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Velkommen til årsmeldingen 2017 
Hva ville du gjort hvis du kunne levd livet om igjen? Dette spurte Tony Campolo, kjent 

forkynner og sosiologiprofessor i USA, til 50 personer over 95 år. Det var tre hovedtrekk som 

gikk igjen i svarene: 1. De ville brukt mer tid på å reflektere. 2. De ville tatt mer risiko. 3. De 

ville fokusert mer på det som ville leve videre etter deres egen død.  

 

Reflektere: En årsmelding er jo på mange måter en refleksjon, stoppe opp og tenke gjennom 

hva som har skjedd i året som har gått. Og da handler det også om å ikke ta alt rundt oss for 

gitt, men virkelig sette pris på menneskene vi omgås, og de gaver og evner vi selv er gitt for å 

bidra til fellesskapet.  

 

Ta risiko: Mange ting i livet krever at vi tar en risiko. Å være i en relasjon innebærer også en 

risiko for å bli avvist. Å starte nye ting kan også gi en risiko for at det ikke lykkes. Det å våge 

å ta sjansen, det var en ting som de over 95 ville gjort enda mer av.  

 

Hva vil leve videre etter min død: Eller, hvordan kan jeg være med å bety noe positivt for 

mennesker omkring meg, slik at det vil leve videre etter at jeg er død. Dette var det tredje 

trekket som gikk igjen. «Da du ble født, gråt du, og alle andre var glade. Da du døde, var du 

glad, og alle andre gråt».  

 

Et menighetsfellesskap kan være et fellesskap som oppmuntrer og hjelper oss til å leve livet 

mer slik vi ønsker, og slik vi er skapt til. Slik står det i Hebr. 10,24 La oss ha omtanke for 

hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger  

 

Endre Sagedal, daglig leder  
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Fra eldsterådet 
2017 har for Kristiansand frikirke vært preget av markeringen av 500 årsjubileet for Martin 

Luther. Fokuset har vært på nåde, og mange gode samlinger og møter har bidratt til at 

menigheten har revitalisert sin kunnskap og opplevelse av hva Martin Luther har betydd for 

menneskers gudsliv og vår forståelse av ”Nåden alene”.  

 

2. Personal. 

 

Kristiansand frikirke har en fantastisk god stab som gjør en flott innsats. Til menighetens store 

glede falt våren 2017 endelig pastorkabalen på plass. 1. april ble Harald Eikeland ansatt som 

pastor i 100%-stilling. Det ble vedtatt at vi nå skulle ha et pastorteam og ikke en hovedpastor. 

De ulike fokusområdene for pastorene ble fordelt slik: 

 

Endre Sagedal – administrasjon 

Hilde Grøthe – forkynnelse 

Stein Arve Graarud – ungdom 

Harald Eikeland - diakoni 

 

Etter endt permisjon sa Silje Hasseleid Borøy opp sin stilling som barne- og 

familiemedarbeider sommeren 2017. I hennes sted ble Maren Aas Hanssen ansatt i en 20% 

stilling.  

 

Per Svein Høyer-Jonassen takket 1. juli av som leder av eldsterådet etter 25 år i tjenesten. 

Menigheten er svært takknemlig for den innsatsen han har lagt ned. Dette ble markert på en 

gudstjeneste i september. 

 

Sigmund Sandåker tjenestegjorde i en overgangsfase, som pastor i en 30% stilling etter at han 

vært hovedpastor siden 2014. Den 1.juli avsluttet han også sitt engasjement i 30%. 

 

I oktober flyttet Ellen Myrvold til Vennesla, og sluttet i eldsterådet etter 7 år. Hun har vært en 

inspirator og omsorgsperson for mange i menigheten, og vi er svært takknemlig for jobben 

hun har gjort.  

 

3. Representasjon – deltakelse i kirkesamfunnet 

Eldsterådet var representert på årets synodemøte på Stavern folkehøyskole (Fredtun) i 

november. På forhånd hadde menigheten blitt forelagt sakene. Vi fremmet en sak om en 

åremålsordning for eldste på 4 år, men dette forslaget falt.  

 

Våre representanter var: Hilde Grøthe, Are Røiseland, Knut Are Jølstad og Siri Merethe 

Reisvaag Johannessen. Arild Sæbø deltok som representant for synodestyret.  Han har vært 

styremedlem i forrige treårsperiode. Are Røiseland ble valgt inn til synodestyret som 3. 

varamann. 

 

Foruten de vanlige eldsterådsmøtene, samles eldsterådet til to årlige samlinger. I januar 2017 

var vi en lørdag hos Endre Sagedal på Flekkerøya, og i august deltok vi sammen med staben 

og AR på en felles samling på Grosås gård. 

 

6. Sammensetning i ER. 

Are Røiseland ble ordinert som eldste i august. På grunn av hans jobbsituasjon, besluttet 

eldsterådet å skifte møtedag til torsdagene. Møtefrekvensen ble redusert til 3. hver torsdag. 
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Samarbeidet og fellesskapet i eldsterådet fungerer svært godt. Selv om mange saker passerer 

vårt bord, bruker vi god tid til bibel og bønn og til å dele liv og opplevelser. Vi opplever at vi 

blir overøst av menigheten med omsorg, oppmuntringer og forbønn. Dette er vi svært 

takknemlige for. Eldsterådets sammensetning er ved årsskiftet 2017/2018: 

Arild Sæbø, (leder), Knut Are Jølstad, Hilde Grøthe, Are Røiseland og Harald Eikeland. 

Endre Sagedal møter som koordinator mellom ER og Stab, og Stein Arve Graarud møter i 

saker som gjelder FriBU. 

 

 

Menighetens virksomhet/drift 
 

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

familiegudstjeneste der barna står i sentrum, og under de øvrige gudstejenestene er HITS og 

Skattkammer tilbud til barna. To søndager i måneden er det nattverdfeiring. I løpet av 2017 

har vi hatt mange gode gudstjenester, nevner spesielt Reggaegudstjeneste, Pilegrimsmesse 

med Kammerkoret, gudstjeneste med bluegrass-band og konsertgudstjeneste med 

Vestergabet. 

 

 

Enkeltarrangementer i menigheten 
Lørdag 28.01  Konsert Engegårdkvartetten 

Søndag 29.01  Nord-Korea Kveld 

03.-04.02  Damedøgn 

Lørdag 04.02  Konsert: Andrea Chrouch tribute 

Søndag 05.02  Kammerkonsert KSO 

Onsdag 01.03  Fastegudstjeneste 

Søndag 26.03  Konsert: Maria Arredondo, Torstein Sødal 

Fredag 31.03  Konsert: Frøydis Grorud og Trygve Skaug 

Onsdag 05.04  Fasteforestilling: NÅDE 

Søndag 09.04  Kammerkonsert: KSO 

Tirsdag 23.05  Mannsmøte: Tro og Testostoron 

Onsdag 07.06  Seniortur 

Lørdag 02.09  Pilegrimstur 

Tirsdag 05.09  Kvinnestevne 

Søndag 24.09  Sangkveld 

Fredag 13.10  Åpning Bibelsamling 

Søndag 15.10  Åpning Bildeutstilling 

Mandag 30.10  Luther-kveld 

Torsdag 02.11  Fakkeltog for forfulgte kristne 

Fredag 03.11  Konsert: Sveinung Hølmebakk 

Søndag 05.11  Tom Waits Gudstjeneste 

Lørdag 11.11  Kammerkonsert 

Torsdag 16.11  Japan-kveld 

Lørdag 18.11  Julemesse 

Søndag 19.11  Konsert: Damene i Kirka 

Søndag 03.12  Konsert: Juletonar frå Agder 

Søndag 17.12  Vi synger jula inn 
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Menighetsmøter i 2017, dato og hovedsaker  
I tillegg til Årsmøtet har det vært 4 menighetsmøter med et gjennomsnittlig frammøte på 62 

personer. 33 saker har vært behandlet. Noen punkter fra møtene:  

 

15/03 Årsmøte. Årsberetning og regnskap. Pastorrekruttering. Ledelsestruktur.  

11/05 Synodesaker og valg av utsendinger. Økumenisk samarbeid. Pastorteam 

18/06 Kalt Harald Eikeland og Hilde Grøthe til pastor, Are M Røiseland til eldste. Info om 

bibelsamlingen.  

