  Søndag kl. 11.00 Gudstjeneste 

15. november Oddernes Menigh.hus  Fredag kl. 12.00 NMS Misjonsmesse 

27. november Kristiansand Frikirke  Onsdag kl. 12.00 O.Bruaset (Julesang) 

8. desember Kristiansand Frikirke  Søndag kl. 11.00 Sanggudstjeneste 

29. desember Vågsbygd Frikirke  Søndag kl. 20.00 

 

 
 

 
Damene i kirka 

Damene i kirka er et kor for voksne kvinner. Koret ledes av Ellen Frøysaa, og pianist i koret 

er Kristen Robstad. Styret består av: Ellen Frøysaa, Lisbeth Gallefoss, Kjersti Sødal, Gunhild 
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Langemyr, Kristen Robstad og Møyfrid Theisen Kleveland Koret har om lag 30 medlemmer 

og øver hver tirsdag i kirken kl.19.00. 

Damene i kirka deltok på Taizé-gudstjeneste 3.februar, hadde konsert på «Hos Naboen» 21, 

mars. Koret deltok også gudstjeneste 5. mai. Høsten 2019 dro koret til Oslo og sang i Vestre 

frikirke 27.oktober. Damene i kirka var med å «Synge julen inn» i Vågsbygd frikirke, og var 

sammen med kirkens andre kor på julesanggudstjenesten i Kristiansand frikirke 8. desember. 

 
 
Påskespillet  
Arrangeres hvert 2. år, pause i 2019. i 2020 blir det 28.-29. mars.  

 

Frikirkens Musikkskole 
Ble lagt ned i desember 2018, enkelte lærere har fortsatt undervisningen i lokalene våre i 

2019.  

 

Diakonalt arbeid 
 

Diakoniråd  
Diakonirådet består av Arnstein Aanensen , Åse Landsverk , Torleif Haugland og Harald 

Eikeland. Det har vært regelmessige møter gjennom hele  året og diakonirådet har hatt en 

viktig rolle å lede det diakonale arbeidet og snakke om utvikling og nye aktiviteter  for det 

diakonale arbeidet i Kristiansand Frikirke .  

Kontaktperson Harald Eikeland  

 

 

Sykekomiteen  
Sykekomiteen har vært aktiv med møter på Kløvertun, Bispegra og Elvegaten gjennom hele 

året  

Første mandag i måneden er det andakt ved Kløvertun, og der er det flere av menighetens 

krefter som deltar med andakt og sang. Det er mellom 15 og 25 deltakere på disse andaktene  

Nytt av året er også at KØBB deltar en mandag med sang og musikk  

Søndag formiddagsgudstjenestene ved Elvegaten og Bispegra er et samarbeid med 

Misjonshuset og har gått regelmessig annenhver søndag gjennom hele året. Det er behov for 

flere som kan være med som andaktsholdere og sangere ved disse aktivitetene  

 

Kontaktperson Harald Eikeland  

 

FRIMAT 
FriMAT er et diakonalt arbeid som ble startet i 2013 og har hatt en flott utvikling. Arbeidet er 

bygd på en visjon om å hjelpe og vise omsorg for trengende ved å gi dem mat. 

1. Hjelpe våre medmennesker ved å gi dem mat. 

2. Ønske dem velkommen til kirken hvor vi kan tilby dem nestekjærlighet 

gjennom samtale og enkel bevertning. 

3. Fortelle dem om Guds ord. 

4. Begrense kasting av mat 
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FriMat får donert mat fra flere butikker i Kristiansand regionen og Matsentralen i Grimstad, 

som ble etablert i 2019. Hver torsdag blir maten hentet og kjørt til Frikirken hvor den blir 

pakket om i poser, for så å bli levert ut til de som ønsker en pose med mat de kan ta med 

hjem. Ca 85 poser blir delt ut på en torsdag. De som kommer, kan også sette seg ned i friCafé 

og får en enkel servering. 

 

Frimat samarbeider med flere menigheter i regionen, Oasen Bibelsenter, Vågsbygd bedehus, 

Vennesla, Hånes, Østsida, Arendal og Randesund Frikirke. Til sammen deler vi ut over 500 

poser med mat hver uke. 

 

Penger som blir donert til FriMat går viderer til Operation Mercy sitt arbeid i Jordan.  

 

Leder for FriMat er Steinar Voreland. Resten av styret består av Tone Strai, Rune Tobiassen, 

Stian Hansen og Inger Lise Ravndal. I tillegg er det mange frivillige som hjelper med både 

henting og pakking av mat. 

