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Innledning 
 

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er 

vennlige. Herren er nær. Fil. 4.4-5 

 

Det er god grunn til glede for Guds folk. Vi har mottatt det største og viktigste av alt. Gud har 

sendt sin sønn slik at han kunne gjøre opp for oss og gi oss adgang til Guds rike. Gled dere, sier 

Paulus. Og så oppfordrer han til å vise vennlighet. Det er viktig at menigheten preges av 

vennlighet og godhet både innad og ut mot omgivelsene.  

 

De to siste årene har menighetens lederskap deltatt i et læringsfellesskap tilknyttet IMI-kirken i 

Stavanger, Agenda 1. Vi ble en del av Læringsfelleskap 4 som bestod av ledergrupper fra større 

menigheter i Norge: Storsalen, IMI-kirken, Salem Trondheim (Normisjon), Salem Kristiansand, 

Tønsberg Frikirke og Kristiansand Frikirke. I løpet av disse to årene skulle vi møte på fire 

samlinger og få tett oppfølging av veileder mellom samlingene. Vår veileder ble Svein Høisæther 

fra Norkirken i Bergen (Normisjon).  

 

Fra vår menighet deltok Ellen Myrvold, Jørgen Lauvland, Endre Sagedal, Hilde Grøthe og 

Sigmund Sandåker. Vi opplevde å være med i en fruktbar prosess, og det var godt og 

inspirerende å være med på samlingene i Stavanger. Likevel er det utfordrende å formidle det vi 

selv har opplevd til resten av lederskapet, - og ikke minst til hele menigheten. 

 

«Åpne hjerter oppover og utover» er menighetens visjon. Vi har lagt vekt på å ha visjonen med 

oss i prosessen knyttet til Agenda 1. Et tema vi stadig fikk kontakt med, var Guds godhet. Vi 

utviklet en trekant med følgende hjørner: OPP i Guds nærhet, INN i Guds familie, UT med Guds 

godhet. Det samsvarer med vår visjon, i alle fall hvis vi legger til INN-dimensjonen. Og det 

samsvarer med våre LITT-verdier: Levende tro, Inkluderende fellesskap, Takknemlighet og 

Tjenestevillighet.  

 

Gruppa som var i IMI-kirken, foreslo følgende mål innen 2016: 

 Menigheten fremstår som en oase for Guds godhet. 

 Menigheten har fått et misjonalt fokus/misjonalt preg. 

 Menigheten betyr en forskjell for byen og for menneskene her. 

 Mennesker trekkes til, blir frelst og følger Jesus. 

 

Om ikke målene er nådd, har vi nok tatt noen riktige steg. 

 

Det ble sagt om de kristne i urkirken: «Se, hvor de elsker hverandre!» At omsorg, godhet og 

vennlighet fungerer innen menighetens fellesskap, er en forutsetning for at det skal fungere 

utover. Det vil gi menigheten en tiltrekningskraft. En menighet der vi taler vel om hverandre, 

støtter hverandre, ber for hverandre, gir anerkjennelse og gode ord, vil være en smittsom 

menighet. Godheten og vennligheten vil smitte. Vi er med å gi Guds godhet videre. Herren har 

bruk for hver og en av oss. Og hver enkelt og menigheten er avhengige av Den hellige ånds kraft 

om det skal lykkes. Det handler om dimensjonen OPP i Guds nærhet. Vi vil gjerne ha et rykte 

som en menighet som møter mennesker med godhet, ser dem og inkluderer dem. Da kan vi vinne 

mennesker for Jesus, se at mennesker velger å følge ham og bli hans disipler. 
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Eldsteråd og stab opplever å stå sammen i et godt tjenestefellesskap. Det har ikke vært 

utskiftninger i staben, men vi har fått to nye medarbeidere. Det er grunn til stor takk for at 

Frikirkens Ytremisjon fra august har ansatt en innvandrerkonsulent med arbeidsplass hos oss. Det 

er Per Kristian Rønning. Han går inn som en del av staben og har tilført mye godt og viktig 

allerede. Dessuten har vi fått inn Sandra Borøy som vikarierer som barne- og familiearbeider. 

Hun gjør en flott jobb. 

 

Det er også godt å merke all den støtte, innsats og tjenestevillighet som menighetens medlemmer 

bidrar med. Hjertelig takk til hver enkelt som har støttet menighetens arbeid gjennom året som 

har gått. Takk til alle som trofast møter frem, alle som gir av sin tid og sine midler til menigheten. 

 

Stab og eldsteråd fortjener både takk og ros for oppofrende og trofast innsats.  

Administrasjonsrådet er lite, men velfungerende og skal ha takk for vel utført tjeneste.  

Kirkevertene takkes for måten de tar imot oss på med hjertelige håndtrykk og vennlige smil. 

Videre takkes alle ledere i virkegrenene, redaksjonen for Frikirkeaktuelt, alle som hjelper til med 

økonomitjenester, de som spiller til gudstjenester og møter, takk til korledere og sangere, 

andaktsholdere, alle som er med på å vaske i kirken, lyd- og bildeteknikere, og alle som har 

jobbet med praktiske oppgaver og dugnad. Takk til de som er engasjert i misjonsarbeidet, 

bønnearbeidet, ulike komitéer, diakonale oppgaver, besøkstjeneste, andakter på 

aldersinstitusjonene og de som drifter radioarbeidet. Takk til de som har stelt i stand til 

kirkekaffe.  

Og ikke minst takk til alle som bærer arbeidet frem for Gud i bønn.  

Takk for godt samarbeid og fellesskap i 2015. 

 

Sigmund Sandåker, hovedpastor.  

 

 

Årsmelding fra eldsterådet 
 

Eldsterådets sammensetning: 

Per Svein Høyer-Jonassen (leder), Knut Are Jølstad, Ellen Myrvold, Arild Sæbø, pastor Sigmund 

Sandåker, Janne Roland, Heidi Frigstad (permisjon frem til sommeren) og FriBU-pastor Stein 

Arve Graarud (møter kun når det er saker som gjelder ungdomsarbeidet).  

  

Eldsterådet har møte hver fjortende dag og behandler et stort antall saker, 143 i 

2015. Samarbeidet og felleskapet i eldsterådet er godt og vi bruker mye tid til Guds ord og bønn.  

 

Noen hovedsaker fra 2015: gudstjenesten, ny hovedpastor, gjennomgang/oppdatering av 

visjonsdokumentet, samtaler om ny ledelsesmodell - utvalg nedsatt, aksjonen «Flere i tjeneste» 

hvor eldsterådet har påtatt seg å kontakte medlemmer som kanskje kan ha mulighet for å gå inn i 

en tjeneste. Aksjonen har resultert i mange gode og nyttige samtaler som vi vil ta med oss i videre 

samtaler når dette skal evalueres. I tillegg har vi en fast post på sakslista med fokus på aktuelle 

medlemssaker og evaluering av gudstjenester/møter. Eldsterådets samling på Dvergsnestangen 

ved nyttårsskiftet hvor vi søker Gud og deler liv og fellessamlingen med stab og AR på Ogge ved 

semesteroppstart på høsten er også viktige samlingspunkter som har stor betydning for tjenesten. 
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Janne Roland gikk av for aldersgrensen i november etter 9 år som eldste. Hun takkes hjertelig for 

tjenesten hun har utført i eldsterådet. Rekruttering av nye eldste ligger også langt fremme i våre 

samtaler og bønner uten at det har gitt konkrete resultater.  

 

Menigheten takkes for omsorg, oppmuntring og forbønn som blir eldsterådet og våre familier til 

del. 

  

Birger Aulin og Sverre Jølstad besøker fortsatt menighetens eldre med nattverd. Sverre Jølstad 

har også forrettet i flere begravelser. Gunnar Ringøen gjør også en stor tjeneste med besøk til 

eldre. Stor takk rettes til disse tre. Det er til uvurderlig hjelp for pastor og eldsteråd og en 

velsignelse for menigheten. 

  

Eldsterådet vil løfte frem følgende takkeemner: 

         ungdomsarbeidet/konfirmantarbeidet 

         gode samtaler med ledere for forskjellige arbeidslag 

         bibelskolen «40 dager» som hvert år rekrutterer ca. 30 elever 

         misjonsprosjekter/-team med utgangspunkt i vår menighet 

         opprustning av kirkebygget og dugnadsarbeidet som utføres 

  

Eldsterådet vil også peke på noen utfordringer:  

 innvandrerarbeidet 

       flere yngre medlemmer på menighetsmøtene 

       de som blir borte fra menighetsfellesskapet 

       flere nye, unge familier  

 rekruttering til eldsteråd og administrasjonsråd 

 

La dette være punkter å ta frem i bønn, både som takk og som en nød. 

 

Som årsmeldingen viser, er aktiviteten stor, og eldsterådet føler både takknemlighet og ydmykhet 

ved å være lederskap i en sammenheng der så mange har sitt åndelige hjem og et stort antall gjør 

en frivillig innsats. Alle små oppgaver og tjenester er viktige og avgjørende for at menigheten 

skal tjene til ære for Ham. 

 

Per Svein Høyer-Jonassen, eldsterådsleder 

 

 

Menighetens virksomhet/drift 
 

Gudstjenestene  
Søndag kl. 11.00 samles hele menigheten for å feire gudstjeneste og ha fellesskapet med Jesus og 

hverandre. Gudstjenestene skal være et sted hvor vi ærer Gud og hvor Gud kan møte oss der hvor 

vi er i livet, et sted hvor vi blir utfordret til å ta et skritt videre med Jesus. Gudstjenestene skal gi 

åndelig påfyll og bidra til vekst i tro. 
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På menighetsmøte 4. februar 2015 ble det satt ned en gruppe bestående av Sigmund Sandåker, 

Hilde Grøthe, Knut Are Jølstad og Jon Kleveland for å utrede gudstjenestene i Kristiansand 

Frikirke. Etter at gruppen begynte sitt arbeid, ble komiteen utvidet med ungdomspastor Stein 

Arve Graarud. 

 

Komiteens mandat har vært å lage en beskrivelse, samt en begrunnelse for gudstjenestestrategien 

og gudstjenesteopplegget i menigheten. Gruppen har ønsket å se på hva som konstituerer en 

gudstjeneste, hvordan forskjellige uttrykk best mulig kan få sin utfoldelse i menigheten, og 

hvordan flest mulig mennesker kan få del i gudstjenestelivet – Ordet og sakramentene. 

 

Gudstjenestekomiteen har konkludert med at et større mangfold av regelmessige gudstjenester gir 

et større nedslagsfelt og fører til at vi når flere mennesker med ord og sakrament.  

 

Formiddagsgudstjenestene er godt besøkt, men det merkes at en ny menighet er plantet. Til 

sammen er gudstjenestebesøket i de to menighetene høyere enn det var før menighetsplantingen. 

En gang i måneden holdes gudstjenester som har et særlig fokus på familiene, gudstjenester der 

barna står i sentrum. 

 

Det har også vært en månedlig kveldsgudstjeneste i 2015. Disse gudstjenestene har en fast 

liturgisk ramme og det er alltid nattverd. Fremmøtet har vært variabelt, og disse gudstjenestene 

blir ikke videreført i 2016. 

 
Når vi kommer sammen 
Rapport fra komitéen. 

De som har vært med i komiteen dette året har vært : 

Eivind Bydall, Per Kristian Rønning (deler av året), Grete Aurebekk, Randi Gautefall 

Andreassen, Pamela Melhus, Lasse Harv, Ellen Myrvold, Kristina Jølstad Moi, Janne og Paul 

Roland 

 

Det har vært avholdt 8 møter, og like mange komitemøter.  Det har vært et godt samarbeidsklima 

i komiteen, og vi synes vi har hatt noen gode møter. 

Etterhvert har det kommet mindre folk på møtene, og særlig følte vi på at vi nådde lite ut til yngre 

mennesker, som vi hadde ambisjoner for. 

På slutten av året konkluderte vi med å bestemme oss for å ta en pause, og tenke og be. 