22/10 Orientering fra FRIBU. Vårens program. Oppdatering i Brønnøysund reg.   

29/11  Rapport fra synodemøtet. Budsjett 18.  

 

Menighetsrådet 2017 
Menighetsrådet har i 2017 hatt to møter og behandlet følgende saker.   

- Årsmøtet 

- Budsjett 2018 

Menighetsrådet består av 2 fra administrasjonsråd, 2 fra ER og daglig leder.  

 

Fra administrasjonsrådet (AR) 
Administrasjonsrådet har i 2017 bestått av følgende medlemmer: Gudmund Jakobsen , Hans 

Kristian Sødal og Endre Sagedal. 

 

Det har vært avholdt 17 møter samt en del uformelle kontakter via telefon og mail. AR har 

behandlet 46 saker bl. 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. 

 

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

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

lyd/bilde og vedlikehold/rehabilitering av bygg. 

Følgende saker kommenteres nærmere: 

 

Kirkebygget: 

Selv om den vedtatte rehabiliteringen ble avsluttet i 2016, ble den endelige sluttstreken satt 

først i desember 2017 etter at utbedringen av kirketårnet var gjennomført. Som kjent ble 

kirkebygget vårt påført en del skader under byggingen av Q42 og da særlig på kirketårnet. 

Disse er nå rettet opp så langt det lar seg gjøre og innenfor den kostnadsrammen som ble lagt 

til grunn i forbindelse med forliket som ble inngått med forsikringsselskapet til utbygger av 

Q42.Samtidig ble taket i tårnet foret ned og isolert slik at det plagsomme kulderaset fra tårnet 

nå er stoppet. Videre er det montert lysrigg i tårnet og belysning av altertavlen. Det er ikke 

oppdaget nye sprekker eller utvidelse av de sprekkene som kirkebygget ble påført under 

utbyggingen av Q42. 

 

På galleriet er deler av det tidligere rekkverk byttet ut med glassvegg slik at de som sitter på 

galleriet får god (bedre) oversikt over det som skjer på plattformen i kirkesalen. 

I tillegg til månedlige innbetalingene fra noen av medlemmene til finansiering av kirkebygget, 

mottok menigheten ekstraordinære gaver på til sammen ca. 1,2 millioner kroner til 

nedbetaling av lån. Restgjelden er nå kr. 3.500.000,-. Den totale kostnaden ble ca. 15 
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millioner kroner. For å ivareta nødvendig service og vedlikehold av de tekniske 

installasjonene, er det inngått serviceavtaler for elektro, ventilasjon, heis og brann.  

 

Økonomi: 

I Januar 2017 ble det sendt ut kvitterings – og takkebrev til alle i fast givertjeneste. Samtidig 

ble giverne 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. AR har vurdert å sette i gang en ny aktivitet rettet mot 

nedbetaling av «byggelånet». Dette vil bli forsøkt i 2018. Når det gjelder den ordinære 

givertjenesten, endte den opp med et beløp på kr. 4.048.000,-som er kr. 352.000,- under det 

budsjetterte.  

 

Andre viktige inntektskilder for menigheten er kirkeskatten og MVA-kompensasjonen. 

Kirkeskatten var budsjettert med kr. 770.000,-, mens vi mottok ca kr. 1,4 mill. MVA-

kompensasjonen var budsjettert med kr. 350.000,-, mens vi mottok kr. 632.000,-. Den store 

differansen skyldes at en vesentlig del av kostnadene til rehabilitering ble godkjent som 

beregningsgrunnlag for utmåling av kompensasjonen. 2017 er siste året vi får effekt av 

kostnadene i forbindelse med rehabiliteringen. For mer detaljert informasjon, vises det til 

menighetens årsregnskap. 

 

Fra sommeren 2017 ble menighetens regnskapsførsel overført til Lunden Regnskapsservice 

AS, mens kontering av bilag og betaling av fakturaer fremdeles håndteres av menigheten. Det 

er nå besluttet å digitalisere hele regnskapsfunksjonen slik at menigheten kun attesterer og 

anviser fakturaer elektronisk hvorpå Lunden Regnskapsservice gjennomfører betaling og tar 

seg av den videre behandlingen. Dette er kostnadseffektivt og frigjør ressurser i 

administrasjonen.  

 

Øvrig drift: 

Den tidligere byggekomiteen fungerer nå som et husstyre, og ser til at menighetens 

eiendommer i Tollbodgt. 64 og 66 blir fulgt opp på en god måte. Husstyret har i denne 

forbindelsen utarbeidet en oversikt over oppgaver som de mener de tre vaktmestergruppene 

kan utføre.  I august ble Roald Fidje ansatt som vaktmester i 20% stilling. Det er utarbeidet 

egen instruks for stillingen. Han blir et viktig bindeledd mellom Husstyret, administrasjonen 

og de tre vaktmestergruppene. 

 

Radiooverføringen av gudstjenestene ble vinteren 2017 som en prøveordning lagt ned. Etter 

en 6 måneders prøveperiode var det ikke mottatt klager. AR innstilte derfor overfor 

Eldsterådet at tjenesten formelt ble lagt ned. Tjenesten er nå avviklet og radiorommet er 

pusset opp og omgjort til tjenlig lagerplass. Den gamle miksepulten ble forsøkt solgt, uten hell 

så langt.  

Høsten 2017 ble det installert nytt trådløst nettverk, levert av firmaet MediaProTek. Dette gir 

oss bedre kapasitet, hele kirka er nå dekket, og høy driftssikkerhet. Brukernavnet Frikirken 

har vi nå lagt inn uten passord, som gir 5 timers adgang til trådløst internett.  

Fra 2018 går vi over til Frikirkens datasystem, som bruker Microsoft Sharepoint, for lagring 

av filer i «skyen». Dermed fjerner vi behovet for egen filserver og øker driftssikkerhet og 

lagringstrygghet.   
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AR har deltatt i diskusjonen om ny lederstruktur i Kristiansand Frikirke og har konkludert 

med at dagens lederstruktur er god, men at noen av oppgavene kan omfordeles. Dette gjelder i 

særlig grad for Eldsterådet slik at det kan avlastes noe. Saken ligger nå hos Eldsterådet. Før 

endelig forslag til styringsstruktur fremlegges for menigheten, avventer vi Synodens forslag 

til lederstruktur da dette var tema på siste synodemøte. 

 

Våren 2017 kjøpte Einar Rasmussen en av Norges største samlinger av bibelen og donerte 

denne til Kristiansand Frikirke. Samlingen består av ca. 1500 bibler som strekker seg over en 

tidsepoke fra tidlig 1500-tallet og opp til i dag. Biblene er samlet i glassmontere, som også er 

betalt av Einar Rasmussen, i kirkens baksal. Det er oppnevnt egen komite til å forvalte 

samlingen. 

 

Som kjent har kirken en eierandel på 20% i Sødal Bedehus. De resterende 80% eies av fire 

andre kristne organisasjoner. Da ingen av eierne har aktiviteter knyttet til bedehuset, har det i 

løpet av året vært drøftet hvordan et fremtidig eierskap skal utøves. Da ingen av eierne 

signaliserte interesse for å drive virksomhet ut fra bedehuset, kom spørsmålet opp om salg. På 

menighetsmøtet vårt i november ble det orientert om saken. Menighetsmøtet ga AR i oppdrag 

å håndtere saken vider herunder fullmakt til eventuelt salg av vår eierandel. De øvrige eierne 

har nå også fattet vedtak om salg.    

 

Vår menighet er som alle andre virksomheter, underlagt en rekke lover og forskrifter. Alle 

virksomheter er forpliktet til selv å ha oversikt over hvilke bestemmelser man er underlagt, og 

systemer for å sikre at disse blir fulgt opp. Internkontroll er ofte brukt som begrep på dette og 

mye av dette går under samlebegrepet Helse- Miljø og Sikkerhet (HMS). AR har besluttet å 

sette i gang en prosess for å komme fra dagens status til at vi har et enkelt og dokumentert 

system for internkontroll. Opplæring vil bli gitt, ansvar og roller fordelt hvorpå 

handlingsplaner utarbeides.    