 

Besøkstjenesten 

 
For 2019 har menighetens besøkstjeneste bestått av følgende: - 

Gudny Culley, Grete Sødal, Mai-Elin Isefjær, Ellen Beckman Tellefsen, Arne Wilhelm 

Haugland, Arnhild Stangenes, Knut Hammersmark, Torleif Haugland og Anthony Culley.  I 

tillegg er pastor Harald Eikeland en aktiv støttespiller.  

 

Besøkstjenesten har hatt fire samlinger i løpet av året, og alle samlingene har vært på 

formiddagen i peisestua i kirka. Årsmøtet ble avholdt i februar. På møtet i mai ble dr. Guro 

Strandberg igjen invitert til å snakke om demensproblematikken (forrige besøk i 2015).  

I september hadde vi den tredje samling hvor vi blant annet samtalte om de nye reglene ifm 

personvernet. Dette skaper fremdeles noen problemer for oss med tanke på å ha den 

nødvendige oversikten over jubilanter og hvem vi til enhver tid skulle besøke. 

I oktober ble blomsterlistene til jul gjennomgått, oppdatert og fordelt. I tillegg planla vi en fest 

for de over 80 som fant sted i friCafé den 24 november. 

 

Besøkstjenestens hovedmål er fremdeles å besøke menighetens medlemmer som pga. sykdom 

eller andre omstendigheter blir tatt avsides for kortere eller lengere perioder, samt besøk med 

blomsterhilsen til de som fyller runde år, 80-85-90. I tillegg får alle over 90 år besøk hver 

bursdag. De aller fleste gir uttrykk for at de setter pris på å få denne hilsen fra menigheten. 

Til jul ble det delt ut ca 95 blomster til menighetens eldre over 80 år.  

 

Statistikk for 2019  viser følgende:  

Hjemmebesøk    250   

Telefonsamtaler   95 
 

Pensjonisttur  
Det ble gjennomført en tur til Iveland i mai 2019. Vi besøkte steinsamlingen på 

kommunehuset, fikk omvisning, og hadde deretter middag på Grosås gård . Turen ble 

avsluttet i vakre Iveland kirke med en andakt og samling  

Fremmøte ca 50 stk  
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Pilegrimstur   
I samarbeid med Oddernes og Tveit menighet gjennomførte vi i september 2017 en 

pilgrimsvandring fra Oddernes til Tveit kirke. 

 

Det var et samarbeid mellom de tre menighetene og til sammen ca 70 deltakere fra alle 

menighetene. 

 

Turen startet med en morgenmesse i Tveit kirke, middagsbønn ved Ålefjær og ble avsluttet 

med en pilgrimsmesse i Oddernes kirke kl. 16  

Turen ble en svært fin opplevelse og det planlegges ny tur høsten 2020  

 

Diakonisøndag  
Søndag 24 november arrangerte diakonirådet og besøkstjenesten en diakonisøndag med 2 

arrangementer  

 

Kl 15 30 var det seniorsøndag, der alle medlemmer over 80 ble invitert spesielt . Det ble en 

god flokk på over 70 stk til sosialt samvær, kaffe og andakt. Svært positivt tiltak som vil bli 

gjentatt hvert semester i 2020  

 

Kl 19 var det invitert til Parkveld med besøk av partolk Maria Mork som snakket om 

utfordringene i parforholdet når barna flytter ut. Det ble en fin kveld med ca 50 fremmøtte  

 

 

Barne – og ungdomsarbeid i menigheten 
 

friBU-rådets årsrapport 2019 
 

friBU-rådets oppgaver 

o I samarbeid med friBU-pastor og friBU-arbeider jobbe med visjon, verdier og strategi 

for menighetens barne- og ungdomsarbeid  

o Holde seg oppdatert på det som skjer i arbeidet 

o Oppfølging av frivillige ledere 

o Lederrekruttering 

o Gi støtte og veiledning  

 

friBU-rådets ansvarsfordeling 

Medlemmene fordeler ansvaret for de ulike virkegreinene mellom seg og tar ansvar for: 

o strategisk tenkning i samarbeid med friBU-arbeider/pastor og støtte dem i arbeidet 

o å følge opp frivillige ledere for denne aldersgruppen 

 

Virkegreinene er Frikirkas trosopplæring og består i dag av: Supersøndag, 

Familiegudstjenester, Speider, Konfirmasjon, TØFF, Pannekaketirsdag, VoX for ulike 

aldersgrupper, Knøttis, Jubilo, Ungdomskoret, 2- og 4-års bok og dåpsoppfølging.  