Kristina Jølstad Moi sa seg villig til å arrangere to lovsangskvelder neste halvår, godt hjulpet av 

lovsangsbandet, som har vært med trofast disse 5 årene vi har holdt på.  Det har vært Audun 

Abrahamsen, Preben Isefjær, Jonny Gjærseth . Deres tjeneste er vi veldig glade for. 

Vi vil være i bønn for om mulig å finne en litt annen innfallsvinkel, og yngre mennesker, som vil 

kunne nå ut til gruppa 20 til 35 år.  

Takk for oss, det har vært oppbyggelig! 

 

Bibelundervisning/temakvelder 
Tema for vårhalvåret var hentet fra boka «Jesus som forbilde for mennesker og menighet»  

av Martin Cave og Egil Elling Ellingsen. Undervisere var Hilde Grøthe, Sigmund Sandåker, 

Endre Sagedal, Rune Tobiassen, Oddvar Søvik og John Hardang. 
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Tema for høsten var: Hør hva Ånden sier til menigheten! Undervisningen var ut fra 

Åpenbaringen kapittel 2 og 3. Taler var: Hilde Grøthe, Sigmund Sandåker, Linn Sæbø og Oddvar 

Søvik. 

  

FriCafé hadde kaffe og kaker klar til kl. 19.30 slik at samlingene begynte med en kaffekopp og 

litt prat rundt bordene. Deretter fulgte undervisning og anledning til spørsmål. Flere av kveldene 

ble avsluttet med samtale i grupper eller i plenum. Fra 25 til 60 var til stede på samlingene. 

Fremmøtet var generelt litt svakt. 

 

Enkeltarrangementer i menigheten 
Søndag 04.01 Menighetens juletrefest 

Onsdag 14.01 Releasekonsert ny CD med Kristina Jølstad Moi 

Lørdag 07.02 Lørdagsseminar med Jens Petter Jørgensen 

Lørdag 14.03 Konsert Kammerkoret og Via Vitae 

Fredag 08.05, 11.09, 27.11 Konsert med Gospelkoret Rejoice 

Søndag 10.05 Konsert med Vestergabet og Sveinung Hølmebakk. Inntekten til misjonsprosjekt i 

Etiopia 

Søndag 24.05 Konsert med Moody Chorale 

Fredag 29.05 Temakveld med fokus på samliv 

Onsdag 02.09 Konsert Christ Church Choir 

Onsdag 04.11 Konsert Samuel Ljungblad 

Torsdag 05.11 Medarbeidertreff 

Søndag 15.11 Plutselig pilgrim – en reisebetraktning 

Søndag 06.12 Konsert med Prosjektkor, Martin Alfsen 

Søndag 08.11, 09.12  Kammerkonsert KSO 

Torsdag 10.12 Konsert Garness 

Søndag 20.12  Vi synger julen inn.  

 

Fastetiden – 40 dager med fokus på bønn i menigheten.  
Det ble ikke utarbeidet bønnekalender i fastetiden dette året. Flere etterlyste den, og den blir 

utarbeidet på ny i 2016. 

Menighetsmøter i 2015, dato og hovedsaker  
I tillegg til Årsmøtet har det vært 5 menighetsmøter med et gjennomsnittlig frammøte på 53 

personer. 36 saker har vært behandlet. Noen punkter fra de ulike møtene under.  

 

04/03 Orientering om: Pastorrekruttering, renovering, misjonsarbeid Japan, gjenopptakelse av 

relasjon med Etiopia.  

18/03 Årsmøte. Gode nyheter fra arbeidet, og visjon for veien videre. Årsmelding og regnskap. 

Gudstjenestearbeid.  

07/06 Finansiering renovering. Innvandringskonsulent kommer. Tilsynsrapport 

09/09 Byggrenovering, pastorrekruttering, gudstjenestearbeid. (Disse har gått igjen på flere 

møter) 

28/10  Innvandrerarbeid, strukturutvalg, jubileum 2016   

02/12 Budsjett 2016, takka av Janne Roland som eldste.  
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Menighetsrådet 
Menighetsrådet har i 2015 hatt fire møter og behandlet 13 saker.   

 

Viktige saker har vært: 

 Kirkebygg/renovering 

 Personal/bemanning 

 Økonomisaker 

 Misjonsteam 

 Budsjett for 2016 

 

Menighetsrådet består av administrasjonsråd, administrasjonsleder, pastor og to eldste. 

 

Administrasjonsråd (AR) 
 

Bemanning og møter: 
Etter en endring i styringsstrukturen for Kristiansand Frikirke våren 2015, ble administrativ leder 

i kirken fast medlem av Administrasjonsrådet, men med den begrensning at vedkommende ikke 

kan være leder av AR. Samtidig ble Hans Kristian Sødal valgt inn i AR. I 2015 har AR således 

bestått av følgende medlemmer: Hans Kristian Sødal, Endre Sagedal og Gudmund Jakobsen. I 

enkelte saker har lederne av undergrupper som hører inn under ansvarsområdet for AR, vært 

innkalt til konsultasjoner eller for å gi råd til AR. Dette har vært aktuelt innenfor økonomi, 

lyd/bilde, men særlig innenfor vedlikehold/rehabilitering av kirkebygget.   

Det har vært avholdt 23 møter samt en del uformell kontakt via telefon og mail. AR har behandlet 

77 saker blant annet innenfor områdene bygg og eiendom, finansiering, regnskap og budsjett, 

givertjenesten, fordeling av kollekter/kollektplan og søknader om støtte, bemanning og vaktlister 

for kirkeverter, vaktmestertjenesten og renhold. Noen av sakene har vært gjengangere. 

 

Følgende saker kommenteres nærmere: 

Kirkebygget: 
I forbindelse med utbyggingen av Kvartal 42, ble det i 2013 utarbeidet en oversikt over 

kirkebyggets tekniske tilstand for å kunne følge opp eventuelle skader som følge av aktivitetene 

på nabotomten. Til å utføre dette arbeidet ble SWECO innleid som nøytral part i saken. Det har 

oppstått en del skader ved at dører har satt seg, sprekker i vegger og spesielt i kirketårnet er det 

skader p.g.a. setninger. Det er etablert god kontakt mellom entreprenør (BRG) og menigheten for 

å følge opp og utbedre skadene. Videre er forsikringsselskapene for både menigheten og utbygger 

varslet. For å følge opp at skadene blir utbedret og at det blir utbetalt kompensasjon for det som 

ikke lar seg rette opp, har AR bedt Bygg-gruppa håndtere saken overfor entreprenør/byggherre og 

forsikringsselskap. 

Den vedtatte rehabiliteringen av kirkebygget kom i gang på forsommeren og har holdt en god 

fremdrift, samtidig som menighetens løpende aktiviteter stort sett har forløpt uten vesentlige 

hindringer. Til å ivareta dette arbeidet har menigheten hatt en særdeles kompetent og egenaktiv 

Bygg-gruppe. Foajeen er bygd ut og fremstår svært lys og innbydende samtidig som den 

medvirker til en bedre atkomst til friCafe. Nytt ventilasjonsbygg på taket er på plass som huser 

nytt ventilasjonsutstyr med varmegjenvinning for både kirka og på sikt også friCafe. På grunn av 
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uforutsette vansker med kanalfremføring for ventilasjon, har det påløpt noe mere kostnader enn 

budsjettert. Denne ekstrakostnaden samt utgifter til fremføring av ventilasjon til friCafe, interiør, 

utstyr til lyd og bilde i underetasjen som ikke var med i det opprinnelige budsjettet, vil bli 

fremlagt for menigheten som egen sak. 

Til å finansiere rehabiliteringen var det ved årsskiftet kommet inn kr. 6.200.000,- hvorav  

kr. 1.700.000,- er en gave i forbindelse med oppgjør av boet etter et tidligere medlem. Videre har 

vi etter søknad til Fordelingsutvalget (opprettet på Synodemøte høsten 2014) som forvalter 

Frikirkens felles midler fått tilsagn på kr. 500.000,-. Dette beløpet er medregnet i forannevnte kr. 

6.200.000,-. I tillegg kommer det inn ca kr. 20.000,-  hver måned som er dedikert bygg. 

I oktober ble det etablert en egen interiørkomite som skal komme med forslag til fargevalg, 

lyssetting, møblering, infoeksponeringsmateriell og utsmykking av nærmere definerte rom i 

kirken. Forslaget og finansieringen av dette vil bli lagt frem på et menighetsmøte. 

 

Økonomi generelt: 
For å øke opp andelen av medlemmer i faste givertjeneste og for å øke beløpet for de som 

allerede er faste givere, ble det sendt ut brev til alle medlemmene med stemmerett i mai for å ta et 

større ansvar for menighetens økonomi. Dette har resultert i 13 nye faste givere og 16 

medlemmer som har økt opp beløpene sine, totalt 162600,- i økning. Gjennom året har  24 

stoppet sine betalinger og 1 redusert (5 døde, 2 utmeldte og 1 flytta til Østsida) Dette har redusert 

giverinntekten med 79800,- Totalt er økningen på 82800,- pr år.  Andre viktige inntektskilder er 

kirkeskatt og MVA-kompensasjon. Førstnevnte endte opp med kr. 52.000,- over budsjett på kr. 

825.000,-, mens sistnevnte endte opp med kr. 55.000,- over budsjett på kr. 280.000,-. 

For den ordinære driften er regnskapet for 2015 gjort opp med et overskudd på kr. 470265,- 

Inntektene er kr. 59000,- lavere enn budsjettert, mens kostnadene er kr.560000,- lavere enn 

budsjettert. For mer detaljert informasjon vises det til menighetens regnskap. 

Fra januar 2015 overtok administrasjonen føringen av menighetens regnskapet, mens Lars 

Coward fremdeles er menighetens fagansvarlig på området.  AR har i løpet av året gått gjennom 

menighetens økonomifunksjoner for å sikre en best mulig internkontroll både med hensyn til 

kollektbehandling og attestasjon og anvisning av menighetens utgifter. 

 

Øvrig drift: 
Rengjøringen av kirkelokalene har vært utført av grupper bestående av menighetens medlemmer. 

Dette har fungert meget tilfredsstillende, men for å forenkle dette arbeidet deler vi nå inn grupper 

på 2 personer (primært ektepar) som får et fast område som skal rengjøres. Dette vil forenkle 

opplegget ved at den enkelte gruppe kan foreta sin del av rengjøringen uten å være avhengig av 

andre. Hver gruppe vil få fra 1-2 vaskedager pr. halvår.   

De tre vaktmestergruppene har turnus hver tredje uke og tar seg av rydding, vedlikehold, 

oppussing og annet forfallent arbeid. Denne løsningen har fungert tilfredsstillende. Siste året har 

det gått med mye tid til dugnadsarbeid i forbindelse med rehabiliteringen av kirken.  

Vår vaktmester gjennom mange år fratrådte sin stilling 1. september 2015. Det jobbes med en 

alternativ løsning. 

AR vil avslutningsvis på vegne av menigheten takke alle i undergruppene innenfor AR’s 

ansvarsområde for en strålende innsats og imøtekommenhet når behovene har meldt seg. 
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friCafé  
Hans Jakob Nilsen, Siri Sandåker og Ånund Lunde utgjør friCafé-utvalget og har ansvaret for 

organisering av kirkekaffen inkludert oppsett av vaktlister. Kirkekaffen fungerer godt og er en 

viktig faktor i det relasjonsbyggende arbeidet i menigheten. Grete Nilsen har det daglige ansvaret 

for kjøkkenet og kaféen, sørger for innkjøp og holder orden. 

 

FrikirkeAktuelt.  
Redaksjonen har bestått av Harald Flaa, Kåre Melhus, Engebret Grøthe (frem til sommeren), 

Sigmund Sandåker, Liv Marit Gumpen (frem til sommeren, Knut Hammersmark (fra sommeren), 

Randulf Roaldsnes, Ole Jens Fjelde og Tormod Fidje. De tre siste har ansvar for layout. Liv Marit 

Gumpen og Engebret Grøthe takkes for trofast tjeneste. Leif Sture Sørensen er kasserer. Oddvar 

Haugland, Ole Jens Fjelde og Hans Kristian Sødal har ansvaret for distribusjon. Sigmund 

Sandåker er ansvarlig redaktør. Frikirkeaktuelt fyller et viktig kommunikasjonsbehov innad i 

menigheten og ut til de kontakter vi har i menighetens omgivelser. Bladet kommer ut med åtte 

nummer i året og 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 takker for gaver som bidrar til god driftsøkonomi. Bladet kan også leses på 

menighetens nettsider. Opplaget er ca. 1300 eksemplarer. Bladet trykkes hos Gevir AS.   