 

Etter at kommunen på kort varsel vedtok nytt kjøremønster i Tollbodgaten, ble det slutt på at 

personbiler kunne kjøre mellom Kronprinsens gate og Elvegata. Dette medførte problemer for 

levering av varer, og levering/henting av barn og andre som har problemer med å gå. Vedtaket 

ble påklaget. Vegvesenet var enig, og ny skilting er utført, slik at nødvendig persontransport 

til og fra kirken fortsatt blir tillatt. 

 

FrikirkeAktuelt.  
Redaksjonen for 2017 har bestått av Harald Flå, Kåre Melhus, Endre Sagedal, Sigmund 

Sandåker (gikk ut til sommeren) Randulf Roaldsnes, Ole Jens Fjelde(sykmeldt) og Tormod 

Fidje. De tre siste har ansvar for layout. Liv Marit har sluttet i redaksjonen og vi takker for 

innsatsen gjennom mange år. Leif Sture Sørensen er kasserer. Oddvar Haugland (leder), Ole 

Jens Fjelde, 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. Østsida Frikirke ved Kirsti Torvik har bidratt med 2 sider i hvert 

nummer, slutta av i 2017. 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 Gevir AS.   
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Felleskristent arbeid 
 

Fellesmøtene  
Det var fellesmøter for første gang i Q42 10. – 15. januar med Hilde Grøthe og Siri Iversen 

som talere. Vår menighet deltok med kollektører og forbedere. Møtene ble overført på radio 

og web-TV.  

 

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

Domkirken. Vår menighet deltok med korsang og skriftlesning.. 

 

Kristent Interkulturelt Arbeid 
Vår menighet støtter KIA med et årlig beløp. Mei Lian Chau 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 med innsamling av penger. En av pastorene var med og delte ut brød på 

Markens og Nedre torv i forbindelse med en årlig aksjonslørdag. 

 

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

mødrenes nettverk og hevet foreldrekompetansen. Det 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. Mei Lian Andersen 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. 

 

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.  
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Menighetens virkegrener og annen virksomhet. 
 

«Suppe for 7» 
” Suppe for 7” et lavterskeltiltak for oss som ønsker å bli kjent med hverandre 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. 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 2017 ble det gjennomført 16 suppekvelder på våren og 6 på høsten. Vi har ikke hatt noen 

fellessamling dette året. Ved inngangen til 2017 var det påmeldt 57 deltakere. Noen som har 

vært med i flere år har sluttet/ har pause og bare 3 nye har kommet til. Ved utgangen av 2017 

har vi 47 aktive deltakere med aldersspredning mellom 38 og 87 år, men flest av den eldre 

garde.  

 

Det er krevende å finne vertskap til alle samlingene, samt å fordele deltagerne slik at man 

stadig treffer nye mennesker. For skoleåret 2017-18 ønsket vi å prøve med 6 faste vertskap 

som kunne ha alle tre samlingene. For flere av gruppene har det vært vanskelig å få til å 

møtes. det ble derfor bare en gruppesamling høsten 17. Vi ser at mange har hatt stort utbytte 

av å delta i Suppefor7, men at det er vanskelig å rekruttere nye. Vi hadde ønsket at flere i 

alderen 40-60 deltok.   

 

Vi er usikre på veien videre. For våren 2018 planlegges ett gruppemøte i hjemmene og en 

fellessamling i kirka. Vi vil etter det ta stilling til om vi vil fortsette med konseptet slik det er 

nå, ta en pause, eller finne andre måter å skape det fellesskapet som vi ønsker i vår store 

menighet. 

 

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

Justnes Andersen og Inge Stabel. Harald Eikeland har deltatt som assosiert medlem. 

Stor takk for innsatsen til Gudny Culley og Kjell Løyning som sluttet sommeren 2017. 

 

 

 

«40 DAGER» - SKOLEÅRET 2016-2017 
 For skoleåret 2016 - 2017 har ledergruppa bestått av Yngve Kolltveit (leder), Gunn Berg Flå, 

Lisbeth Jølstad og Per Moseid, administrativ leder 

  

Møter og oppslutning i 2016-2017:  

Antall kursdager: 40 

Stabssamlinger: 6, samt 1 stabstur (2 dager til Grosås senter) 

Ledersamlinger: 10 

Medarbeiderfest: 2 

Tur med deltakerne: 1 til Audnastrand, samt 1 «bo-hjemme-leir» 

50 deltakere begynte i august. 42 deltakere fullførte kurset 

6 kvinnegrupper og 2 mannsgrupper. 

Stab: 21 frivillige 
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Vi hadde 5 åpne dager med til sammen rundt 300 gjester 

 

Dette kurset var det største som vi noen gang har hatt. Selv om noen sluttet etter hvert, var det 

hele 42 som fullførte. Også dette året har staben tatt et stort ansvar. Vi får mye god 

tilbakemelding på den innsatsen gruppelederne gjør for å skape trygghet nok til at folk tør å 

komme med sin svakhet slik at Guds nåde og kraft får komme til.  

 

Vi takker også kjøkkengjengen som stiller opp og betjener på en fantastisk måte. Lovsangen 

blir ledet noen ganger av folk i staben og andre ganger av tidligere deltakere. Tusen takk!  

 

Undertegnede vil, som tidligere pastor, få uttrykke at jeg har stor tro på at 40 dager kan hjelpe 

menighetene også i fremtiden. Gjennom verdiene:  

- Ærlighet på livet 

- Guds Ord i praktisk hverdagsliv 

- Guds nåde som får slippe til 

- Lovsang og tilbedelse 

- Nådegaver som blir gitt rom  

vil mennesker også i fremtiden bli disippelgjort og utrustet til liv og tjeneste.  

 

 For 40 dager 

Yngve Kolltveit 

Daglig leder skoleåret 2016/2017 

 

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 har delt 

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

fellesskap.  

 

Persiske møter: 
Mange persisktalende fra Kristiansand og omkringliggende kommuner har deltatt på totalt ti 

” persiske møter” i 2017. Dette har vært både troende og folk som er nysgjerrige på den 

kristne tro. Noen har kommet til tro på Jesus i løpet av året. En fin gjeng på rundt 10 

nordmenn har vært med på møtene og hjulpet med alt fra opplegg for barna, transport, 

forbønn og å være medvandrere i miljøet. Alt fra ti til førti voksne persisktalende har kommet 

på møtene, og nærmere 20 barn på det meste.  

 

I tillegg til de formelle møtene foregår det mange uformelle samtaler og studier med både 

persisktalende og andre nye landsmenn, som fører til etterfølgelse av Jesus. Noen er innom i 

miljøet en periode, før de sendes til andre landsdeler eller andre land. Det er krevende både 

for oss og ikke minst dem det gjelder. Forhåpentligvis kan de få et litt bedre kjennskap til 

Jesus den tiden de er i Kristiansand. 

 

Formiddagstreff   
Det har i året 2017 blitt arrangert åtte formiddagstreff. Fremmøte har variert mellom 30 til 60 

personer. Møtene har vært holdt i den flotte, nyrenoverte Peisestua. 
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Talere: Arvid Hunemo, Arne Wilhelm Haugland, Arnt Berner Imenes, Sverre Jølstad, Trond 

Gundersen, Jan Ivar Nilsen, Sigmund Sandåker og John Løvdal. Hver gang har det vært 

sanginnslag ved ulike sangere og kor, bl. a. Bronselaget.  

 

En komité under ledelse av Kate Senum har sørget for god bevertning til hvert treff.  

Ansvarlige for program og møteopplegg har vært Sigmund Sandåker sammen med Sverre 

Skaar i vårhalvåret og Arne W. Haugland i høsthalvåret. 

 

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

Det har vært åtte møter i løpet av året, fire på våren og fire på høsten. Det har vært bra 

fremmøte fra 40 og mer. Ett av møtene var vi over 100. Møtene begynner med sanger som 

Jon Kleveland stort sett spiller piano til. Så er det bevertning før taleren slipper til. 