 
friBUrådets fokus i 2019  

Arrangerte samling for de aktivitetsansvarlige 13.mai 

Reviderte instruks for friBU-rådet fra 2007 

Innvilget søknader om midler, bl.a. til deltagelse på Gi Jesus videre - konferansen 22-24.11 i 

Q42 og diverse korprosjekter 
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Deltok på kirkens fokusdag i mars og mai. Har i etterkant brukt tid på å drøfte hvilke ideer og 

forslag vi skal følge opp videre. Det var bl.a. enighet om å lage et tilbud til de som har deltatt 

på TØFFkurs og den 13. oktober startet tilbudet Voxnere for videregående elever og 

studenter.  

 

Etablert Disippelhus+ og prioritert oppgaver for de tre ungdommene som flyttet inn i våre 

lokaler i august. Arrangerte oppstartsgudstjeneste med aldersinndelt kirkekaffe 1.9. Det ble 

sendt ut en egen invitasjon til medlemsregistrerte barn i forkant. Delte ut 2-års-bok til fire 

barn 27.10. Brukt store ressurser på bl.a. supersøndag og superlight, til tross for at det har 

vært svært variert oppmøte. Rådet har hatt 6 møter inkludert friBUs årsmøte/friBU-forum som 

ble avholdt 20.3.  

 
friBUrådets tanker fremover  

Friburådet anser at menighetens største utfordring pr i dag er at andelen aktive 

småbarnsfamilier. Vi har tro på at vi over tid og med Guds hjelp skal klare å rekruttere flere.  

Det forutsetter en fortsatt jevn dialog mellom FriBU-rådet og eldsterådet og full støtte fra 

menighetsmøtet i at akkurat dette skal være et av kirkas hovedmål for de neste fem årene.   

 

friBUrådets sammensetning  

Siv Justnes, Hilde Grøthe, Stein Arve Graarud, Maria Sandvand, Linn Cathrine R. Sødal, 

Kjell Rune Holvik og Siri Merete Reisvaag Johannessen (leder).   

 

For friBU-rådet, Siri Merete Reisvaag Johannessen 

 

VoX  
 
VoX er menighetens hovedsamling for ungdommer og samles annen hver lørdag kl. 1930-

2300. Kveldene starter alltid med et åpent bønnemøte kl. 1900, så starter møtet i kirkesalen kl. 

1930. Etter møtet er det mat og aktiviteter i friCafé. 

VoX samler mellom 120 og 200 ungdommer, og i 2019 har vi hatt 21 samlinger.  

 

Musikk.  

VoX-teamet ledes av Kristian Holvik.  

Sang: Max Key Graarud, Paul Fjell Gundersen, Mathea Kilane, Sara Kleppe  

Gundersen, Marthe Lende, Vilde Fredvik, Anne Martine Justvik, Elisabeth 

Freitag, og Isolde Albriktsen 

Gitar:  Paul Fjell Gundersen, Isak Berg, Kristian Holvik og Joakim Gausdal 

Bass:  Philip Abrahamsen, Alfred Emil Nilsen, Halvard Misje 

Piano:  Kristin Grøthe 

Trommer:  Jona Holme og Ruben Haraldsen 

 

Teknikk: 

Teamet ledes av Daniel Lervik Gabrielsen. Resten av teamet består av Robin Løland, Simon 

Beckmann Kristiansen og Kristoffer Ribe 

 

Turer: 

Vi har hatt 3 turer i 2019.  

• I januar hadde vi tur til Hovden med 130 deltakere. Av disse var det 13 voksne.  

• VoX hadde sin sommeravslutning på Dvergsnestangen. Da var vi sammen med 

Connect (Songdalen Frikirke), Retro (Randesund Frikirke) og Enter (Søm kirke) 
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• VoX la også denne gangen høstturen sin til menighetsturen til Solstrand. 79 

ungdommer satte farge på turen.  

Ungdommene er sterkt delaktige i planlegging og gjennomføring av turene våre.  

 

Ledertrening:  

Vi ønsker at ungdommene selv skal drive arbeidet på sikt, og det er med glede vi ser 

entusiasmen deres. Nå leder de møtene og aktivitetene selv, og det er til og med flere av de 

unge som ønsker å holde andakt og lede møter.  

 

Ryddehjelp: 

Hver lørdag kl 2200 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.  

Det er også 2 foreldre som kommer kl. 18-22 og hjelper med å handle og lage istand mat i 

kaféen.  