 

Felleskristent arbeid 
 

Fellesmøtene  
Det var fellesmøter i Kristiansand Domkirke 6. – 11. januar med Erik Andreassen fra 

Misjonsforbundet som taler. Vår menighet deltok med kollektører og forbedere, Møtene ble 

overført på radio og webTV.  

 

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

Domkirken. Vår menighet deltok med korsang og skriftlesning. Vi ble også invitert til å delta i 

økumenisk gudstjeneste i Domkirken 2. pinsedag, men takket nei. 

 

Kristent Interkulturelt Arbeid 
Vår menighet støtter KIA med et årlig beløp. Menighetens representant overfor KIA er Pamela 

Mehus. Erik Lølandsmo fra vår menighet er generalsekretær for KIA Norge. Mei Lian Andersen, 

også fra vår menighet, er regionleder for Agder og Telemark med kontor i Kristiansand.  

 

Kirkens Nødhjelp  
Menighet støtter KN´s arbeid blant verdens lidende. Under fasteaksjonen deltok våre 

konfirmanter på bøsseinnsamling, og en av pastorene var med og delte ut brød på Markens og 

Nedre torv i forbindelse med en årlig aksjonslørdag der byens prester og pastorer deltar. 

Halvparten av kollekten på julaften gikk til KN. 

 

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

mødrenes nettverk og hevet foreldrekompetansen. Her serveres det varm middag. Deretter går 
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barna i ulike aktivitetsgrupper, mens mødrene har et eget opplegg. 

Menigheten gleder seg over å stille lokaler til disposisjon og kunne ha et slikt samarbeid med 

KUP. Det er også flere fra menigheten som er engasjert i arbeidet. Et par mødre med barn fra 

KUP-miljøet har begynt på den nye Kristiansand Folkehøyskole på Dvergsnestangen.  

 

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 Filadelfia en fredag i måneden. 

Under denne SFB-paraplyen samles også USB - Ungdom Sammen for Byen og BSB - Bønn 

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. Arne 

Jørgensen har overlatt sin plass i styret til Mei Lian Andersen.  

 

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. 

 

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.  

 

 

Menighetens virkegrener og annen virksomhet. 
Rapporter fra arbeidsgrupper og virkegrener. 

 

Tirsdagsmiddag 
Tirsdagsmiddag er et tilbud til alle voksne og barn i menigheten. Flertallet av de som har benyttet 

seg av tilbudet, er familier med barn som er med i et av barnekorene. Etter at det er servert 

middag i friCafè kl. 1630, går barna til sitt, mens de voksne kan ta seg en kopp kaffe. I 2015 er 

det servert middag 14 ganger med et frammøte på 48 personer i snitt. Ledergruppen har bestått av 

Inger og Jørgen Lauvland, Solveig og Thom K. Lindal, Grete og Hans Jakob Nilsen og Grete og 

Hans K. Sødal. 

 

Suppe for 7 
”Suppe for 7” et lavterskeltiltak for de som ønsker å bli kjent med noen som går i vår menighet. 

Dette kan være verdifullt for nye som kommer hit, men også for de som har vært med i lengre tid. 

I en så stor menighet som vår er det lett å bli oversett. Da kan ”Suppe for 7” være et godt tilbud. 
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Vi samles rundt i hjemmene og spiser suppe sammen med stadig nye personer. Supperådet ønsker 

at dette tiltaket skal stimulere til å bygge relasjoner som fører til dypere vennskap og 

tjenestefellesskap, slik at Kristiansand Frikirke oppleves som en relasjonsmenighet. 

 

I 2015 ble det gjennomført 12 suppekvelder på våren og 17 på høsten. I juni arrangerte vi på nytt 

sommerfest til Culleys hytte på Sodefjed Hytteområde med 43 deltakere. Det ble et 

sammensveisende og spennende arrangement, som vi håper å gjenta våren 2016  

 

Ved inngangen til 2015 var det påmeldt 63 deltakere. Noen har sluttet og nye har kommet til, så 

ved utgangen av 2015 har vi 71 aktive deltakere med aldersspredning mellom 26 og 85 år.  

 

Tilbakemeldingene på konseptet har vært meget positive. Vi har blitt kjent med mennesker vi 

ikke kjente fra før eller blitt bedre kjent med noen vi ikke visste så mye om. To omganger med 

suppekvelder planlegges for våren og to for høsten 2016 i tillegg til fellesturen i juni. 

 

På sommerfesten ble Alice Coward takket for sin innsats i supperådet siden oppstart. Men vi kan 

heldigvis glede oss over to nye medlemmer, Jorun Justnes Andersen og Kjell Løyning. Kai Flå 

ønsket også avløsning, så på høstens siste møte ble han takket for sin store innsats både som 

initiativtaker, og leder for supperådet siden oppstart. Tusen takk til Kai. Vi håper at hans 

entusiasme og pågangsmot kan smitte over på oss som nå sitter i Supperådet. 

 

Tiltaket organiseres av Supperådet, som nå består av Anne Grete Gundersen, leder, Gudny 

Culley, ansvarlig for vertskap, Jorunn Justnes Andersen, ansvarlig for oppsett av grupper og Kjell 

Løyning, sekretær. 

 

40 DAGER  
Ledergruppa skoleåret 14/15 har bestått av: 

Hilde Grøthe, leder 

Unni Nordvik Abrahamsen, nestleder 

Sigrun Lauvland Ek 

Gunn Berg Flaa 

Ester Pedersen 

Øivind Augland 

Ledergruppa er en del av en stab på 14 frivillige, og i tillegg har vi en flott gruppe gode 

kjøkkenhjelpere, og flere som bidrar med ledelse av lovsang. Vi opplever stor trofasthet og sterkt 

engasjement fra de frivillige, det er til stor velsignelse, og helt avgjørende for kursets videre 

eksistens.  

 

Møter og oppslutning 2014-2015:  

Antall møter: 40 

Stabssamlinger: 10 

Ledersamlinger: 9 

Medarbeiderfest: 2 

Turer: 2 

Kurset hadde 30 deltagere. 

Vi hadde 5 åpne dager med til sammen ca 300 gjester.  
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Dette året har vi fullført videoundervisningen og tilrettelegging for at 40 Dager kan startes andre 

steder i landet. Vi har også planlagt at en variant av 40 Dager, kalt Fremtid og håp, skal starte 

som et fellesfag for elevene på Kristiansand Folkehøyskole høsten 2015. 

 

Skoleåret 14/15 var det 12.året for 40 Dager. Vi er glade for at det fremdeles er stor interesse og 

mange deltakere på kurset, og takknemlige for tilbakemeldinger om at deltakerne opplever at de 

utrustes til liv og tjeneste gjennom å gå på 40 Dager.  

 

Grupper 
Menighetens ledelse har satt fellesskap i smågrupper som et av menighetens satsingsområder. Vi 

har nå 9 registrerte grupper i menigheten, og er samtidig klar over at det er flere som samles til 

gruppefellesskap.  

 

Vekstgruppa som startet høsten 2014, med fokus på fellesskap med Gud og hverandre, vekst i 

den enkeltes liv og vekst i antall medlemmer og grupper, har hatt en god utvikling. Før sommeren 

2015 var gruppa så stor at den ble delt, og ved utgangen av året var begge gruppene vokst til ca 

12 medlemmer hver. Vekstgruppene har en åpen og inkluderende profil.   

 

I 2015 hadde vi to gruppeledersamlinger med til sammen 19 deltakere.  

Menigheten vil fortsette med halvårlige gruppelederforum, og arbeide for at enda flere av 

menighetens medlemmer finner sin plass i et mindre fellesskap.  

 

Den nye veien/innvandrerarbeidet 
«Den nye veien», menighetens arbeid blant våre nye landsmenn, har hatt jevnlige samlinger også 

i 2015. Oppmøtet har vært lavt, men arbeidet er viktig for de som kommer. Møtene består av 

enkel servering, samtale andakt og bønn. Mange utfordringer og behov blir løftet frem i bønn.  

 

Medarbeidere i «Den nye veien» i 2015: Sigfred Stien, Åse Landsverk Larsen, Berit og Arnt 

Sigurd Abrahamsen, Inga Marie Myhren og Sigmund Sandåker. 

Fremmøtet har vært lavt dette året, og modellen det arbeides etter er moden for evaluering. 

Flere av innvandrerne er også aktivt med i matutdelingen, Frimat, som foregår like i forkant av 

møtene. 

 

Per Kr. Rønning ble ansatt ved Frikirketorget i september 2015 som innvandrerkonsulent i 

Frikirken med kontorplass i Kristiansand Frikirke. Han har vært med i miljøet omkring Frimat 

der han har knyttet kontakter og snakket med persisktalende på deres eget morsmål. Mot slutten 

av året har han blant annet arbeidet med å forberede møter for persisktalende og et kurs for 

kristne fra Midtøsten, med oppstart i januar 2015. Han har også vært med i planleggingen av det 

tverrkirkelige ”Fadder for flyktninger”, hvor bl. a. Kristiansand Frikirkes medlemmer kan gå inn 

som faddere for nyankomne flyktninger og asylsøkere. 

 

Radioarbeidet  
Gudstjenestene fra Kristiansand Frikirke har blitt overført på FM 101,2 hver tredje søndag i 

måneden også dette året. Odd Gulliksen har vært teknisk ansvarlig for sendingene. Ragnar 

Klovland har hatt ansvar for inn- og utannonseringen.  
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Formiddagstreff   
Det har i året 2015 vært arrangert syv treff. 

Fremmøte har vært jevnt ca. 40 personer. 

Møtene har vært holdt FriCafé, men Peisestua  blir kanskje  stedet for videre samlinger. 

Talere: Birger Aulin, Hilde Grøthe, Sverre Jølstad, Sigmund Sandåker og Jan Ivar Nilsen. 

Praktisk ansvarlig Gerd Haugland og Kate Senum. Møteansvarlig Øystein Nylund. 

 

Seniorforum 
Seniorforum har sine møter i Fricafè en onsdag i måneden unntatt sommermånedene. Det har 

vært åtte møter i løpet av året, fem på våren og tre i høst. Fremmøte har vært bra med mellom 40 

og 80 på møtene. 

 

Vi har hatt interessante og variert emnevalg.  Vi startet i januar med Åge Håvik som hadde emne 

om salmebøkenes betydning. Neste møte fikk vi besøk av biskop Stein Reinertsen som talte om å 

stå i stormen. I mars hadde Øivind Benestad temaet: «Der troen koster mest. Informasjon og 

inspirasjon fra forfulgte kristne».  I aprilmøte fikk vi møte Steinar Harila som fortalte om sitt 

arbeid i Russland. På siste møte før sommeren fikk vi innblikk i «Livshistorier som skaper sang» 

ved John Hardang. 

Høsten startet opp med Kari Klingsheim fra Frelsesarmeen som gav oss et innblikk i hennes 

arbeid. I oktober fikk vi besøk av Hans Petter Sagrusten som hadde valgt emne «Tre myter om 

Bibelen».  Vi avsluttet året ved å høre Jens Petter Jørgensen : » Når livet setter spor. Hva gjør vi 

med det?» 

 

Arrangementskomiteen har bestått av Aslaug og Reidar Skeie, Lilly og Thorleif Drangsholt, 

Gunnar Ringøen, Oluf Arntsen og Harald Flå. 

Gunnar trakk seg i løpet av året og Ole Kristian og Anne Lise Lauvnes kom inn fra høsten. 

 

 

Menighetens bønnetjeneste 2014 
Menigheten har flere bønnesamlinger.  