Emnevalgene representerer stor bredde. I januar hadde vi besøk av Magne Gulbrandsen og 

temaet var «Livets opp- og nedturer». I februar kom Torleiv Elgvin: «Spor av Jesus i Midt-

østen». I mars Audun Myhre: «Menneskeverdet – Kirkens rolle under krigen». Kjell Martin 

Moksnes i april med temaet: «Er det håp for pessimisten? Hvorfor er det viktig å ta vare på 

humøret?». Høstsemesteret startet opp med Eivind Flå: «Med evangeliet til muslimene. Litt 

om forholdet mellom islam og kristen tro». «Når bønnebarna vender hjem» var Sten 

Sørensens tema i oktober. I november fortalte Peter Hahn fra Nord-Korea. Siste møte fikk vi 

besøk av Jan Gossner: «Er reformasjonen verd å feire?». 

  

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

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

 

Harald Flå   

 

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. Endre Sagedal har vært 

Kristiansand Frikirkes representant. Det har vært 70-90 deltakere på kveldene, og halvparten 

har nok vært under 40 år.  

 

Mål: Bidra til bedre bibelbruk og kjennskap gjennom jevnlig undervisning i Gamle 

Testamentet og Ny 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, Silje Aasen, Carl Otto Jordan, Liv Ingrid og Erik Grøtnes. 

 

 

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.  

 

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

Brita og Reidar Stav Johanssen organiserer arbeidet.   
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Hver mandag kl. 1900-2100 

Bønn for VOX, møtes privat 

Fremmøte: 10 stk 

Leder: Stein Arve Graarud 

 

Hver tirsdag kl. 1030 -1130 samles bønnegruppa i det «stille rom». Vanligvis en 8-10 stk. De 

ber jevnlig for menigheten og dens virke. Har i 2017 hatt 40 samlinger. Her er det plass til 

flere som ønsker å ta del i et bønnearbeid.  

Leder: Olaf Drangsholt. 

 

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 

 

Misjonsutvalget  
Utvalget består av: Kåre Melhus, Roald Føreland, Janne og Paul Roland 

Retningslinjer for Misjonsutvalget har vært: 

Hjelpe eldsterådet til å sette fokus på misjon. 

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

Oppfølging av korttidsmisjonærer. 

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

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

på misjon i menigheten. 

Kort sagt er det dette vi har jobbet med i året som gikk. 

 

I 2017 fikk misjonsutvalget penger til å fordele til diverse prosjekter. Etter en del drøftinger 

kom vi fram til en fordeling. Det er også gitt reisestøtte til diverse misjonsteam.  Det er en 

glede å kunne være med å støtte lokale engasjementer samtidig som vi betaler det vi skal til 

Frikirkens fellesprosjekter. 

 

Det er en utfordring og en glede å forsøke å kartlegge og gi plass til lokale engasjementer, 

samtidig som vi fokuserer på vårt fellesarbeid.  Vi synes det var vellykket å ha Japan 

misjonær Topland hos oss i menigheten i en uke i forbindelse med misjonsmessa.  Den 

type besøk frister til gjentagelse. 

 

Paul Roland 

 

 

Sibir-Prosjektet 
Styret består av Signe Anette og Eivind Sødal, Øyvind Dovland (permisjon), Gudny og 

Anthony Culley. 
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Vi har hatt åtte styremøter i løpet av året, hvor Joachim Pedersen og Lars Andås var innkalt til 

de fleste. Disse to deltok på årets teamtur til Selakhard og sammen med styret utgjorde de en 

viktig del av planleggingen og evalueringen av turen. 

 

TUR TIL SALAKHARD  

30. mai dro Gudny og Anthony Culley, Joachim Pedersen og Lars Andås på 8 dagers teamtur 

til Salakhard. Målet med turen var å opprettholde kontakten med Good News menigheten, og 

ved å støtte deres ønsker om å videreføre hjelpearbeidet som menigheten har i forhold til 

urbefolkningen, nentsere og khantiere. I år omfattet dette bl.a utdeling av førstehjelpskrin og 

MP3 spillere, som innehold evangeliet lest inn på deres eget språk. Muligheten for 

evangelisering og hjelpearbeid er fremdeles vanskelig, og vi er i tett dialog med den lokale 

menighets oppdatering og muligheter for det videre samarbeidet. Myndighetene strammer 

grepet og visum og teamturer kan se ut til å bli vanskeligere i fremtiden.  

 

STYRETS ENGASJEMENT OG ARBEIDSOPPGAVER DETTE ÅRET 

Planleggingen og gjennomføringen av teamturen til Selakhard var årets hovedfokus. Dagene i 

Sibir var planlagt av menigheten, og inneholdt praktiske arbeidsoppgaver, delta i menighetens 

aktiviteter, bønnemøter, ungdomskveld og samtaler med lederne i menigehten og en 

overnatting i menighetens chom (lavo) Vi hadde en båttur på elva Ob. Målet var å besøke en 

fiskelandsby, men pga dårlig vær, måtte vi snu. Turens høydepunkt ble en fantastisk fantastisk 

tur ut på tundraen, der vi overnatta i et svært enkelt gjestgiveri på tundraen. Dette var i 

nærheten av en av nentsernes «leirplasser». To dager fikk vi anledning til å ta del i en 

nentserfamilies hverdag. Dette ble en sterk og uforglemmelig opplevelse. Uken i Sibir gav oss 

flere åndelige opplevelser der Gud ga oss tydelig «håndtrykk» på at vi var på rett sted. Etter 

oppholdet satt vi igjen med en sterk opplevelse av Guds nærvær og omsorg for det daglige 

omsorgsarbeidet som utspilte seg i kirkebygget. Utsatte mennesker med spesielle behov, fikk 

husly og ble tatt vare på av omsorgspersoner i menigheten. Dette var sterke minner som 

styrker ønskene våre om å stå sammen med dem i dette sterke, men utfordrende arbeidet.  

Menighetens ledelse har ytret ønske om å besøke vår menighet en gang i fremtiden, og vi ser 

frem til å få dette til.  

 

I løpet av høsten har vi fortsatt jevnlig e-mail kontakt med menigheten der oppe. De har ytret 

ønske om at vi kommer tilbake neste sommer for å bistå med oppgradering av «rønnene» 

urbefolkningen bor i, fiskelandsbyene langs Ob`s bredder. Dette har vi hatt fokus på i høst, og 

vi har forventninger til Gud om at han vil lede oss videre i denne krevende utfordringen.  

For styret, Gudny Culley.  

 

Etiopia 1.  
Prosjekt: Støtte til våre dattermenigheter i Didessa-dalen i Ethiopia  

Etter 40 år med misjonsinnsats fra NMS og Frikirken opprettes det nå en egen Gumuz-synode 

i Blånil- og Didessa dalen i Ethiopia. Frikirkene på Sørlandet har 8 datter-menigheter i 

Didessa-dalen som er resultat av Frikirkens prosjekt-arbeide der på 90-tallet, ved fam 

Rødland, Flå, Gjermundsen, Gundersen, Senumstad, og Øystese.  

 

I forståelse med lokal NMS-ledelse i Etiopia har Interimsstyret for Abbay Valley Synod sendt 

en formell henvendelse til Frikirken i Norge og Kristiansand om støtte til et 3-årig kapasitets- 

og kompetanse- byggings prosjekt. Dette er tidsavgrenset, da Mekane Yesus kirken har en 

klar selv-oppholdelses-strategi.  



15 

 

 

2015-16: Frikirkens synodestyre tildelte kr. 

250.000 fra Holtet-fondet som en engangsstøtte: 

For dette er det bygget en kirke i Anger Meti, som en 

delegasjon fra Kristiansand Frikirke besøkte i 2016. 

Dessuten dekning av andre prosjektutgifter. Kirken 

skal innvies av synodeformann Jarle Skullerud i 

februar 2018.  

2017: Frikirkens ytremisjon overførte Birr. 

400.000 fra et avsluttet prosjekt i Ethiopia til bygging 

av et Gjestehus ved synodesenteret i Kamashi. 

Bygges i 2018.  

 

2017: Ethiopia-utvalget i Kristiansand menighet har samlet inn kr. 150.000 fra hele 

Sørlandet (hvorav 90.000 fra Kristiansand menighets budsjett), som overføres for dekning av 

utgifter for resten av 2017 og for 2018. Balansen på drifts-kontoen i Ethiopia nærmer seg null.  