 

Ledere: 

Voksenledere i 2019: Anita Sædberg, Bjarte Justnæs, Ruben Gausdal, Line og Stein Arve 

Graarud.  

I tillegg til disse har vi også et eget styre bestående av ungdommer.  

Styrets sammensetning; Andreas Gabrielsen, Pia Justnes, Joakim Gausdal, Marthe Lende, 

Henriette Bø, Emma Matilde Sædberg, Rikke Atkinson og Ole F.Utne.  

 

Stein Arve Graarud 

Fribupastor 

 

 
 
TØFF – Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter 

Årskurset for 10. klasse starter i september og avsluttes med en teamtur til Kaliningrad 

sommeren etter. Kurset - det 10. i rekken - er et samarbeid mellom de fleste av områdets 

Frikirker, og undervisningen er en onsdag i måneden i friCafé. En onsdag i måneden samles 

vi i våre respektive menigheter. Da har vi lengre tid i gruppene.  

 

Tanken bak kurset er å gi konfirmantene en utfordring videre etter konfirmantåret. 

Konfirmantene synes som regel at konfirmasjonsåret har vært et flott år, men det har ikke 
vært så mange av dem som fortsetter i kirka etterpå. Det er derfor meget gledelig at så mange 

av fjorårskonfirmantene melder seg på.  

 
2010/11: 

51 deltakere og 14 ledere. Fra Kristiansand Frikirke var det 12 av 15 som deltok på kurset.  

2011/12: 

65 deltakere og 20 ledere.  Fra vår menighet deltok 19 av 25 konfirmanter.  

2012/13 

Dette kurset har 48 deltakere. 21 av 23 fra vårt kull fulgte kurset.  

2013/14: 

68 deltakere og 15 ledere. 30 av 32 fra kullet vårt fulgte kurset.  

2014/15 

74 deltakere og 16 ledere. 42 av 48 fra kullet vårt fulgte kurset.  

2015/16  
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56 deltakere og 15 ledere. 21 av 32 av våre fulgte kurset.  

2016/17 

105 deltakere og 33 ledere. 21 av 35 fra vårt kull.   

2017-18  

74 deltakere og 12 ledere. 30 av 36 fra vårt kull  

2018-19 74  

74 deltakere og 20 ledere. 14 av 14 fra oss.  

 

Innhold 

1800 Middag. Liv Marit Gumpen lager maten. Arne og Rigmor Einstabland hjelper til med 

servering og oppvask.   

1845 Undervisning.  

1930 Grupper 

2030 Stillhet og bønn i kirkesalen med mulighet for forbønn.  

2100 Avslutning 

 

Misjonstur 

Kurset avsluttes med en misjonstur til Kaliningrad i Russland. Mye av turen handler om 

hjelpesending. Vi deler ut mat og klær til fattige familier. Dette gjør vi i samarbeid med 

myndighetene i byen.  

 

Ledere 

Sven J. Reinhardsen, Stein Arve Graarud, Mathilde Sødal, Sveinung Løvåsen, Siri Høyland 

Vik, Henrik Stangenes, Pia Justnæs, Eline Hæåk, Ole Frøysaa Utne,  

 

Stein Arve Graarud 

 

Menighetens konfirmantarbeid 2018 
Kristiansand Frikirke har i 2018-19 hatt 29 konfirmanter. Vi har undervisningen sammen med 

Østsida Frikirke, som hadde 4 konfirmanter.  

 

Før jul har vi månedlige samlinger. Vi startet med en bli-kjent-samling i august.  

31. oktober var konfirmantene postledere på den store Vennefesten i Q42, Frikirken og 

Betania.  

9-10. november var det overnatting i kirken fra fredag til lørdag. På lørdagen var vi på ”Sport 

og moro”. Konfirmantene ble så presentert på gudstjenesten på søndag. 

Konfirmantene hadde også hovedrollene i ”Bryllupsfesten” sammen med VoX i desember.  

 

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. Konfirmantene får en skinnbibel og bibelleseplan i begynnelsen av 

året, og hovedleksen er å følge planen gjennom et helt år. Kjennskap forutsetter erfaring. Når 

det undervises om bønn og bibel, er det også viktig med praksis og samtale.  