 

Flere personer står i en forbønns- og sjelesorgtjeneste hvor de selv gjør avtaler med 

enkeltpersoner som trenger samtale og forbønn.  

 

Alle medlemmer i menigheten blir bedt for. Oppgaven er fordelt på mange bønnekontakter. Brita 

og Reidar Stav Johanssen organiserer arbeidet.   

 

Mandag kl. 0730-0830 

Bønnesamling i friCafè.  

I 2015 var det 35 samlinger, med 3-4personer. 

Leder: Endre Sagedal 

Ble avslutta i desember – skal finne en ny form i 2016 

 

Hver mandag kl. 1900-2100 

Bønn for VOX, møtes privat 
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Fremmøte: 10 stk 

Leder: Stein Arve Graarud 

 

Tirsdag kl. 1030-1130 

Bønnemøte i ”det stille rom” og i tradisjonelle former.  

I 2015 var det 42 samlinger. 

Får inn bønnetema fra stab, samt fra bønnekrukker.  

Gjennomsnitt på fremmøte var  9 personer. Åpent for flere 

Leder: Olaf Drangsholt. 

 

Torsdag kl. 0900 – 1030 

En samling i Fricafé med spesiell 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 

 

Misjonsutvalget (tidligere Misjon2020) 
Misjonsutvalget har i år bestått av Roald Føreland, Kåre Melhus, Janne og Paul Roland. 

 

Retningslinjer for Misjonsutvalget har vært : 

Hjelpe til med å nå visjonen om å ha 20 misjonærer i 20/20. 

Hjelpe eldsterådet til å sette fokus på misjon. 

Hjelpe folk til å søke om økonomisk støtte i menigheten og Frikirken sentralt. 

Oppfølging av korttidsmisjonærer. 

Formidle info som skal inn i gudstjenestene, på hjemmesiden, og i menighetsbladet. 

Finne måter å skape engasjement for misjon på og oppmuntre  dem som allerede setter fokus på 

misjon i menigheten. 

 

Vi har hatt en del møter der vi har forsøkt å få oversikt over enkeltmennesker i menigheten som 

er opptatt av misjon, eller som er engasjert i prosjekter over lengre tid. Det er fasinerende å se 

hvor bredt misjonsengasjement det er i menigheten vår.  Vi har kalt inn noen av disse for å bli 

informert, og for å være til gjensidig inspirasjon. 

I fare for å ikke huske alle nevner vi: 

Bhutan, Madagaskar, Kenya, Japan, Sibir, Hviterussland, Latvia, Kaliningrad, Nord Korea, 

Etiopia, Frankrike. 

Til noen av disse landene er det blitt sendt ut team, og andre land har enkeltpersoner  en lang og 

god relasjon til. 

Det er gjennom årene blitt samlet inn betydelige beløp, også gjennom menigheten. Dette har vi 

ikke helt oversikt over, da det ikke har gått gjennom menighetens regnskap. Det er inspirerende å 

få info om dette. 
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Dessuten har vi Frikirkens fellesvirke, som menigheten gir forholdsvis store beløp til.  Alt vårt 

fellesvirke handler om misjon mot unådde folkeslag, som Japan, Mali, Israel, Palestinske 

områder, og to land i Midtøsten. I alle disse landene har vi misjonærer, som samarbeider med 

andre "båtlag" 

 

Vi har også misjonsvirksomhet i vårt eget land, med en menighet som er engasjert i Frimat, og 

 innvandrer- arbeid av forskjellig art.  Det er mange enkeltmennesker som er engasjert i 

forskjellige typer innvandrer- arbeid. Det er spennende å se hvordan dette vil utvikle seg. 

 

Vi har på komitemøtene snakket en del om visjon 20/20. Vi kjenner på at det kanskje er på tide å 

omdefinere denne visjonen.  Å sende ut 20 regulære misjonærer vil koste iallfall 10 millioner i 

året.  Det har vi ikke råd til. 

Vi har forsøkt å definere en misjonær som: 

 En som krysser språk og kulturgrenser for å forkynne evangeliet .  

Diakoni er også en viktig del av misjon. 

Vi har satt en tidsgrense på et halvt år for å kunne kalles misjonær. 

Men i vår menighet er det mange som har fått et kall til å drive misjon i et område, men som ikke 

flytter dit.  De reiser inn i et område igjen og igjen over år, fordi de kjenner at Gud kaller til det. 

 Store ting har skjedd gjennom disse "misjonærene". 

 Kan disse defineres som misjonærer? Vi mener misjonær- begrepet må redefineres i forhold til 

dette. 

Utfra disse tankene mener vi at vi har nådd målet, og trenger å redefinere begrepet 20/20. Dette 

må gjøres i 2016, i samarbeid med eldsterådet. 

 

I 2015 ble det gjenopptatt kontakten med vår vennskaps menighet i Nekemte, Etiopia.  Det 

resulterte i at det gjennom menigheten ble sendt søknad om midler til hjelp til kirken i 

Didessadalen, hvor det skal dannes en ny synode. Vi fikk kr 250 000,00 fra Holtet- fondet.  Det 

ble også bestemt at vi ønsker å sende et team til Etiopia i 2016, for å komme nærmere Nekemte 

menighet, og bli mer kjent med arbeidet i dalen.  Gruppen reiser i februar 2016.  Vi håper dette 

vil bli til gjensidig inspirasjon for menighetene.  

 
 

Sibirteam  
Som et resultat av Guds kall og ledelse gjennom mange år, ble Sibirprosjektet en realitet i 2014. 

Mannen Gud kalte til dette oppdraget er Eivind Sødal. Konkrete planer begynte å ta form da han 

for et par år siden delte sine visjoner om Sibir med Øyvind Dovland. Sammen har disse to hatt 

hovedansvaret for prosjektet. Signe Anette Sødal har hele tiden vært engasjert i prosjektet og 

høsten 2015 ble Gudny og Anthony Culley spurt om å bli prosjektets støttespillere. Disse fem 

personene dannet i høst et formelt styre. Det har vært avholdt fire styremøter i løpet av høsten. 

Gudny fungerer som sekretær og fra nyttår vil Anthony fungere som kasserer.  

Årets store begivenhet var i sommer da et team på 8 personer, deriblant seks ungdommer, dro på 

teamtur til Salekhard i Sibir. Mottoet var "RENT VANN - LEVENDE VANN". Med seg hadde 

de 500 vannfiltre som skulle deles ut. I tillegg hadde de med deler av NT som kristne 

bibeloversettere hadde oversatt til deres lokale språk.  Reiseutgifter i forbindelse med turen måtte 

den enkelte betale selv. 
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I forkant av denne teamturen har Sødal og Dovland hatt sporadisk kontakt med den lokale kirken 

i Salekhard og bl.a. besøkt dem sommeren 2014. 

Høstens hovedfokus har vært å lytte etter Guds stemme og Hans videre ledelse med prosjektet. 

Konkrete oppgaver dette året har bl.a bestått i: 

- anskaffelse av vannfiltre 

- markedsføre prosjektet 

- planlegging og gjennomføring av teamturen 

- innsamling av økonomisk støtte 

- tilbakemeldinger og takkebrev til støttespillere 

- planlegging av åpen "SIBIRKVELD" i kirka over nyttår 

- samtaler med menighetens ledelse med tanke på samarbeid og prosjektets 

organisasjonsplassering i menigheten. 

Sibirprosjektet har i 2015 mottatt kr 100.000 fra frikirken sentralt og kr 50.000 fra 

Nansenstiftelsen. I tillegg har "Venner av prosjektet" enkeltvis bidratt med ca. 50.000. Styret ser 

med takknemlighet og forventning mot 2016. 

 

Misjonsmessa 
Misjonsmessa 2015 ble avholdt 21. Nov. Arrangementet hadde stor oppslutning, og det ble 

samlet inn kr 317 000,-. Av disse ble kr 260 000,- sendt videre til Frikirkens misjonsarbeid. 

Misjonsmessekomiteen arbeider godt sammen, og vi synes det er en glede å få være med å 

arrangere Misjonsmessa. 

Komiteen består av: Randi Lervik Gabrielsen, Rut Anne Hagen, Anne Kari Jakobsen, Ester Tufte 

Larsen, Kari Obrestad, Ellen Kirkhus, Jorunn Mørkesdal, Gerd Sæbø og Liv Marit n. Gumpen 

 

Ytremisjonens kvinneforening 
Styret i 2015 har bestått av: 

Solveig Jølstad - Leder 

Reidun Jørgensen - Kasserer 

Mai – Elin Isefjær - Sekretær 

Rigmor Einstabland 

Borgny Falch Tønnesen 

Kari Aulin 

Berit Tønnessen 

Å dette er det evige liv, at de skal kjenne deg den eneste sanne Gud , og Ham du har utsendt 

Jesus Kristus.  Joh. 17 – 3. 

Ytremisjonen har hatt 20 samlinger i 2015, 2 turer, 1 til Dvergsnestangen 26.05. og 

Kvinnestevnet i Vennesla Frikirke 01.09. 

Vi har hatt 3 styremøter. 

Årsmøtet var 03.02.2015.  

Vi hadde en fin stund der Solveig ledet og Helle ba for misjonærene .Reidun leste opp regnskapet 

for 2014 som ble godkjent . Etter dette er det tradisjon at styret varter opp med Ostebordet som er 

veldig populært. 

En trofast flokk på rundt 40 damer kommer til våre samlinger og vi kan glede oss over nye som 

kommer til. 

Et av våre kjære medlemmer, Marit Justnæs , gikk bort 7. mars 2015. 

Vi lyser fred over Marits minne. 
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Vi vil takke Borgny Tønnessen for god styrejobb i 16 år.  Vi har vært så heldige å få Bjørg 

Oustorp til å ta hennes plass. Vi takker også Solveig Jølstad for hennes store engasjement som 

leder for ytremisjonen selv om hun har hatt et tøft år helsemessig. Vi takker også 

misjonskontakten vår Helle Fjelde som nevner hver enkelt misjonær / fam. med navn og legger 

dem frem for Gud i bønn. Etter en kaffe pause m/ vafler tar vi opp kollekt, så er det tid for tale. 

Vi takker også Margit Topstad som villig stiller ved pianoet. 

Det er samlet inn kr. 115 500.- i kollekt til misjonen. 

 

Et mangfold av musikk 
 

Musikkarbeidet i Kristiansand Frikirke er mangfoldig og tradisjonsrikt. I særlig grad 

har menigheten fostret mange sangere gjennom korarbeidet.  Ved utgangen av 2015 

var det i alt ni kor som hadde sitt virke i kirken.  I Kristiansand Frikirke er det mulig å 

synge i kor gjennom et helt liv – fra Knøttekoret (førskole) til Bronselaget 

(pensjonister). 

I tillegg til korene er det samspillgrupper – særlig knyttet opp mot ungdomsarbeidet, 

og menighetens musikkskole lærer opp nye generasjoner med musikere og sangere. 

I 2015 var disse korene engasjert i Kristiansand Frikirke 

Knøttekoret 

Jubilo 

Frikirkens ungdomskor 

Rejoice 

Kristiansand Studiokor 

Menighetskoret 

Vestergabet 

Kristiansand Frikirkes kammerkor 

Bronselaget 

 

Bronselaget 
Årsmøte 2015 ble avholdt i Fricafe den 11.februar 2015. 

Til styre ble valgt: Rannveig Hæraas, Gunvor Eide, Solveig Lindal og Gunnar Ringøen. Korets 

dirigent Harald Sødal og korets pianist Jon Kleveland møter fast i styret. 

Koret har hatt øvelse annenhver onsdag kl. 12.00. Det er ved årets slutt 37 medlemmer. 

Koret har sunget 9 ganger på forskjellige steder. 9.april Vågsbygd Frikirke, 3.mai Kristiansand 

Frikirke sangkveld, 7.juni Kristiansand Frikirke, 15.september Treungen Frikirke, 4.oktober og 

25.oktober Kristiansand Frikirke, 8.november Randesund Frikirke, 20.november Mandal 

Bedehus. 13.desember sang vi på den tradisjonelle julekonsert i Frikirken. 