 

I høstferien besøkte 18 konfirmanter og ledere fra Kristiansand  Didessa-dalen. Det var til stor 

gjensidig oppmuntring. De fire pastor-kandidatene på seminaret i Nekemte gjør god framgang 

og vi møtte også flere av de 21 andre studentene som vi har gitt stipend til forskjellig slags 

utdanning. Kortkursene vi støtter lokalt i Didessa-dalen går som planlagt.  

VI TAKKER FOR ALL STØTTE OG HÅPER AT DERE OGSÅ VIL FORTSETTE 

STØTTEN  VIDERE TIL PROSJEKTET ER FERDIG: 

 

1. Kortkurs-program for 200 ledere   kr. 220/person/år 

2. Utdanning av 7 pastorer over 3 år  kr. 7.500/person/semester 

3. Skolestøtte til 40 ungdommer (mat, klær) kr. 750/person/år 

 

NB: Ny Bank-konto for prosjektet: 3000.35.73415 Mottaker og revisjon: Kristiansand 

Frikirke.  

 

Vennlig hilsen 

Svein Gunnar Gundersen (Tlf. 90828335,  s.g.gundersen@gmail.com) 

Leder av Etiopia-utvalget i Kristiansand Frikirke 

Status Økonomi 2017:  

 

Årsskiftet 2016/17: Kr. 90.000 overført til Abay Synod project konto i Commercial bank of 

Ethiopia, Kamashi Branch. Avventer lokalt regnskap for 2017.  

 

Januar 2018: Overført kr. 150.000 for 2018.  

 

 

Etiopia 2: 
Alemu Negas Garuma prosjekt: Utdannelse av unge jenter 

Dr. Alemu Nega skriver i en mail den 15.12 2017 at det nå er over 500 jenter som har søkt på 

og er med i dette utdannelsesprosjektet. Mange av dem blir kristne i løpet av utdannelsen og 

får dermed et nytt liv i dobbel forstand. De som har fullført har fått gode jobber. Med alle 

disse nye jentene er det stort behov for flere givere. 

Besøk til nybygget kirke finansiert av Frikirken 
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Da Alemu Nega var her i 2016 fikk vi 15 nye givere: 13 stk. gir årlig 3500.- NKr., en person 

gir 300.- pr mnd., og en annen 500.-pr. mnd. spesielt øremerket til å administrere dette 

arbeidet. Fra giverne ble det sendt 30279.- i fjor.  

I tillegg kom inntektene fra en konsert som Ellen Frøyså m/damer arrangerte. Der kom det inn 

30 000- som også ble sendt til dette prosjektet via innsamlingskontoen. 

I tillegg kom inntektene fra årets damedøgn på 17500.- som ble sendt direkte. Jeg mottok 

kvittering på 60584 ETB. 

Totalt overført kr 77779!  

 

Om noen ønsker å støtte dette arbeidet med et engangsbeløp er det nye kontonummeret: 

3000.37.96023 . Mrk. beløpet: «Garuma jenter» 
Oddvar Søvik 

 

 

Misjonsmessa  
Misjonsmessa ble avholdt 18. November fra kl 11 til ca kl 16. Stemningen var god, og 

det så ut som om de mange fremmøtte hadde en hyggelig dag i kirka. 

Det var misjonsinnslag v/Misjonær Knut Ola Topland og sang v/Jubilo Kr 290 000,-  ble 

samlet inn hvorav kr 260 000,-   ble sendt videre til Frikirkens misjonsarbeid. 

 

Misjonsmessekomiteen består av: 

Randi L. Gabrielsen, Rut Anne Hagen , Gerd Sæbø, Ellen Kirkhus, 

Siri Berg Thomassen, Kari Obrestad, Ester Tufte Larsen, Anne Kari Jakobsen og Liv Marit N 

Gumpen 

Liv Marit Gumpen 

 

Misjonsforeningen (Tidligere: Ytremisjonens kvinneforening) 
Styret i 2017 har bestått av: 

• Solveig Jølstad - Leder 

• Reidun Jørgensen - Kasserer 

• Bjørg Oustorp - Sekretær 

• Kari Aulin 

• Mai-Elin Isefjær 

• Rigmor Einstabland 

• Berit Tønnessen 

 

«Eg har ei tenesta stor for Gud» 

Misjonsforeningen har hatt 17 samlinger med talere både fra menigheten og eksternt. 

Dessuten har det vært tur til Dvergsnestangen 30. mai og kvinnestevne hos oss i kirken 05.09 

der 135 kvinner fra de forskjellige Frikirkemenighetene i Kristiansands-området var samlet. 

Ektefellene til styremedlemmene stod for kjøkkentjenesten og serverte smørbrød og kaker. 

Annelise og Torstein Baltzersen fortalte fra arbeidet i Mali. Vi har hatt 3 styremøter. 

 

Årsmøtet var 07.02.  Solveig Jølstad ledet møtet og Helle Fjelde ba for misjonærene våre. 

Reidun Jørgensen leste regnskapsrapport, og Mai-Elin Isefjær leste årsmeldingen. Som vanlig 

ble det servert deilig ostebord før Ingrid Flå fortalte fra hennes og Kais arbeid i Lesoto. Hun 

viste også lysbilder fra senteret de har vært med å bygge opp. 
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Vi er ca. 40 damer som kommer til våre møter, og det er samlet inn ca. kr. 100 000 i kollekter 

til misjonen.  

 

Tre trofaste medlemmer har gått bort i 2017: 

Kari Nylund   død 03.01. 

Anne Synnøve Andreassen  død 02.10. 

Kari Mykland    død 25.11. 

  

Bjørg Oustorp 

 

 

Musikklivet blomstrer 
 

«Den syngende menighet» 

Kristiansand Frikirke står i en sterk musikalsk tradisjon. Det har vi stor grunn til 

å uttrykke takknemlighet for. I vår menighet har musikken egenverdi, den er 

ikke bare et middel.  

 

2017 var et aktivt år med mange og varierte konserter og musikalske innslag på 

gudstjenestene. Og ved årets slutt ble det bestemt at kor miljøet skal utvides med 

to nye kor. Er det mange andre menigheter i Europa som har åtte kor? Neppe. 

 

Jubilo 

Damene i kirka 

Vestergabet 

Kristiansand Studiokor 

Kristiansand Frikirkes kammerkor 

Bronselaget 

 

Opprettet i desember 2017 

Kristiansand Frikirkes Verdenskor 

Kristiansand Frikirkes Ungdomskor 

 

I tillegg til dette ble bandet” Kortreist Økumenisk Bluegrasband”(KØBB) en del 

av menighetens arbeid i 2017. Ungdomsarbeidet har samspillgrupper og 

lovsangs-team, og menigheten driver egen musikkskole. 

 

Som sang og musikkleder må jeg uttrykke min store takknemlighet til alle de 

som er med på å drive dette arbeidet. Bodil K. Nørsett, Runar Nørsett, Ellen 

Frøysaa, Harald Sødal. I tillegg er det mange som er aktive i å lede korene 

administrativt. Disse er som regel like viktige som korenes musikalske ledelse. 

 

Kristiansand Frikirke forvalter et særdeles bra akustisk lokale for musikk. Dette 

har ledet flere musikalske ensembler til vår kirke. Musikkens Venner og Kilden 

bruker vår kirke til konserter, dette samarbeidet er godt og inspirerende. 

 

Høydepunkter i 2017 

I 2016 feiret Kristiansand Frikirke 50-årsjubileum for kirkebygget med mange 

arrangementer. Intensjonen med 2017 var å fortsette arrangementstilbudet på 
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samme plan.I januar ble det arrangert” Reggea-gudstjeneste” med Harald 

Eikeland i spissen. En gudstjeneste med utgangspunkt i Bob Marleys sanger.  

I februar 2017 feiret vi Andrae Crouch med Damene i Kirka, og sangere fra 

Crouch´s Disciples under ledelse av Martin Alfsen. I mars arrangert menigheten 

konsert med Frøydis Grorud og Trygve Skaug – sammen med Damene i kirken. 