 

Sommerleir 
Konfirmantårets bærebjelke er utvilsomt sommerleiren, som også i år var på Evjetun 09-14. 

august. Leiren er et samarbeid mellom alle frikirkene på Sørlandet. Det er nå så mange 

konfirmanter at vi måtte fordele menighetene over to uker 

 

Ledere 
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FriBUpastor, Stein Arve Graarud er ansvarlig for opplegget og har hatt med seg 9 

medarbeidere; Amalie Frigstad, Caroline Robstad Bø, Elias Røsnes, Joakim Gausdal, Jona 

Holme, Kristin Frøystad Tveiten, Rikke Atkinson, Sveniung Løvåsen og Mathilde Sødal.  

 

Stein Arve Graarud 

 

 

Årsrapport Supersøndag 2019 
 

I 2019 hadde vi 23 søndagsskolesamlinger, fordelt 13 på våren og 10 på høsten. I 

gjennomsnitt hadde vi 4 barn per samling. 5.-7. klassingene var en mer stabil gjeng på stort 

sett 5 enn det de yngre var. Det har vært og er en utfordring med 3-9 åringene, hvor man aldri 

har kunnet være sikker på om det kom null, ett eller fem barn. Antall betalende medlemmer i 

2019 var 18. 

Våren delte vi søndagsskolen i tre: skattkammer, HITS og HITS+, mens vi på høsten samlet 

alle disse under navnet Supersøndag. Ønsket var å fokusere på fellesskap på tvers av 

aldersgruppene,  i tillegg til å ha aldersinndelte grupper. En supersøndag begynner derfor med 

en felles oppstart med prat om helga, av og til lystenning, av og til en lek, og alltid bønn for 

samlingen + Vår Far. Så deler vi oss i minst to: 5.-7. trinn og de yngre. Hver for oss har vi 

andakt/fortelling og lek/aktiviteter. Til slutt salmes vi til felles kirkekaffe. 

2019 inneholdt også et skille på lederfronten: Maren Aas Hansen, Kristian Andersen, Bjarte 

Justnes og Engebret Grøthe ga seg etter mange år i tjenesten. Maria Sandvand tok over 

overordnet ansvar etter Mathilde Sødal, og Ragnhild Erfjord, Karoline Dalane og Pia Justnes, 

samt Margit Tveiten, Paul Sagedal og Herman Harv fra disippelhuset kom inn som ledere.  

 

 

Superlight og Voxlight  
 

Superlight ble lagt ned høsten 2019, pga. ingen oppmøtte barn.  

Voxlight har blitt gjennomført en fredagskveld i måneden for barn i 5-7 klasse. Oppmøte er 

15 barn pluss/minus 5. Kvelden består hovedsakelig av tre deler: Andakt, lek og å spise pizza. 

Gjennom høsten fikk vi hjelp av foreldre til å steke pizza og vaske opp etter maten. Våren 

2020 begynte Disippelhuset å steke pizza før møtet, slik at det er klart når barna kommer – da 

slipper foreldre å stille.  

Kvelden blir ledet av Disippelhuset, som vanligvis stiller med alle tre deltakere. Det er 

enighet om at kvelden er et høydepunkt for barna 

 

 

Kristiansand FSK (speideren)  
Årsrapport fra Kristiansand FSK (speideren) 2019 

Speideren i Kristiansand Frikirke hadde ved utgangen av 2019 82 registrerte medlemmer 

(speidere og ledere).  Vi ligger ganske stabilt med småspeidere (Flokken) ca. 40 stk. på hvert 

møte med 50 på medlemslista. De store (Troppen) er rundt 25 stk.  Ledere har vært: Torfinn, 

Johanne, Bjørn, Ole Andreas, Eivind, Arild, May-Lisbeth, Øyvind, Leif Anders, Ivar, Steinar, 

Vidar, Linn Cathrine, Joakim. Dette er engasjerte ledere som virkelig ofrer noe for barna våre. 
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Flokken er et veldig populært sted å være, de har for tiden venteliste for og begynne. Flokken 

har tett program, reiser på flere turer til speiderhytta på Finsland. Flokken deltok også på 

SMUL-konkurransen hvor en av patruljene gikk helt til topps! 

  

Kretsbannerkonkurransen i Lillesand ble en fin opplevelse for troppen, selv om våre speidere 

endte midt på resultatlisten. Troppen dro på Kretsleir til Vennesla nærmere bestemt 

«Paulen».. Det ble en fin tur med mange gode minner. Vi var 3 ledere og 19 speidere på tur. 

De største guttene i troppen hadde en overnatting på Finsland alene. Vi har også laget drops til 

inntekt for Misjonsmessa, dette ble ca. 3000 kr til misjonen. 