En må vel kunne si at turen til Treungen ble årets høydepunkt. Strålende høstvær, dvs regn og 

oversvømmelse. Vi ble ønsket velkommen av Inger Stokstad med nydelig fiskesuppe, fullsatt 

kirke på konserten om kvelden. Flere overnattet og benyttet neste dag til å plukke tyttebær. 

 

Gunnar Ringøen Rannveig Hæraas Gunnvor Eide     Solveig Lindal 

Harald Sødal   Jon Kleveland 
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Menighetskoret 
Kristiansand Frikirkes Menighetskor har hatt jevnlige øvelser hver tirsdag første halvdel av 2015.  

Fra høsten 2015 ble antall øvelser endret til å være om lag 2 hver måned. 

Menighetskorets aktivitet har vært knyttet opp til Kveldsgudstjenestene. Det ble arrangert 9 

kveldsgudstjenester i 2015, og Menighetskoret deltok på alle i tillegg til en 

formiddagsgudstjeneste. Koret har mao opptrådt 10 ganger i Kristiansand Frikirke i 2015. 

 

Koret hadde 17 medlemmer ved utgangen av 2015. Korets store utfordring er herrestemmer.  

Dette har slitt en del på motivasjonen for koret. Det ble derfor bestemt at koret i 2016 vil gå over 

til å gjøre forskjellige prosjekter og ikke øver på fast basis.   

Koret ledes av Jon Kleveland. 

Styret for koret har bestått av Jorunn Justnes Andersen (styreleder), Inger Marie Rosendal og 

Gerd Sæbø (sluttet sommeren 2015). 

 

Rejoice  
1 januar 2015 startet vi opp med gospelkor i Kristiansand Frikirke. Vi har i løpet av det siste året 

hatt ulike deltakere, og ulike ledere.  

Faste plasser i styret året 2015:  

Dirigent og styreleder: Chatrine Hovland 

Pianist og styremedlem: Jc Vesttun 

Pr-sjef: Line Hauge 

Regnskapsfører våren 2015: Maria Solemdal. (Rollen har utgått for høsten 2015.) 

Styremedlem 2016: Ellen Therese Vedøy. 

 

Kort fortalt om koret:  

Vi er en fast gjeng bestående av 10-15 medlemmer (variasjon fra vår til høst) som møter til 

øvelse hver tirsdag 20.00-22.00. Koret har pr. dagsdato et alderssprang  fra 20 år til eldste på 60 

år, noe vi er meget fornøyd med. Vi synger sanger i sjangeren gospel, og jobber med både kor, 

flerstemt kor, klang, solister og budskapet i tekstene.  

Av prosjekter fra 2015 kan vi nevne:   

«Kirk Franklin»-tribute - Vårkonsert i FriCafe med fullt band.  

Opptreden på gudstjeneste i Frikirken Kristiansand. 

Felleskonsert med Samuel Ljungblad 

Øvingshelg i Egersund, med besøk på Egersund sjokoladefabrikk, øving og opptreden i Eigerøy 

arbeidskirke. 

Høstkonsert i FriCafe 

Deltatt på «Vi synger julen inn» i Frikirken. 

For 2016 planlegger vi tur til Oslo og konsert i FriCafe. 

Økonomien finansierer vi selv, og får støtte fra «ung i kor», «K-stud» og «musikkens 

studieforbund». Dette hjelper oss til å betale honnorar til musikkere som deltar på konserter og 

utgifter til dirigent. 

 

Ungdomskoret 
Ungdomskoret er for ungdommer fra 8.klasse til 3.vgs. Koret har hatt fast øvingstid på torsdager 

fra 1930-2100. Øvelsene har bestått av mye sang og musikk med en liten pause på midten. Av og 

til har det også vært sosiale eventer for koret gjennom kafétid før/etter øvelse og øvingshelger. 
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Da jentene har hatt mye å gjøre og det har vært vanskelig å stille med vanlig øvelser, har vi 

likevel møttes og hatt sosiale samlinger med de som har kommet. Dette har vært en veldig 

koselig måte å bli bedre kjent på! 

 

Til sammen har det blitt ca 32 samlinger utover året, i tillegg til opptredener på forskjellige 

gudstjenester. De har også fått delta på konserter med Samuel Ljungblahd og Garness i løpet av 

høstsemesteret. 

 

Da det dessverre har blitt færre og færre medlemmer i koret utover året har vi valgt å legge ned 

koret for en periode. Gjennomsnittlig det siste halvåret har det vært 7 stykker på øvelsene, og 12 

medlemmer på listen. Koret blir ikke startet opp igjen våren 2016, men det vil tas opp igjen til 

vurdering om et lignende alternativ fra høstsemesteret av. 

 

Koret har vært dirigert av Silje Borøy Hasseleid (jan-sept) og Sandra Borøy (sept-des) og blitt 

akkopagnert av Kjetil Høyer Jonassen. 

 

Ungdomskoret har også hatt et styre bestående av jenter fra koret: Elise Ranudd, Karen 

Stangenes, Synne Haugland, Pia Justnæs, Ruth Theisen Kleveland og Sara Therese Møretrø. 

 

Studiokoret 
Studiokoret i Kristiansand frikirke er et kor som jobber prosjektbasert.  

Koret består av en ”pool” med rundt 30 sangere, som blir tilbudt forskjellige oppdrag – 

konserter og studiooppdrag. 

 

Studiokoret har hatt følgende oppdrag 2015 

Koret sang i 2015 på CDen ”Soldaten og barnet”, med Anita Berge Heivoll og Bjøro 

Hildebrandt. 

Koret laget også backtracks for Hanne Kroghs sommershow i Tønsberg. 

Koret har deltatt på to gudstjenester og hadde en vesentlig rolle i ”Vi synger julen inn” 

20 desember. 

 

Korets styre består av: Siv Justnes, Hege Beckmann, Eller Frøysaa og Jon Kleveland. 

 

Jubilo 
Tilsaman 37 jenter har sunge i Jubilo i år.  

 

Våren hadde koret 14 samlingar. Utanom tysdagsøvingar, song dei på 3 familiegudstenester i 

Kristiansand Frikirke (februar, mars og mai). I April var me med på Storkonsert i Kilden, 

arrangert av familien Sulebakk, med mange barnekor frå sørlandet, Aleksander Rybak m.fl. Her 

song Jubilo ein song åleine som einaste kor.  

I mai og september song me inn songane på det som er barnekoret Jubilo si 5.plate:  

Kjærlighet er det største. 

 

Hausten hadde koret tilsaman 18 samlingar (øvingar og konsertar). Dei song på 3 

familiegudstenester i Kristiansand Frikirke (september, oktober og november) og i Lillesand 
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Frikirke på familiegudsteneste i november. Dessutan på Julesonggudsteneste og 

familiegudstenesta 24. desember.  

 

I samband med julemessa i november var det stor release-konsert for plata, der me hadde med 

Kjell Tore Myre (gitar), Per Erik Olsen (bass) og Rolf Wam Fjell (trommer) i bandet. Desse 

spelte også på plata, der Jon Kleveland var produsent.   

 

Dirigent er Bodil Kvernenes Nørsett, pianist er Runar Nørsett. 

Leiargruppa har dette året bestått av Bodil Kvernenes Nørsett, Siri Merete Reisvaag Johannessen, 

Hilde Grøthe (våren 2014), Hege Bjørnestøl Beckmann (hausten 2014) og Kristian Sødal.  

 

Knøttekoret 
2015 var et år med endel endringer for Knøttekoret. Etter vårsemesteret takket Grethe Stave 

Johannessen og Hege Beckmann for seg som dirigenter etter mange års flott innsats. Pianisten vår 

Henriette Hauan har fortsatt, og Kirsti Vedå tok over dirigentrollen.  

Vårsemesteret var vi godt over 20 medlemmer. I høst har vi vært 8-10 barn på øvelsene. Noen av 

de eldste barna gikk da over til Jubilo, og noen startet i Minisang i Østsida Frikirke. Annenhver 

tirsdag har vi sunget, lekt, brukt rytmeinstrumenter og kost oss. To ganger i halvåret har vi sunget 

på familiegudstjeneste, og vi deltok på sanggudstjenesten før jul. Vi er en fin stabil gjeng med 

barn mellom 3 og 7 år. Vi har plass til mange flere, så hjertelig velkommen! 

Til høsten trenger vi ny pianist og dirigent til Knøttekoret. Så ta kontakt hvis dette kunne være 

noe for deg. 

 

Vestergabet  
Til tross for min høyst tvilsomme innsats i korets styre er jeg igjen blitt bedt om å forfatte den 

årlige rapport. Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at jeg iår som tidligere, skriver på 

moderat bokmål, i riksmålsnær form. Dette til tross for at radikalt bokmål med sine a-endinger i 

fortid og diftonger er mye mer likt alminnelig dagligtale i Vest-Agder. Motstandere av moderat 

bokmål ville kanskje kalle det "konservativt bokmål", selv om det idag praktisk talt er liten eller 

ingen forskjell på moderat bokmål og moderne riksmål, som er en videreutvikling av det gamle 

riksmål, som igjen var det offisielle navnet på det alminnelige norske skriftspråk fram til 1929. 

Og kjære venner, arrester meg gjerne. 

Frikirkens tilhørende mannskor vralter rolig og ufortrødent videre gjennom villnisset av små 

kirker, bedehus og forsamlinger i det sørlige Agder, samt de nordlige deler av Jylland, for øvrig 

den eneste del av Danmark som er landfast med Europa. Vårt musikalske program har fremdeles 

anstrøk av internasjonalitet, både i form av språkdrakt og uttrykk, til glede for mange og tildels 

forargelse for vårt eldre publikum. Det kan dessuten virke som om koret har som målsetting å 

dekke samtlige hvite felt på det dansk-norske geografiske menighetskart mht. frisk 

mannskorsang. Med fjorårets kombinerte julekonsert og publikumsapokalypse friskt i minne, må 

man i framtiden kunne forventes å dukke opp på geografiske utposter så fjernt fra allmennhet at 

selv trekkfugler har problemer med å finne det. 

Nuvel. Oppmøte og medlemstall er vel ikke mer enn det må være, selv om man flere ganger har 

kunnet fornemme at dirigentens sedvanlige magetrøbbel har begrenset seg til moderat halsbrann 

med tilløp til reflux - og da gjerne i sammenheng med at han bøyer seg for å plukke opp 

mobiltelefonen han har veivet ut av brystlomma i kunstnerisk inspirasjon og begeistring over et 

brukbart oppmøte. Antallet registrerte medlemmer er omtrent som ifjor, dvs rundt halvannet snes, 
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hvorav omtrent et snaut dusin har en sporadisk tendens til å utebli, til tross for at selv de yngste 

av korets medlemmer nå bør ha avkom som nærmer seg konfirmasjonsalder og således har annet 

å gjøre enn bleieskift og grøtkoking.  

Vi har i året 2015 avholdt 21 ordinære øvelser, med dertil hørende kaffe, andakt og bønn. 

Gjærbaksten har frekventert. Multitalent og skapkroppsbygger Runar Nørsett har fra tid til annen 

vikariert for Jon og gjort dette med musikalsk eminense og kirurgisk presisjon. Og såvidt styret 

bekjent, vederlagsfritt. Vi har deltatt med sang på fem gudstjenester i Frikirken og i tillegg 

avholdt ni konserter og sangopptredener, spredt fra ærverdige kirker til kulturkveld i 

verdensmetropolen Øyslebø med rømmegrøt-bonanza. Vi hadde konsert i Misjonshuset i mars og 

ikke spør meg hvorfor. Jeg antar vi ble invitert og at det muligens lå en beskjeden økonomisk 

motivasjon bak. Den nevnte Øyslebø-insidenten foregikk i april. Støttekonserten i Frikirken i mai 

ga drøyt 40.000,- til fremtid og håp for et ukjent antall etiopiske fruentimmer. Senere i måneden 

sang vi i vielse i Oddernes kirke, i et mislykket forsøk på å ta oppmerksomheten fra en særdeles 

yndig og lett tilårskommen brud. I august deltok vi på veldedighetskonsert for Kirkens Nødhjelp i 

Søm kirke, under Reidar Skålands sjarmerende og smånervøse ledelse. I september sang vi med 

Sølvguttene i Vanse kirke, av alle steder.  