I april holdt bibelforteller Anne Kristin Aasmundtveit og Vestergabet en faste-

forestilling kalt Nåde. I mai arrangerte vi” G2-gudstjeneste” med Studiokoret og 

Hilde Grøthe. Denne dagen ble CDen” Tonen til min sang” lansert. En 

innspilling som ble gjort i 2003, men som aldri ble gitt ut. Det var sangteamene i 

Kristiansand Frikirke og i Storsalen i Oslo som hadde gått sammen om å lage 

dette albumet. Sent, men godt lansert i 2017. I september debuterte Kortreist 

Økumenisk Bluegrasband i Kristiansand Frikirke. 

 

Bronselaget arrangerte sangkvelden” Høsten i naturen og i livet”. I oktober åpnet 

Frikirken sin bibelsamling, med minikonsert med Vestergabet. Sammen med 

bibelutstillingen ble også bilde-utstillingen” Bibelen fortalt fra Kasakhstan” med 

bilder av den kasakhstanske kunstneren Nelly Bube. Det var fløytisten Mamiko 

Miura som sto for det musikalske innslaget, mens Alfred Voksvold holt 

foredraget” Gud i kunsten”. 

 

I november lanserte Sveinung Hølmebakk sin CD” Til deg” med konsert i kirken 

med Kristiansand Studiokor. Samme helg ble det søndag kveld også holdt en 

gudstjeneste med utgangspunkt i sanger av Tom Waits. Det var Harald Eikeland 

og bandet Blow som holdt gudstjenesten. 

 

19. november holdt Damene i kirka konsert med inviterte gjestesolister. 

Konserten trakk fullt hus og overskuddet fra konserten – 30.000 kroner, ble 

sendt til Kristiansand Frikirkes søstermenighet i Etiopia. Samme måned lanserte 

Vestergabet sin nye CD – «Coming home». En produksjon som fikk gode 

kritikker og ble godt mottatt. 

 

Musikalsk sett var desember en hektisk måned. Kammerkoret holdt julekonsert 

3. desember med folketoner fra Agder. Den tradisjonelle julesanggudstjenesten 

ble avholdt 10. desember, mens Studiokoret arrangerte ”Vi synger julen inn” 17. 

desember. Jubilo og Ungdomskoret deltok på julaften og Vestergabet sang på 1. 

juledag. 

 

Sang- og musikkengasjementet i Kristiansand Frikirke er stort og aktivt. Det er 

vi takknemlig for og ser med forventing frem mot det nye året. 

 

Bronselaget 2016. 
Korets styre har dette året bestått av Ranveig Hæraas (leder), Gunvor Eide, Øystein Jensen og 

Solveig Lindal (Styremedlemmer) Dirigent har vært Harald Sødal og pianist Jon Kleveland. 

Koret har hatt 15 øvelser, og 36 medlemmer. 

 

Vi har sunget på fire gudstjenester. To i Kristiansand Frikirke, og i tillegg har vi sunget en 

gang i Vågsbygd Frikirke og en gang i Randesund Frikirke. Vi sang også på 

sanggudstjenesten før jul, da sammen med alle menighetens kor. Koret har også deltatt på 

formiddagstreff i Betania i forbindelse med fellesmøtene, og på et av våre egne 
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formiddagstreff. Koret har også sunget på kveldsmøter i Voie menighet og i Grimstad 

Frikirke. I Oddernes menighetshus deltok vi på misjonsmesse (NMS)  

Høsten 2017 arrangerte vi, eller rettere sagt Harald Sødal, en vellykka høstkveld med tittelen 

«Høsten i naturen og livet»! Programmet bestod av korsang og allsang under kyndig ledelse 

av vår dirigent.  

 

For styret, Solveig Lindal 

 

 

Jubilo 
Tilsaman 25 jenter har sunge i Jubilo i år.  

 

Våren hadde koret 13 øvingssamlingar, og 6 familiegudstenester i Frikirka: Januar, februar, 

mars, april, mai og juni. 22.april deltok Jubilo på den store Barnegospelfestivalen i Q42, og 

dagen etter song dei på gudsteneste i Vennesla Kirke. I juni var Jubilo hovedkor på Astrid 

Lindgren-konsert i Kilden med Agder Symfoniorkester 

 

Hausten hadde koret tilsaman 20 samlingar: 13 øvingskveldar og 6 gudstenester i august, 

september, oktober og desember. I november var koret i Grimstad Frikirke og song på 

familiegudsteneste der. Veldig stas var det å vere kor for MGPjr-finalistane på to 

julekonsertar same kveld i konsertsalen i Kilden. 

 

Jubilo song også sjølvsagt på Julemessa, Julesonggudstenesta og familiegudstenesta 24. 

desember i Kristiansand Frikirke.  

 

Dirigent har vore Bodil Kvernenes Nørsett og Hege Beckmann har steppa inn som dirigent 

når Bodil ikkje har kunna. Pianist har vore Runar Nørsett. Leiargruppa har dette året bestått av 

Bodil Kvernenes Nørsett, Hege Beckmann, Kristian Sødal og Siri Merete Reisvaag 

Johannessen. Ho gjekk ut etter våren 2017, og Kirsti Vedå kom inn hausten 2017. 

 

For leiargruppa,  

Bodil Kvernenes Nørsett 

 

Knøttis 
Maren Aas Hansen og Liv Marit Gumpen har i 2017 

«hengt» med menighetens yngste klubb i kjelleren. Det 

som før var Knøttekoret består nå av sang, andakt en 

lage-aktivitet og gjerne en litt snack eller noe å spise, 

og kalles Knøttis.  

På samlingene i 2017 har vi laget dekorasjoner som 

engler, påskepynt, vimpler, lyslykter og mye mer. Vi 

har laget pizzapinner, fruktsalat, popcorn og vafler som 

vi har spist sammen med foreldre og besteforeldre som 

er tilstede. 

 

Knøttis har samlinger annenhver tirsdag, sammenfallende med Jubilo. Vi samler ca. 6-8 barn 

hver gang, både gutter og jenter, i tillegg til en like stor gjeng med foreldre/besteforeldre som 

koser seg med en kaffekopp på sidelinja. Vi koser oss hver gang sammen med «knøttisene». 

Dette er et viktig arbeid for våre aller minste i kirken vår.  
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Vestergabet  
Mannskor - en anakronisme eller et nødvendig onde? 

 

Min farfar på farssiden var predikant i pinsebevegelsen fra slutten av 1940-tallet 

og frem til 1980-årene. Han var i sine senere leveår preget av sterkt nedsatt hørsel, 

noe som forståelig nok medførte at han ble best på monolog. Hans tidligere 

forhatte møter med hornmusikk i Guds hus, ble paradoksalt de eneste møtene han 

på tampen av livet fikk noe som helst ut av. Istedenfor å blåse Ånden ut av 

bedehuset, var hornmusikk nå blitt et kjærkomment, dog sjeldent innslag i et ellers 

taust og øde lydlandskap. Og slik jeg tolker Åpenbaringsboken, er det slett ikke 

utenkelig at et blåseinstrument av et ikke ubetydelig format skal bli det første min 

salige farfar skal høre etter sitt midlertidige opphold i de paradisiske sfærer. 

 

I årets rapport velger jeg å rette et lite søkelys på fenomenet mannskor. Nå har det 

skjedd endel ting på denne fronten, siden de gregorianske klostermunker begynte 

å kvekke samtidig for omlag 1000 år siden. Mannskorsang var nok mest til 

innvortes bruk inntil midten av 1800-tallet, hvor korsang generelt begynte å ta seg 

opp og etter hvert fikk en viss betydning for den nasjonale selvfølelse og 

fedrelandsbygging. Man kan hevde at mannskor nådde sitt klimaks under fire 

konserter på St.Hanshaugen sommeren 1895. Kan vi - uten å eksperimentere med 

fleinsopp - se for oss 5000 feststemte - og ikke minst betalende tilhørere - på en av 

våre konserter? Sitter begrensningene kun i våre egne gråsprengte hoder? Er det 

fremdeles plass til mannskor i dagens musikalske landskap? Sitter folk og hører på 

oss av høflighet og håper det snart går over - eller har vi noe å tilføre dagens 

overlessede ører? La meg komme tilbake til disse spørsmålene mot slutten av 

årsmeldingen. 