 

Blomsteraksjonen 2019 ble i år ledet av engasjerte foreldre, som hadde stålkontroll på over 

1000 solgte blomster. På speiderhytta bidrar stadig Kjell Haugland med flere. Siri Sandåker 

har også ett spesielt hjerte for speiderhytta, som vi setter stor pris på. Speiderbåten har vi 

fortsatt sammen med Kristiansand Folkehøyskole. På grunn av strengere håndheving av 

regelverk har speiderne brukt båten lite. 

  

Vi har i 2019 som tidligere år hatt ett godt samarbeid med Justvik Speidergruppe. Vi har igjen 

arrangert «Hundremeterskogen» sammen med dem. Dette arrangementet har blitt en tradisjon. 

Vi overnatter i telt i skogen ved Fagerholt skole og inviterer alle i bydelen til å være «Speider 

for en dag». Vi får med dette profilert speideren på en god måte. I år hadde vi også besøk av 

speidere fra Porsgrunn. Vi avsluttet denne helgen med besøk på Gudstjenesten, hvor vi fikk 

servert middag. 

 

Speideren er en plass der våre unge får et møte med Jesus. Vi har andakt og speiderbønn på 

hvert møte. Vi elsker naturen og det den har å gi. 

  

Gruppeledelse 2019: GL Ole Andreas Augland, GA Torfinn Løvåsen, GA Eivind Sannes 

Hennig og Kasserer Eilert Kirkhus. 

 

For speideren 

Ole Andreas Augland 

Gruppeleder  

 

 «Pannekaketirsdag» 
Pannekaketirsdag er servering av pannekaker til barn, ungdom og voksne som er i kirka på 

tirsdager. Det startet opp i 2018 og er populært. Barna trives med middagsretten og vi ser at 

menighetens barn og unge trives i kirka. Barna går rett på Jubilo eller Knøttis. Ungdomskorets 

ungdommer kommer tidlig for å spise pannekaker sammen. Dette varmer våre hjerter. 

 

Serveringen er fra kl 15.45-17.30.  

Grethe og Hans Kristian Sødal er kjøkkenansvarlige og står for pannekakeserveringen 

 

Menighetstur 
Årets menighetstur gikk til Solstrand, første helga i november. En stor ungdomsgjeng, 70 stk, 

var med og prega helga. Ca 130 stk totalt.  
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Felleskristent barne- og ungdomsarbeid 
 

VENNEFEST FOR BARNA I BYEN 31. OKTOBER 

Vennefesten har vokst fram fra et behov for et alternativ til Halloween-feiringen. I starten 

hadde flere menigheter hver sine arrangementer, men for syv år siden gikk flere av oss 

sammen for å gjøre det bedre. I år var det 1300 personer som sluttet opp om arrangementet. 

Kvelden startet med en halvtimes showmøte. Max Key Graarud holdt talen.  

Etterpå kunne barna gå rundt på ulike aktiviteter i Q42, Betania og Kristiansand Frikirke.  

Konfirmantene våre var ledere for mange av aktivitetene og gjorde en formidabel innsats.  

  

USB – UNGDOM SAMMEN FOR BYEN 

USB er et ledernettverk for alle byens menigheter. Vi samler ungdomsledere til en fagdag 

hvert semester. Styret bestod i 2019 av Lars Ivar Bratsberg (Justvik Kirke), Mats Sveindal 

(Randesund misjonsmenighet), Margot Tangen (Tveit kirke), Sindre Rosseland Sørli 

(Filadelfia), Andreas Fjellvang (Filadelfia), Henrik Høyland (Oasen menighet) og Stein Arve 

Graarud (Kristiansand Frikirke) 

 

USB – LOVSANGSFEST 16. MAI 

Det har blitt en tradisjon å arrangere lovsangsfest på ungdommenes store festedag. Vi har 

vekslet på kirkene vi har dette i. Vi har vært i Lund kirke, Filadelfia, Betania, Salem, Hånes 

frikirke og Kristiansand frikirke. De siste årene har det kommet så mange ungdommer på våre 

fellessamlinger at det kun er Q42 og Domkirken, som har plass nok. Dette året var det 1200 

ungdommer på arrangementet. Møtet, som ble ledet av Mathilde Sødal og Sindre Strandberg, 

startet med en dans, som våre konfirmanter hadde laget. Filadelfia ledet allsangen, mens Stein 

Arve Graarud holdt appellen.  

 

USB – BORGERTOG 17. MAI 

Ungdom Sammen for Byen utgjør hvert år det største innslaget i Borgertoget. USB organiserer 

dette. Vi legger ned mange timer i dette, og resultatet blir veldig bra.  