I oktober bidro vi med sang under temakveld om vær for menn i Arendal frikirke, sammen med 

bla. tv-profil Kristen Gislefoss i 3D widescreen format. Vi sang på misjonsmesse i Misjonshuset 

Krs i november og toppet i desember sangåret med den publikumsmessig sett ulykksalige 

julekonserten i "De tomme benkers kirke" i Elling ved Fredrikshavn. Takket være bufféten på 

båten, kormedlemmenes sosiale kvaliteter og ikke minst Kjetil Ringøens uforglemmelige innsats 

under glansnummeret "Søren Banjomus" fremført på originalspråket, var Danmarksturen likevel 

en positiv opplevelse. Korstyret vil i samarbeid med dirigenten fortsette å jobbe med nye, 

spennende og overraskende prosjekter i året som kommer. Hva med å invitere alle evangelisk 

kristne i Danmark til intimkonsert i peisestua? Vi takker for innsatsen i året som ligger bak og tar 

ei bolle til. 

 

Kristiansand Frikirkes Kammerkor 
Vårsemesteret: 

I januar feira me korets 10-årsjubileum med ein strålande festkveld der utvalde kormedlemmer 

diska opp med fantastisk 3-retters middag og gudsteneste dagen etter med mykje 

Kammerkorsong! 

18 øvingar, fyrste 5.januar, siste 18.mai.   

Koret song på gudstenester i Kristiansand Frikirke i januar og april og i Domkirka 2.påskedag. 

A capella korkonsert med norgeskoret Via Vitae i Kristiansand Frikirke 14.mars  

Kanonkonsert med Kristina Jølstad Moi og band i kasematten i Møvik Kanonmuseum 25.mai 

Song på Kløvertun Omsorgssenter 1.juni og hadde sommaravslutning og rekefest hjå dirigenten 

etterpå 

 

Haustsemesteret: 

23 øvingar inkludert Messias-prosjektet (5 fellesprøvar) i desember. 

Fyrste ordinære øving 17.aug. Juleavslutning på Hos naboen 14.des.  

4 kveldar i Sanden Studio for innspeling av Pilegrimsmessa (Jon Kleveland). 

2 opptredener på gudstjenester i Kristiansand Frikirke, inkludert Julesonggudst, ei i Lillesand 

Frikirke i oktober, og minikonsert på Misjonskveld i Voie Kirke i november.  
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Fellesprosjekt Messias: KSO, Kristiansand Domkor og Kristiansand Kammer- og Operakor 4. 

des 2014 

 

I løpet av 2015 har desse vore med i koret: 

Sopran: Line Gunn Frøystad Tveiten, Lill Therese Hammersland, Maria Løvgren, Maria 

Rossland, Kristine Barbøl, Helene Breiteig Berg, Marte Almvik, Mari Helland Frøysnes 

Alt: Ellen Benestad Moi, Bente Knudsen, Evelyn Knutsen, Anita Sædberg, Bente Ringøen 

Hegen, Elin Solheim, Anne Turøy Hansen 

Tenor: Randulf Roaldsnes, Per Øyvind Lindgren, Kristian Sødal, Kristoffer Rasmussen, Morten 

Hagir og Robert Skovly (Messias) 

Bass: Tom Espen Bergan, Dagfinn Haarr, Per-Helge Eggum, Kjetil Ringøen (Messias)  

 

Styret har bestått av: 

Bodil Kvernenes Nørsett, Ellen Benestad Moi, Tom Espen Bergan, Anita Sædberg, Line Tveiten 

og Maria Løvgren (varamedlem). 

 

Frikirkens musikkskole 
I 2015 har styret bestått av Kristina Jølstad Moi, Line Graarud, og Ingunn Abrahamsen 

(styreleder) i tillegg til sang og –musikkleder Jon Kleveland.  

 

Musikkskolen hadde våren 2015, 38 elever fordelt på sang, piano, gitar og trommer. 

Vårsemesteret (15 uker) underviste Marit Lid Bjerkvik sangelevene, Marit Birkedal Aas, og 

Marina Wikstad pianoelevene, Kjell Tore Myre gitarelevene og Daniel Hinderaker 

trommeelevene. Marina ble sykemeldt, og ble erstattet av 3 ulike lærere, da det var vanskelig å se 

varigheten av sykemelding i starten. Hun hadde elever på to ulike dager. Det ble gjennomført 

lønnsøkning for lærerene, etter avtale mellom administrasjonen og styreleder. Grunnen til dette 

var svært lave honorarer sammelignet med tilsvarende tilbud, og vanskeligheter med å skaffe 

vikarer på kort varsel. Styret klarte ikke å samle seg, og ble derfor ikke delaktige i avgjørelsen. 

På grunn av dette ble vedtaket gjort sent i semesteret med tilbakevirkende kraft til 01.01.2015(det 

var allerede diskutert høsten 2014,). Dermed hadde vi ikke økt timeprisen til elevene, og det ble 

underskudd i regnskapet. Våren 2015 informerte vi foreldre om økt pris per time fra 170kr til 

180kr. Timeprisen hadde ikke vert endret siden oppstart av musikkskolen. Om dette var delgrunn 

til at noen valgte å slutte våren 2015 vet vi ikke.  Det ble lagt merke til at flere ressurssterke 

elever takket for seg denne våren. Som et forsøk på å skape et tilbud til de som ønsket mer enn 

bare enkeltundervisning, ble Band-skolen lansert. Denne gav et tilbud om band-pakker på 5 eller 

10 økter i semesteret. Målet var å lære samspill, rigging, og utvikle musikalsk, sosialt og kristent 

fellesskap. Vi hadde avtale med lærer (Sindre Sannes), som ved påmelding med minst 4 elever, 

ville starte opp høsten 2015. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra foreldre som ønsket at barna deres 

var store nok, men ikke nok påmelding. Derfor ble bandskolen lagt på is, med klare planer for 

gjennomføring dersom det skulle dukke opp interesserte elever. Ressursbruken ved 

tilretteleggingen for bandskolen var også medvirkende til underskuddet i regnskapet. Ved 

semesterslutt takket Marit Birkedal Aas og Daniel Hinderaker for tiden som lærere, før de flyttet 

fra byen.  

 

Ved oppstart til høstsemesteret ble det utlyst to nye stillinger, og Julian Arias overtok 

trommeundervisningen. Han underviste 1 gang (med god tilbakemelding fra elever) før han fikk 
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avslag på forlenget visum, og måtte reise ut av landet. Helge Ask overtok undervisningen på kort 

varsel, og var lærer ut semesteret. Han studerer (teologi) ved Ansgar. På piano fikk vi Marie 

Strandli Pedersen som lærer. Det var lagt vekt på å finne en kvinnelig lærer som hadde noenlunde 

tilsvarende kompetanse som Marit, da elevene meldte stor sorg over at Marit skulle slutte. Marie 

studerer master i klassisk piano på UIA. Kjell Tore Myre har tatt på seg bass-undervisning, da en 

elev ønsket å lære dette. Bassundervisning er fra nå av et tilbud på musikkskolen. Elevtallet ved 

oppstart var 27, og varigheten av semesteret 15 uker. En sannsynlig grunn til tapet av elever 

(11stk), er utskiftingen av lærere (se også trommehøsten 2014), og jeg vil gjerne presisere 

viktigheten av å finne stabile og dyktige pedagoger til videre stillinger. Det viser seg at 

musikalske ferdigheter ikke utelukkende er et trekkplaster for så unge elever. Er det ikke god 

kjemi mellom lærer og elev (eller for ustabilt forhold) slutter elevene. 

 

Til høstferien ble det klart at Marina ikke kunne fortsette som lærer. Hun trakk seg av personlige 

helsemessige årsaker. Da ble det ny runde for å finne pianolærere, og denne gangen var det et 

ønske å få inn en mannlig lærer og en rytmisk lærer. Slik kan det tenkes at man kan reklamere 

med ulike kompetanser og egenskaper hos lærerene, og det er lettere for foreldre å sikre at de får 

noe som passer deres barn. Mark Candasamy takket ja til onsdags-elevene og Helene Stulien 

Lauen tok på seg torsdags-elevene. Begge lærerene har høstet gode tilbakemeldinger fra fornøyde 

foreldre, og har holdt fram engasjementet som lærer i musikkskolen våren 2016. 

 

På grunn av stor renovering i lokalene til musikkskolen høsten 2015, har det ikke vert gode 

forhold for pianoelevene. Etter klage fra foreldre og lærere har undervisningen blitt flyttet tilbake 

til kirkerommet, til kjelleren igjen er fri for støy og støv. 

 

Lars Coward hadde ansvaret for utbetaling av lønn til lærerene, og Marit Birkedal Aas og Marit 

Lid Skorstad faktureringen til foreldrene våren 2015. Marit og Marit tok på seg dette ansvaret da 

det viste seg at ansvaret var sagt opp, uten at dette var formidlet videre til Marit og Marit (nok en 

grunn til økte utgifter våren 2015). Resten av de administrative oppgavene i forbindelse med drift 

av musikkskolen, ble våren 2015 utført av Marit Birkedal Aas og Marit Lid Skorstad. Marit 

Birkedal Aas tok initiativet til ny mail for musikkskolen, og det har utelukkende vært en positiv 

opplevelse. Mailadressen er nå: musikkskolen.frikirken@gmail.com. Høsten 2015 tok Kjersti 

Aulin Heggem over faktureringen. Dette fungerer godt, og var et godt trekk som lettet oppgavene 

og de økonomiske utgiftene til administrasjonen. Heggem har vist seg å være veldig god å 

kommunisere med, og har lagt mye til rette for trege lærere. Siden Marit Birkedal Aas flyttet 

våren 2015, tok Marit Lid Skorstad over det fulle ansvaret for administrasjonen, og fortsetter med 

det videre inn i 2016. Marit Lid Skorstad har videre informert om fødselspermisjon fra og med 

slutten av mai 2016, og går dermed ut av den administrative stillingen. 

 

I tillegg til den ukentlige halvtimen med undervisning, har musikkskoleelevene hatt 

semesteravslutningskonsert i mai og desember, og elevene fikk opptre ulike steder i 

Musikkskoleuka. Elevene ble fordelt på ulike arenaer; Grimtunet, Stener Heyerdahls, Kløvertun 

og konsert i kirka. Det var god oppslutning, og på det meste var vi 13 elever på turné. Noen 

opptrådte også sammen i band, og i år var det to bandgrupper som fremførte 1 sang hver. Dette er 

arbeidskrevende men verdifull læring, som i år var godt forberedt med bandøvelse midt i 

semesteret og øvelse før konsert.  

 

mailto:musikkskolen.frikirken@gmail.com


25 

 

I 2016 ønsker vi å fortsette å bruke elevene på ulike arenaer underveis i semesteret. Det er til 

gjensidig glede for elev og tilhører. Medlemmer i styret bidrar med gjennomføringen av 

Musikkskoleuka, og Marit planlegger prosjektene i god tid slik at opplevelsen blir best mulig for 

elevene. Det er et ønske at trommeelevene spesielt, blir mer integrert i samspill og får opptre mer. 

Lærerene har ytret ønske om mer kontakt seg i mellom, og det ble arrangert lærermøte med 

informasjon og sosialt samvær ved oppstart 2016. Vi er nå så heldige at vi har en stabil lærerstab: 

Marit Lid Skorstad, Kjell Tore Myre, Helge Ask, Marie Strandli Pedersen, Mark Candasamy, og 

Helene Stulien Lauen. Målet er å gjøre lærerene gode, da har vi det beste redskapet for elever 

som trives. Det er god kapasitet på både trommer, gitar, bass og piano, så alle interesserte blir 

oppfordret til å søke! 