 

I mellomtiden står vi her, et knippe følsomme, usikre brødre, skulder mot skulder 

og håper at noen der ute, ja hvem som helst der ute - eller inne, er mottakelige for 

det vi leverer. En ekte og egenprodusert vare, båret frem i en pjuskete og lett 

overvektig emballasje. Med lite til felles med de gregorianske munker, enn glisne 

hårmanker og alvorstyngede ansikt. For det skal ingen ta fra oss. Vi kan synge om 

livet i Kristus, gleden ved å synge i mannskor, ja vi lovpriser kvinnen - alt med det 

samme mimikkløse fjes, gravd ned i en tekst selv slagpasienter nå burde kunne 

utenat. Fremført for halvtomme kirkehus, med et tilsynelatende moderat 

interessert publikum. Jeg utelukker dog ikke at aldersbetinget tilbakeholdenhet 

blant våre kjære tilhørere medfører en viss reduksjon i omfanget av fysiske utfall, 

og et og annet «halleluja» har vært registrert i løpet av året. 

 

Dirigent Jon Kleveland har også i 2017 utvist tålmodighet, motivasjon og stor 

produksjonskapasitet. Av andre sterke sider er innlevelse, uttrykk og form - og 

ikke først og fremst det teknisk detaljerte fokus den musikalske ostehøvel Runar 

Nørsett besitter. Det er tidvis både befriende og forbløffende å bivåne duoens 

fellesmusikalske intuisjon i praksis. Vestergabet uten Nørsett er som en 

pologenser uten hals. Ganske interessant å samtidig konstatere at de fleste plagg 

Nørsett bekler sin formidable torso med, mangler nettopp - hals. 

 

I 2017 har mannskoret Vestergabet avholdt 18 øvelser på hjemmebane, dvs i 

Frikirkens klangfulle lokaliteter. Den oppmerksomme årsmeldingsleser vil straks 



21 

 

oppdage at antall øvelser i 2017 ligger noe under de foregående år. Dette skyldes 

nok i stor grad arbeid med albumet «Coming Home», som i perioden mars-

september er innspilt over 10 kvelder i Sanden studio, Sørlandets musikalske 

Mekka, der vi har sunget det våre underbukser har tålt, der Jon har veivet 

mobiltelefoner og nøkkelknipper veggimellom og der daglig leder Roald Råsberg 

har klippet oss til som en frynsete menisk. I tillegg har vi pint oss gjennom tre 

videoinnspillinger, hvorav en foregikk i skjorteflak på en forblåst holme i 

Donevika 16. oktober. 

 

Den 23. januar sang vi på Ynglingen, på en støttekonsert for orientmisjonen i 

Nord-Korea. Lysbildene jeg personlig hadde sett frem til, kom aldri. Årsmøte ble 

holdt 1. februar, Kjetil Stangenes troppet av som mangeårig formann og jeg håper 

virkelig vi hadde vett til å gi ham en påskjønnelse. David Holme overtok 

stafettpinnen og vi er godt fornøyd med dette. Det skal også nevnes at den 

tidligere formann og holdningsskaper snart skulle utnytte sin nyvunne frihet ved å 

bruke mye av høsten på å hunse og håne 1. tenor for ikke å levere fersk gjærbakst 

i tide og utide. I et anfall av savn etter møsbrømlefse, spiser Geir Arne Gundersen 

syv gullvafler på øvelsen 16. februar. Vi deltok på fastegudstjeneste i Frikirken 1. 

mars, samt på en fasteforestilling, hva nå det måtte være, samme sted den 5. april. 

Synging på 17. mai er det visst helt slutt på...  Vi rakk å avholde en vellykket, men 

kald sommeravslutning med grilling av pølser og hamburgere på Oddbjørns gamle 

familiehytte 31. mai. 13. oktober sang vi igjen i Frikirken, denne gang i anledning 

den betydelige bibelsamlingen Einar Rasmussen har gitt menigheten. Vi holdt en 

minikonsert under gudstjeneste samme sted den 26. november, der også vår 

nyinnspilte CD ble lansert. Vi deltok på sanggudstjeneste i Frikirken 10. 

desember, vi sang hos nevnte Rasmussen 22. desember, et av årets beste øyeblikk 

- og avsluttet sangåret på gudstjeneste i Frikirken 1. juledag. 

 

Og som svar på spørsmålene innledningsvis, vil jeg til slutt dele et par hyggelige 

ting med dere alle. En søt kvinnelig kollega, 10-12 år yngre enn meg selv, så en 

desembermorgen på meg med et mykt blikk og sa; jeg tenkte på deg da jeg sovnet 

igår kveld. Åja, svarte jeg mistenksomt og en smule smigret. Ja, jeg lå og hørte på 

det nye albumet deres.... Og i skrivende stund legges de siste planer for å besøke 

et damekor i fertil alder på Vestlandet til våren. Ryktene sier at de gleder seg. Og 

med min salige farfar på farssiden i minnet, skulle det ikke forundre meg om en 

og annen halvdøv kirkegjenger trekker på smilebåndet og nikker gjenkjennende, 

når vi når våre lydmessige høyder. Hva sier dere gutter, skal vi ta noen år til? 

 

For mannskoret Vestergabet 

Roy Wigardt 

 

Damene i kirka 
Damene i kirke er et kor for damer mellom 40 og 60 år, og har ca 30 medlemmer. 

Koret ledes av Ellen Frøysaa, mens styret består av Lisbeth Gallefoss, Kjersti 

Sødal, Gunhild Langemyr, Kristen Robstad, Møyfrid Theisen Kleveland og Ellen 

Frøysaa. 

 

I 2017 hadde koret fem opptredener. I februar avholdt koret konsert sammen med 

Reflex fra Oslo – A tribute fo Andrae Crouch. Konserten ble ledet av Martin 

Alfsen.I mars avholdt koret konsert med Trude K. Klæboe, Trygve Skaug og 
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Frøydis Grorud. I april deltok koret på gudstjeneste i Kristiansand Frikirke. I 

november avholdt koret konsert og samlet inn 30.000 kroner som gikk til et av 

kirkens misjonsprosjekter i Etiopia.I desember deltok Damene i kirke på den 

tradisjonelle julesanggudstjenesten. 

 

Kortreist Økumenisk Bluegrass Band (KØBB) 
Sommeren 2017 ble KØBB lagt inn som en av virkegrenene i Frikirken. Det er et orkester 

bestående av 15-20 musikere og sangere. Det har vært drevet som et band siden 2012, og har i 

gjennomsnittet en konsert pr måned. Bandet øver uregelmessig i Frikirken og deltok bl.a. på 

gudstjeneste i sept. 2017. Formålet med KØBB er å synge gode sanger med innlevelse og 

trøkk og dermed formidle budskapet om håp og frelse  

Kontaktperson Harald Eikeland  

 

Kristiansand Studiokor 
Kristiansand Studiokor er et kor som ikke har faste øvelser. Koret gjør studiojobber og 

konserter og legger til øvelser hvis det er nødvendig. Koret ledes av Jon Kleveland, 

mens styret består av Hege Beckmann, Siv Justenes og Jon Kleveland. 

 

I mai avholdt koret G2-gudstjeneste i Kristiansand Frikirke, der CDen” Tonen til min 

sang” ble lansert. I august spilte koret inn sang på CDen” Til deg” med Sveinung 

Hølmebakk. Denne CDen ble lansert 4 november på konsert der koret deltok. 

Korets høydepunkt er” Vi synger julen inn” som nå er blitt en god tradisjon i menigheten 

 
 

Kristiansand Frikirkes Kammerkor 
Våren 2017 var kammerkoret 

• Samla til 28 øvingar, ifølge dirigentens kalender, inkludert prøver til C-mollmesse av 

Mozart og folketoneverkstad med Sigrid Kjetilsdotter Jore.  
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• Med på felleskorprosjektet C-mollmesse av Mozart saman med Kristiansand 

Operakor, Kristiansand Vokalensemble og Kristiansand Symfoniorkester. Ei flott 

song-oppleving med Symfoniorkesteret og Patrick Lange som dirigent. Framført i 

Kilden Konsertsal 6.april.  

• Deltaktig på 3 gudstenester: Kristiansand Frikirke12.februar, Kristiansand Domkirke 

2.påskedag og Pilegrimsmesse 21.mai i Kristiansand Frikirke og i Grimstad Frikirke.  

• I juni song koret på Kulturrullator på Bispegra.   