 

USB - FAGDAGER 

Vi arrangerer to fagdager i året. Disse er på dagtid.  

2. mai var fokuset på utsatt ungdom. Johan Key Berntsen hadde et seminar om arbeidet til 

KUP (Kirkens Ungdomsprosjekt). Hans Jørgen Beckmann fortalte fra sin erfaring fra politiet.  

14. november satte vi fokus på «Tro og vitenskap». Trenger vi å velge mellom tro og 

vitenskap, eller kan vi si «Ja, takk! Begge deler» Seminar ved Jon Haaversen. Det kom ca 20 

ungdomsarbeidere på fagdagene.  

 

UNGDOMSMØTET PÅ FELLESMØTENE 

Styret i USB er godt representert i planleggingen av Ungdomsmøtet på Fellesmøtene. Vi 

samlet 1200 ungdommer. Ellen Merete Drønen fra Salem misjonskirke talte.  

 

FRIBU- SØR 
FriBU-sør er et nettverk for Frikirkenes ungdomspastorer og ungdomsarbeidere. På de 

månedlige samlingene tar vi opp ulike temaer knyttet til barne- og ungdomsarbeidet, og det 

deltar ansatte fra menighetene i presbyteriet.  

FriBU-SØR administreres av Maria Times. Konfirmantleiren og TØFF-kurset vårt er en frukt 

av dette samarbeidet.  
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Stein Arve Graarud 

 

Felleskristent arbeid 
 

«40 dager» 
For skoleåret 2018 - 2019 har ledergruppa bestått av:   

Lars Erik (Lasse) Harv, leder 

Gunn Berg Flå 

Tove Nordbø Knutsen 

Per Moseid, administrativ leder 

  

Møter og oppslutning i 2018 - 2019 

Antall kursdager: 40 

Stabssamlinger: 8, samt 1 stabstur (2 dager til Grosås senter) 

Ledersamlinger: 10 

Medarbeiderfest: 2 

Tur med deltakerne: 2 til Audnastrand 

42 deltakere begynte i august. 38 deltakere fullførte kurset 

6 kvinnegrupper og 1 mannsgruppe 

Stab: 21 frivillige 

  

Vi hadde 5 åpne dager med til sammen rundt 300 gjester 

 

Årets deltagere hadde et stort mangfold både mhp alder, kristen erfaring og personlig historie. 

Og det er til stor inspirasjon å se hvordan denne gruppen sammen gikk gjennom kurset til 

hverandres felles oppbygging, støtte og forbønn.   

Vitnesbyrdene som gis ved avslutningen av kurset beskriver et Guds nærvær gjennom 

skoleåret som har forvandlet liv og gitt store kursendringer.  

 

Vi fikk også gode og varme tilbakemeldinger på den påvirkningen staben har hatt på den 

enkelte gjennom medvandring, lovsangsledelse, gruppeledelse, forbønn og sjelesorg. Det 

rettes en stor takk til det arbeidet staben legger ned gjennom året. Vi takker også 

kjøkkengjengen som stiller opp og betjener på en fantastisk måte.  

 

Gud har gjennom hele kursets levetid siden 2003 vært tydelig til stede. De personlige 

vitnesbyrdene som gis er et godt bevis for viktigheten av 40 dager og den store 

motivasjonsfaktoren for å ta fatt på nye skoleår. 

 

 

For 40 dager 

Lars Erik Harv 

Leder - kursåret 2018 - 2019 

 

Bibelkveld 
Bibelkveld starta her i Frikirken august 2017 – etter en henvendelse på våren om det kunne 

passe for oss å være verter for dette felleskirkelige tiltaket. Det har vært 70-80 deltakere på 

kveldene, og halvparten har nok vært under 40 år.  
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Mål: Bidra til bedre bibelbruk og kjennskap gjennom jevnlig undervisning i Gamle 

Testamentet og Nye Testamentet.  

 

Strategi: 15 kvelder på høsten og 15 kvelder på våren, de to første kveldene er åpne kvelder 

hvor alle kan komme, så er det påmelding fra 3. kvelden. Dette for å ha oversikten i forhold til 

bespisning, og at det er en forpliktelse til å delta. En kveld starter kl 19.00, undervisning frem 

til 21.00, pause i midten. Kveldsmat fra 21.00-21.30.  

 

Ledergruppe: Marianne Braseth, Steinar Kolltveit, Jorunn Sagedal, Liv Ingrid og Erik 

Grøtnes. 