 

Videre vil vi ta vare på de gode idéene som allerede er satt i gang i musikkskolen, og heve 

kvaliteten på planlegging og gjennomføring. Slik kan musikkskolen forhåpentlig utvikle seg 

videre og samtidig vedlikeholde det gode forholdet med elever og foreldre videre inn i det nye 

året. 

 

Påskespillet 
Ble ikke satt opp i 2015, men blir oppført 13.03 i 2016 

 

Menighetens diakonale arbeid 
 

Frihjelp 
Vi har hatt 4 frihjelps-lørdager dette året + en ukedag 

Vi har fått inn 35 oppdrag til disse, + flytting og rydding av et hus.  

 

Vi har slitt en del med å få inn oppdrag. 

 

Snømåking/ strø sand 

Plenklipping 

Vask/ rydde i hus/leilighet 

Kjøre søppel 

Kjøre flyttelass 

Kjøring til/ fra butikk 

Div småting som å skifte lyspære, henge opp bokhyller, skifte sengetøy osv. 

 

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

er bygd på Rune Tobiasen sin visjon om å hjelpe og vise omsorg for de fattig 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. Maten blir hentet og kjørt til 

Frikirken hvor den blir pakket om i poser for så å blir levert ut til de som ønsker en pose med mat 

de kan ta med hjem.  På mandager er det KUP og Oasen Bibelsenter som får det meste av maten. 

Oasen Bibelsenter tar med ferdig pakket poser og leverer dem ut i Søgne.  Torsdager er det åpent 

for alle og ca 130 personer kommer. I løpet av en uke gir vi ut mer en 200 poser med mat. De 

siste årene har flere menigheter blidt en del av friMAT.  

  

FriMat har også utvidet sitt arbeid i Kenya i 2015. Der har menigheten startet sitt eget friMat 

prosjekt og leid en åker for å dyrke mais ved hjelp av økonomisk støtte fra oss.   

  

Leder for FriMat er Steinar Voreland. Resten av styret består av Mahshid Soleimanpur og Øyvind 

Dovland. 

 

Sykekomiteen. 
Takket være trofaste medarbeidere har Sykekomiteen fungert bra også dette året. 

Sykekomiteen har også i 2015 hatt tre besøkssteder. Sykehjemmet i Elvegata og Bispegra 

omsorgsenter har vi sammen med Misjonshuset, de besøkes annenhver søndag formiddag. 

Kløvertun besøkes mandag kveld en gang i måneden (som regel den første). Takk til trofaste 

medarbeidere! De vi besøker setter pris på at vi kommer. 

Fremmøte på andaktene, spesielt i Elvegata, har vært litt variabelt. Men sett under ett er 

fremmøte så bra at det er god grunn til å holde på. Vi prøver å holde god kontakt med ledelsen 

slik at andaktene kan bekjentgjøres bra.   

De som har vært med er: Peder Dalen, Carl Otto Tønnessen, Turid og Ivar Berglihn, Janne og 

Paul Roland,  Oddvar Gulliksen, Rannveig Stangenes Hæraas, Bente Ringøen Hegen, Gerd H. og 

Harry Ekeland, Birger Aulin, Bernt Jørgen Beckmann, Gurli og Ole Arild Endresen, Sven Jarle 

Reinhardsen og Torhild Mosby. Thore Oustorp, Arne W. Haugland, Arne Jørgensen og Sigmund 

Sandåker har også deltatt med andakter. 

Kåre Vinvand og Kjell Haugland setter opp lister og koordinerer arbeidet. 

 

Besøkstjenesten 
For 2015 har besøkstjenesten bestått av følgende:- 

Olav Drangsholt, Gudny Culley, Mai-Elin Isefjær, Ellen Beckman Tellefsen, Arne Wilhelm 

Haugland, Arnhild Stangenes, Gunnar Ringøen. Knut Hammersmark, Anne Margrethe og Peder 

Dalen begynte i tjenesten i løpet av året mens Brita Stav Johanssen og Grete Nilsen sluttet. I 

tillegg er Torleif Haugland, Birger Aulin og Sverre Jølstad viktige støttespillere i besøkstjenesten. 

Sigmund Sandåker har vært en god støtte og besøker de eldre og jubilanter etter behov. Han er 

også vår kontakt inn i eldsterådet, noe som er veldig viktig. 

Det har vært tre møter i 2015. Årsmøtet i februar var hos Mai Elin Isefjær. I mai var vi samlet hos 

Arnhild Stangenes, og da var dr. Guro Strandberg invitert til å snakke om 

demensproblematikken. I november var vi samlet til formiddagsmøte i frikafe. Her ble 

blomsterlistene til jul gjennomgått, oppdatert og fordelt. 

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, 75-80-85-90 år. 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. 
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Til jul ble det delt ut 90 blomster til menighetens eldre over 80 år. Alle i besøkstjenesten ble tatt 

vel imot. 

 

Statistikk for 2015 (2014) viser følgende: 

Hjemmebesøk (inkluderer juleblomster)   471 (563) 

Antall personer besøkt     210 (175) 

Telefonsamtaler ca      38 (35)  

 

Natteravn  
Thankalingam Vasantharupan (Rupan) er menighetens representant til kommunens 

natteravntjeneste. Han går natteravn omtrent hver eneste natt til søndag. 

 

Samlivsgruppa   
Samlivsgruppa har i 2015 bestått av: Christina og Åge Harald Drangsholdt, Lise og Anders Kind 

fra Østsida og Gerd og Finn Christian Svanholm fra Kristiansand frikirke.  

Første helga i februar hadde vi en samlivsweekend på Strand hotell Fevik. Her hadde vi leid inn 

Reidun og Harald Nyen fra Familiefokus som foredragsholdere. Totalt deltok 12 par inklusiv to 

lederpar. 

Vi har i løpet av 2015 gjennomført 1 kurs med kursopplegget  ”7 kvelder om å være 2”. Hver 3. 

mandag har det vært kurssamling. Detter har vi holdt i Frikafe. Ansvaret for gjennomføringen har 

vært fordelt mellom parene i gruppen. Maten til kurset har vært lever av Bankkjelleren. 

Det har gått på rundgang hvem som har hatt ansvar for kjøkkentjeneste, ledere av kveldene og 

dessertlaging/innkjøp. Samlivsgruppa har hatt noen evalueringer underveis. Vi har også hatt et 

par planleggingsmøter og en sosial kvelder i løpet av året. I tillegg hadde vi en samlivskveld i 

mai med Torbjørn Nordvoll, skribent og samlivs-coach. På lik linje med dalende interesse for 

samlivskurset var det ikke så god respons på dette arrangementet som vi hadde håpet.  

  

Økonomi: Etter søknad til Kristiansand kommune for både 2014 og 2015 ble det ikke søkt på nytt 

i fjor. Økonomien er likevel god og vi hadde ved årsskiftet kr. 60.000.- på konto 

  

Seniorturen  
Årets seniortur fant sted 10. juni. Turkomitéen hadde sin debut. Den nye komitéen består av Roar 

Larsen, Hans Kristian Sødal, Jon Kleveland og Sigmund Sandåker. Turen gikk til Kongshavn, 

Sælør og med stopp i Lyngdal på hjemveien. En full buss kjørte fra Frikirken om morgenen og 

ankom Kongshavn i strålende vær med frisk bris. Der ble deltakerne tatt om bord i en båt som til 

vanlig brukes til å frakte fôr til oppdrettsanlegg. Ikke luksus, mye diesellukt, men god plass på 

dekk. Kurt Teisen var dyktig guide. Sælør åpenbarte seg i all sin skjønnhet. Veien opp til et 

friluftskapell var noe utfordrende for de med hofteprotese og liknende, men alle kom trygt frem, 

og det ble en uforglemmelig nattverdstund midt i naturen, med de skjønneste blomster på 

nattverdbordet, sådd der av Herren selv. Herren rørte hver og en med sin nåde og kjærlighet. 

 

På hjemturen stoppet bussen ved Lyngdal Frikirke. Der tok pastor Helge Hollerud og frue vel 

imot flokken, og det ble servert deilig middag. Hollerud orienterte også om kirken og 

virksomheten. En fornøyd seniorgruppe kom hjem til byen sent på ettermiddagen. 
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friBU-rådet 
friBU-rådets oppgave: 

Vi skal jobbe for at menighetens visjon og verdier er synlig i barne-, ungdoms- og 

familiearbeidet.  

 

Medlemmene fordeler ansvaret for de ulike virkegreinene mellom seg. 

friBU-rådet skal i samarbeid med friBUpastor og  friBUarbeider jobbe med strategien for 

menighetens barne- og ungdomsarbeid.  

 

friBUrådet har i 2015 hatt fokus på: 

 

Være en hjelp og støtte til virkegrenene i forhold til ulike utfordringer.  

Å be og engasjere oss for å tenke veien videre for menigheten vår. Hvordan kan vi nå flere 

småbarnsfamilier, slik at vi får flere barnevogner inn på gudstjenestene våre igjen? Vi ønsker en 

tydeligere profil mot småbarnsforeldre og ungdom i gudstjenesten og har en dialog med 

eldsterådet om dette. Dette mener vi er helt i tråd med menighetens visjon og LITT-verdier. 

(Levende tro, inkluderende fellesskap, takknemlighet og tjenestevillighet).  

Vi har hatt den glede å få Silje Borøy Hasseleid som Fribuarbeider i 80% stilling. Hun har vist 

stor evne til relasjonsbygging og handlekraft. Da hun gikk ut i fødselspermisjon la det seg til rette 

at søsteren, Sandra Borøy, gikk inn i et vikariat i 40%.  

Rådet har også ansvar for den årlige juletrefesten.  

Vi har en tanke om at familiearbeid kan inkluderes i alt vi driver med. Barn og voksne kan i 

fellesskap gjøre tjeneste i menigheten. Vi har hatt foreldre og barn som er med i planleggingen og 

leder møter sammen, barn involveres i forkynnelsen i familiegudstjenestene. Ungdom blir ledere 

på skattkammeret. Ungdom involveres i familiegudstjenestene. Dette ønsker vi å videreutvikle. 

Hvordan kan menigheten bli en ladestasjon der familien sammen praktiserer tro på hjemmebane? 

 

FriBUs årsmøte kalles friBUforum og gikk av stabelen 17. Mars 2015. Her velges Friburådet. 

Man velges i 2 år om gangen.  

 

Rådet har hatt 7 møter og behandlet 56 saker.  

 

Sammensetning: 

Ingvild Løvåsen (leder) Stein Arve Graarud, Liv Marit Gumpen, Linn Cathrine Sødal og Siv 

Justnæs. Heidi Frigstad fra eldsterådet er også en del av Friburådet, men har hatt permisjon dette 

året.  

 

Konfirmantarbeidet 
Kristiansand Frikirke har i 2014-15 hatt 27 konfirmanter.  

FriBUpastor, Stein Arve Graarud er som vanlig ansvarlig for opplegget og har hatt med seg 11 

dyktige medarbeidere; Kjetil Stangenes, Olav Nylund Dale, Martin Dovland, Fredrik Kleveland, 

Sander Johan Sædberg, Kristine Gumpen, Amalie Trondsdatter Haugland, Marie Erland, Helene 

Ringøen Vikeså og Benedikte Lunde.  

 

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 
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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 10-16. 

August. Leiren er et samarbeid mellom alle frikirkene på Sørlandet. Vi var 93 konfirmanter og 30 

ledere på turen. Lederne kom ut til leirstedet på mandag til forberedelse, mens konfirmantene 

ankom tirsdag kveld. Leiren ble avsluttet med gudstjeneste på søndag.  

 
2016 konfirmantene 

2016-kullet, som er på 33 konfirmanter, startet opp med en bli-kjent-tur til Randøya i 

september. Selv om opplegget ikke starter for fullt før januar, har vi likevel hatt månedlige 

samlinger i løpet av høsten. Konfirmantene har vært med på 2 gudstjenester og hatt noen sosiale 

kvelder. ”Bryllupsfesten” vi hadde sammen med VOX i desember ga mange en opplevelse for 

livet.   

  

Dette kullets ledere er Kjetil Stangenes, Sander Johan Sædberg, Benedikte Lunde, Herman 

Gautefall Olsson, Nine Emmanuelsen, Mathilde Berg og Veline Gautefall Olsson.  