Menigheten stiller med lokale i friCafé til denne tjenesten.  

 

Fellesmøtene  
Det var fellesmøter i Q42 07. – 12. januar Øivind Augland og Thomas Sjødin som talere. På 

ungdomsmøtet var det Hannah Træen som talte. Møtene ble overført på radio og web-TV. Vi 

er en av 42 menigheter/organisasjoner som står bak fellesmøtene.  

 

2. påskedag har vi en lang tradisjon med felles gudstjeneste sammen med Domkirken i 

Domkirken. Vår menighet deltok.  

 

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 
Vår menighet støtter KIA med et årlig beløp. Mei Lian Chou fra vår menighet, er regionleder 

for Agder og Telemark med kontor i Kristiansand.  

 

Kirkens Nødhjelp  
Frikirken som kirkesamfunn, er medeier i KN.  

 

Kirkens Ungdomsprosjekt – KUP  
Hver mandag samles unge mødre og barn i friCafé. Målsetningen med dette er å få utvidet 

mødrenes nettverk og hevet foreldrekompetansen. Det serveres varm middag før barna deltar i 

ulike aktivitetsgrupper. Mødrene har et eget opplegg. Menigheten stiller lokaler til 

disposisjon.  

 

Sammen For Byen (SFB) 
SFB er et tverrkirkelig ledernettverk bestående av prester, pastorer og ledere fra Kristiansands 

menigheter og organisasjoner. Nettverket samles til frokost i Q42 en fredag i måneden. Under 

denne SFB-paraplyen samles også USB - Ungdom Sammen for Byen. Nettverkets formål er å 

fremme kristen enhet og fellesskap og virke til beste for byen og dens innbyggere.  

 

Forum for tro og livssyn 
Kristiansand Frikirke er medlem av Forum for Tro og Livssyn, Kristiansand (FTL). Det består 

av følgende medlemmer: Den norske kirke, Den katolske kirke, Human-Etisk Forbund, 

Muslimsk Union i Agder, Ahmadiyya Muslim Jamaat, Den Norske Sotozen Buddhist Orden, 

Adventkirken, Metodistkirken, Kvekerne, Jesu Kristi kirke av SDH og Kristiansand Frikirke. 

Det arrangeres fire til seks dialogmøter i løpet av året. Arbeidet er finansiert med offentlige 

midler, og vi betaler 1500,- i medlemsavgift. FTL ledes av et styre med Liv Mørland ansatt 

som koordinator. Harald Eikeland er vår representant i styret. Formålet med FTL's virksomhet 

er å bidra til gjensidig respekt mellom mennesker, trygghet og toleranse mellom tros- og 

livssynssamfunn og bevisstgjøring i etiske spørsmål, i et tros- og livssynsperspektiv. 
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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.  

 

Statistikk 
Per 31.12.19 hadde menigheten fire pastorer og tre eldste.  

 

 2018 2019 

Medlemskap totalt 1379 1364 

Med stemmerett  432 428 

Medlemmer under 15 år 98 102 

Øvrige medlemmer (tidligere begrenset 

medlemskap) 

849 834 

Døpte 9 4 

Konfirmerte 13 28 

Vielser 2 3 

Gudstjenestefremmøte 216 222 

Antall nattverdssamlinger 22 27 

Nattverddeltakere totalt 3888 4881 

Nattverddeltakere, gjennomsnitt 177 181 

 

Døde: Bjørn Øyolv Holberg, Dreng Kyrvestad, Gladis Iréne Wirsching, Håvard Frigstad, Inge 

Grundetjern, Ingeborg Marie Tønnesen, Jahn Gunnar Arntsen, Kristian Tørres Brøvig, Leif 

Håkon Pedersen, Liv Tønnesen, Maghi-Lise Frigstad, Olaf Grana, Olga Sandvand Moe, 

Ragnhild Nina Østeby, Ruth Gundersen, Tore Øvensen, Truls August Berntsen.  

 

Ansatte pr. 31.12.2019 

Navn Tittel Stillings% 

Harald Eikeland Pastor - diakoni 100 

Jon Kleveland Musikkleder 100 

Stein Arve Graarud Pastor – FRIBU 100 

Roald Fidje Driftsleder 50 

Hilde Grøthe Pastor - forkynnelse 50 

Torbjørg N Nilsen Kontormedarbeider 40 

Endre Sagedal Daglig leder/pastor 80 

Maria Sandvand Barne-leder 10 

SUM  5,3 

stillinger 

 