 

TØFF – Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter 
Årskurset for 10. klasse starter i septermber og avsluttes med en teamtur til Kaliningrad 

sommeren etter. Kurset - det 7. i rekken - er et samarbeid mellom de fleste av områdets Frikirker, 

og undervisningen er en onsdag i måneden i Frikafé. En onsdag i måneden samles vi i våre 

respektive menigheter. Da har vi lengre tid i gruppene.  

Det at Flekkefjord Frikirke kommer til Kristiansand for å være med, sier mye om fellesskapet de 

har fått i løpet av konfirmantleiren.  

 

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

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 X-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.  
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Innhold 
1800 Middag. Rigmor og Arne Einstabland har sammen med Gudny og Anthony Culley  

 ansvaret for maten.  

1845 Undervisning. Håvard Haugland og Stein Arve Graarud underviser annen hver  

 gang. 

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 

Stein Arve Graarud, Joanna Voreland, Laurits Jørgensen, Veline Gautefall Olsson, Andreas 

Gabrielsen og Sven J. Reinhardsen 

 

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

flere menigheter hver sine arrangementer, men for tre år siden gikk flere av oss sammen for å 

gjøre det bedre. I år var det 1400 personer som sluttet opp om arrangementet.  

 

Kvelden startet med en halvtimes show. Agder Parkour deltok med halsbrekkende stunts, Tobias 

Becs, som er dobbel Europamester i fotballtriksing viste utrolige ferdigheter. Øystein og Chris 

holdt andakt. ”Mia og Tuva” fra Vågsbygd sang to sanger.  

 

Etterpå kunne barna gå rundt på ulike aktiviteter i alle salene i Gimlehallen. 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 samles til frokost og bønn en fredag i 

måneden.  

 

USB - Lovsangs fest 16. mai. 
Det har blitt en tradisjon å arrangere lovsangsfest på ungdommenes store festedag. Vi veksler på 

kirkene vi har dette i. Vi har vært i Lund kirke, Filadelfia, Betania, Salem og Frikirken. I år var 

det Hånes Frikirke som samla 600 ungdommer.  

 

Fellesmøtene 
I tillegg til dette arrangerer USB Ungdomsmøtet under Fellesmøtene.  

 

Skattkammeret og Mini-hits 

Skattkammeret (barn fra 4 år til 4.klasse) har i løpet av 2015 hatt 23 samlinger. 
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 Pr 31.12.2015 er det 11 ledere i Skattkammeret. Undervisningen veksles på mellom ulike 

frivillige personer fra menigheten, men det er sterkt ønskelig og etter hvert ha faste undervisere 

på Skattkammeret. 

 

Skattkammeret følger undervisningsopplegget «Sprell Levende», utarbeidet av Norges 

Søndagsskoleforbund. Dette opplegget er godt tilrettelagt for barna og er en god hjelp til å 

formidle Guds ord. 

 

Mini-HITS (barn i 4.-5.klasse) har hatt 23 samlinger. Med 3-4 ledere i spissen har fokuset vært på 

Guds ord og bibelkunnskap blandet med lek og moro. 

På disse to gruppene har det i snitt vært 18-20 barn på samlingene. 

 

Skattkammeret og Mini-HITS har samlet inn 6255,- til vannfiltere i Sibir i løpet av 2015. Det vil 

være innsamlingsprosjektet for det neste året også. 

 

Vi har felles økonomi med Hits. 

I 2015 hadde Skattkammeret, Mini-HITS og  HITS til saman 37 betalende  medlemmer. 

 

Styret består av Ingvild Løvåsen, Sandra Borøy (vikarierende barne- og familiearbeider), Silje 

Borøy (permitert barne- og familiearbeider), Liv Marit Gumpen og Torbjørg Nylund Nilsen 

(kasserer). 

 

HITS 
HITS er et tilbud til barn i 6. og 7 klasse på søndag formiddag. Barna møter direkte i Fricafe når 

de kommer til gudstjeneste. Der starter vi med leker og konkurranser for å ha det litt gøy og bli 

litt bedre kjent med hverandre. Vi har deretter en undervisningsdel hvor vi blir bedre kjent med 

Jesus og avslutter med noe godt å spise. 

I 2015 har vi hatt 10 samlinger på våren og 11 på høsten. I gjennomsnitt har det vært 11 barn på 

samlingene på våren og 9 barn på høsten. Det er en fast kjerne som kommer nesten hver gang. I 

tillegg er det en gjeng som kommer av og til. 42 forskjellige barn har vært innom i løpet av våren 

og 33 i løpet av høsten. Sommeravslutning var med grilling og aktiviteter i hagen til familien 

Justnæs på Lund. 

Ledere vår: Åge Nilsen, Michael Røsnes, Linda Stangenes, Bjarte Justnæs, Merete Nilsen, Kjell 

Ragnar Løvåsen 

Ledere høst: Åge Nilsen, Linda Stangenes, Ruben Gausdal, Merete Nilsen, Kjell Ragnar Løvåsen 

HITS har for tiden ingen hovedleder, men Linda og Kjell Ragnar har ledet hvert sitt lederteam. 

 

Kristiansand FSK (speideren) 
Speideren i Kristiansand Frikirke hadde ved utgangen av 2015 91 registrerte speidere og ledere. 

Vi har hat en stor økning av de yngste speiderne. Gruppeledelse har dette året vært GL: Ole 

Andreas Augland, GA: Kristina Jølstad Moi og Eivind Hennig.  Følgende har vært ledere i 2015: 

Randi, Siri, Torfinn, Tone, May Lisbeth, Bo, Kristoffer, Christine, Åse, Øyvind. Lederne i 

speideren er topp motiverte. De utfører en jobb det står respekt av, alle sammen. Men dette 

trenger vi, når vi summerer opp det som vi har gjort dette året. Vi har arrangert Korpsting på 

Dvergsnestangen for alle FSK grupper i landet. Så har vi vært på Leir med troppen til Oggevann . 

Her var vi 4 ledere og 15 speidere. Vårt største arrangement dette året har vært 
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Hundremeterskogen 2015 dette samlet 5-600 mennesker på Tjønnheia, der fikk alle være speidere 

for en dag. Det var gøy. Ellers så har vi jo holdt på med dugnad på Speiderhytta og Gapahuken på 

Tjønnheia.  

Blomsteraksjonen 2015 har også dette året gitt speideren penger i kassa. Resultatet ble som i fjor 

kr. 40-45 000 Så tusen takk til Blomsterkomiteen. Kirsti, Birgitta, Silje, (Lillian) 

Båtkomiteen har vært Einar og Håkon.  Båten er nå på utlån til Folkehøyskolen på 

Dvergsnestangen. Tusen takk til dere for en strålende innsats. 

Speideren er en møte plass for barn og ungdom, som har felles interesse for natur og friluftsliv. 

vår speider en plass barn og unge kan møte Jesus. Vi har Andakt og speiderbønn på hvert møte 

noe som står sterkt og kjennetegner speidergruppen vår.   
 

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 friCafe.  

VoX samler mellom 90 og 200 ungdommer, og i 2015 har vi hatt 19 samlinger.  

  

Nå har vi 2 band! 

BAND 1 har spilt på en del gudstjenester i løpet av året. Dette har vært en god opplevelse for 

dem.  

Sang: Mathilde Berg, Sara Møretrø, Vilde Fredvik, Johanne Regine Svendsberget  

og Peter Nasralla 

Gitar: Jacob Key Graarud og  

Peter Nasralla 

Bass:  Herman Gautefall Olsson 

Piano: Benedikte Gausdal  

og Sveinung Løvåsen 

Synth: Martin Hagen 

Trommer: Jørgen Nylund Nilsen 

BAND 2. I desember startet vi et nytt lovsangsband, som består av ungdommer i ungdomsskolen.  

Sang: Max Key Graarud og Maren Nørset 

Gitar: Jørgen Bjørnestøl Beckmann og Oscar Abrahamsen 

Bass: Philip Abrahamsen 

Piano: Pia Justnæs 

Trommer: Vetle Holme 

 

Turer 
Vi har hatt 3 turer i 2015. I januar hadde vi tur til Hovden med 91 deltakere. Av disse var det 11 

voksne. På avslutningsturen til Dvergsnestangen i juni var det 40 deltakere.  

VoX la også denne gangen høstturen sin til menighetsturen til Hove. Her var det 60 ungdommer. 

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.  
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Bønn 
Bønn er forsatt veldig sentralt i arbeidet. Vi samles til bønn kl. 1800 på lørdagene det er VoX. 

Her samles 5-15 unge og voksne til bønn og planlegging. Det er også flott at så mange i 

menigheten løfter oss daglig opp til Gud i bønn. Det er jo der det viktigste arbeidet gjøres. I 

tillegg har vi bønnemøter hver mandag kveld 

 

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.  

 

Superlight og VOXlight 
Superlight (1.-4.klasse) og VOXlight (5.-7.klasse) startet opp våren 2015 og er et klubbtilbud for 

barna i kirken. Klubbkveldene består av god mat, andaktsstund/peptalk, sosialt fellesskap, leker 

og aktiviteter. I 2015 ble det til sammen 7 samlinger med mellom 40-70 barn hver gang. 

Superlight har hatt et gjennomsnitt på 25 barn, mens VOXlight har et gjennomsnitt på ca 33. 

Dette øker for hver gang, noe som er veldig stas! 

 

Blant aktiviteter kan det nevnes bingokveld, baking av pepperkak 

 

er, besøk av tryllekunstner Khattab (fra Norske Talenter 2015), Kahootquizzer, egen quizkveld 

og morsomme sosiale leker. 

 

Klubbene er et tiltak gjennom FriBU og drives av barne- og familiearbeider Sandra Borøy i 

samarbeid med barnas foreldre. Vi setter stor pris på at foreldrene stiller opp på de ulike 

klubbkveldene – det hadde ikke gått uten dere!  

Det er et utrolig givende og spennende arbeid som vokser for hver måned og vi er veldig glad for 

at det finnes et tilbud som gir barna et bilde av at kirken vår er et sted for alle.  

 

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. Nettverket administreres av FriBU leder Håvard Haugland. TØFF-

kurset vårt er en frukt av dette samarbeidet. I februar arrangerte vi Creative-festivalen for 

Sørlandet. Vi var rundt 25 påmeldte fra Kristiansand. Dette er en kreativ festival med kurs for 

band, kor, KRIK, lyd og dans. Festivalen er et samarbeid mellom FriBU og Ansgarskolen. 

Vi har også ungdomsgudstjenester hvert semester sammen, i forskjellige frikirker.  

 

Statistikk 
Per 31.12.15 hadde menigheten to pastorer og fem eldste.  

 

 2014 2015 

Medlemskap totalt 1472 1442 

Med stemmerett  407 443 
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Medlemmer under 15 år 167 165 

Øvrige medlemmer (tidligere begrenset 

medlemskap) 

898 834 

 

Kirkelige handlinger i 2015 Gudstjeneste- og nattverddeltagelse i 2015 

Døpte 3 (5) Gudstjenesteframmøte, 

gjennomsnitt 

226(257) 

Konfirmerte 27(48) Antall nattverdsamlinger 30 (24) 

Vielse 1 (4)  Nattverddeltagere totalt 4490 (3631) 

  Nattverddeltakere, 

gjennomsnitt 

150 (151) 

Forrige år er satt i parentes 

 

 

Ved utgangen av året var det 5,30 (6,25 i 2014) årsverk i funksjon. Stillingene er fordelt på 

følgende personer: 

 

Hovedpastor/forstander Sigmund Sandåker (100 %) 

FriBUpastor.  Stein Arve Graarud (100 %)  

Barne- og familiearbeider (40 %) Sandra Borøy vikar for Silje Hasseleid. 

Menighetsarbeider Hilde Grøthe (50 %) 

Sang- og musikkleder Jon Kleveland (100 %)  

Kontormedarbeider Torbjørg Nylund Nilsen (40 %)  

Administrativ leder Endre Sagedal (100 %)  

 