 

Hausten 2017  

 

• Kammerkoret var samla til 24 øvingar, inkludert folketoneverkstad nr.2 med Sigrid 

Kjetilsdotter Jore. Folketoneprosjektet var det store juleprosjektet, og musikalsk 

utfordrande for koret som måtte lære det meste av tradisjonssongane på øyra. Ny måte 

å lære på.  

• Juleturnè i winterwonderland (Setesdal) 1.- 4.desember saman med folkemusikartrioen 

Raabygg. Denne bestod av kvedaren Sigrid Kjetilsdotter og felespelarane Jore Tuva 

Færden og Johanne Flottorp. Me hadde konsertar i Bykle Kirke, Evje Kirke, 

Kristiansand Frikirke og Vågsbygd Kirke. Variert besøk, tilsaman rundt 150 

publikummarar. Likevel opplevde me god respons frå publikum, og spesielt gøy var  

” godkjent” av tradisjonskjennarane i Bykle. Musikalsk var dette ei ny, sterk og 

ganske unik oppleving for koret.  

• Delaktige på 2 gudstenester: Reformasjonsfeiringsgudsteneste sundag 15.oktober og 

julesanggudsteneste 11.desember. 

 

I løpet av 2017 song desse i koret: 

1 Sopran: Line Gunn Frøystad Tveiten, Kristine Barbøl (våren 2017), Mali Pauline Wessel, 

Ailyn Gimenez, Inger Sofie Klokkhammer Jørgensen, Lisbeth Christoffersen (vår 2017) 

2 Sopran: Mari Helland Frøysnes, Helene Breiteig Berg, Marte Almvik, Elisabeth Reinertsen, 

Iris Ramona Liset (haust 2017) 

1 Alt: Ellen Benestad Moi, Anita Sædberg, Birgit Lundmark, Elin Bredal Solheim, Evelyn 

Knutsen (vår 2017) 

2 Alt: Anne Turøy Hansen, Bente Ringøen Hegen 

1 Tenor: Randulf Roaldsnes, Morten Hagir (våren 2017), Halldor Ulland (hausten 2017) 

2 Tenor: Per Øyvind Lindgren, Kristoffer Rasmussen  

1 Bass: Tom Espen Bergan, Dagfinn Haarr  

2 Bass: Per Helge Eggum, Kjetil Ringøen (våren 2017) 

 

Permisjon våren 2017: Maria Løvgren  

Permisjon hausten 2017: Kristine Barbøl, Ailyn Gimenez, Morten Hagir, Evelyn Knutsen, 

Marit Kvamsø   

 

Styret har bestått av: 

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

Hegèn, Elin Solheim (varamedlem). 

 

På vegne av styret, 

Bodil Kvernenes Nørsett, dirigent og musikalsk leiar. 
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Frikirkens musikkskole 
Styret for musikkskolen, 2017, har bestått av Kristina Jølstad Moi, Line Graarud, Silje Borøy 

Hasseleid/Mark Candasamy (admin.ansvarlig), Ingunn Abrahamsen (styreleder) og Jon 

Kleveland (sang- og musikkleder) 

 

I år har det vært 25 elever totalt fordelt på sang, piano, gitar, bass og trommer. Marit Lid 

Skorstad, Mark Candasamy, Helene Stulien Lauen, Kjell Tore Myre, Helge Ask underviste 

våren 2017. Sandra Borøy var vikar for Marit høsten 2017 da hun var ute i mammapermisjon.  

 

Vi har gode tilbakemeldinger på våre lærere, noe vi er veldig stolte av. Hvert semester har 

bestått av 15 uker undervisning, inkludert miniturnè (vår 2017) og vår-/julekonsert. Hvert 

semester utfordrer lærerne elevene på å bli med på en bandlåt. Dette fikk vi gjennomført til 

både vårkonserten, men i år ikke til julekonserten. Dette er veldig positivt for elevene, der de 

da deltar på ett par bandøvelser i forkant, treffer andre elever ved musikkskolen og blir 

utfordret på samspill.  

 

Kjersti Aulin Heggem har fortsatt ansvar for utbetaling av lønn til lærere, og fakturering til 

foreldrene. Dette fungerer godt, og vi er kjempefornøyd med jobben Kjersti gjør for oss! 

Da Marit Lid Skorstad gikk ut i fødselspermisjon mai 2017, tok Silje Borøy Hasseleid over 

det administrative. Da hun selv er i fødselspermisjon fra januar 2017 skal Mark Candasamy 

ha ansvaret for det administrative i musikkskolen for 2017. 

 

Ved semesterslutt 2017 fikk elevene mulighet til å delta både med Minikonsert på Superlight 

(barneklubb i Frikirken) og på julekonsert i Frikirka. Det er et ønske og en god mulighet for 

musikkskolen og barne-og ungdomsarbeidet i kirken kan jobbe mer på tvers enn det er blitt 

gjort til nå. Å ha en minikonsert på Superlight en gang i semesteret er en fin måte å binde det 

litt sammen da det er flere av elevene som også er på Superlight. Dette er en fin mulighet til å 

la barna se hva vi har å tilby i Frikirken. 

 

I høst fikk vi ikke samkjørt elever nok til at vi fikk deltatt på en gudstjeneste, som er ønskelig, 

så det er allerede satt av en dato våren 2017, i en familiegudstjeneste, der elevene får mulighet 

til å bidra. 

 

I desember fikk vi 3 utmeldinger, og det er da 14 elever ved musikkskolen ved oppstart våren 

2018. Noen av elevene ved skolen får undervisning i to instrumenter. Det undervises 15 

undervisningstimer i uken 

 

Lærerstaben for 2018 er godt satt med en stabil lærergjeng: Mathias Lunde, Mark Candasamy, 

Helene Stulien Lauen, Helge Ask og Kristin Dahl. 
 

 

Påskespillet 
Gjennomføres hvert 2. år, og i 2017 var det hvileår. 

 
 

Menighetens diakonale arbeid 
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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 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 

  

friMat får donert mat fra flere butikker i Kristiansand regionen. Hver torsdag blir maten hentet 

og kjørt til Frikirken hvor den blir pakket om i poser for så og blir levert ut til de som ønsker 

en pose med mat de kan ta med hjem. Ca 80 poser blir delt ut på en torsdag.   

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.  

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.   

Etter to sesonger med jordbruk vil 2018 vil bli siste året frimat støtter dette arbeidet. Vi har 

utfordret menigheten i Kenya til å bli selvstendig og fortsette matutdeling på egen hånd ved 

hjelp av avlingen fra åkeren.  

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

og Øyvind Dovland. I tillegg er det mange frivillige som hjelper med henting og pakking av 

mat. 

 

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. 

 

Søndag formiddagsgudstjenestene ved Elvegaten og Bispegra er et samarbeid med 

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

som kan være med som andaktsholdere og sangere ved disse aktivitetene  

Kontaktperson Harald Eikeland  

 

Besøkstjenesten 
For 2017 har menighetens besøkstjeneste bestått av følgende:  
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Gudny Culley, Anne Marie Strømme, Grete Sødal, Mai-Elin Isefjær, Ellen Beckman 

Tellefsen, Arne Wilhelm Haugland, Arnhild Stangenes, Knut Hammersmark og Anthony 

Culley. I løpet av året har Olav Drangsholt sluttet, etter lang og tro tjeneste. Torleif Haugland 

har også dette året vært en viktig støttespiller i besøkstjenesten. Som ny pastor med 

hovedfokus på diakoni, har Harald Eikeland tatt en aktiv rolle i besøkstjenesten.  

 

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

formiddagen. Møtet i februar var årsmøte. På møtet i mai hadde vi besøk av Arne Tord 

Sveinall som er leder for Institutt for Sjelesorg,(Modum) avdeling Sørlandet. I september 

hadde vi tredje samling og i november 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 lengre perioder, samt besøk med 

blomsterhilsen til de som fyller runde år, 75-80-85-90. 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 90 blomster til menighetens eldre over 80 år.  

 

I samråd med Harald Eikeland ble det bestemt å forenkle statistikken noe, slik at det nå kun 

teller antall besøk. Statistikk for 2017 viser følgende: Hjemmebesøk 235stk 

 

Anthony Culley. 

 

Natteravn  
Thankalingam Vasantharupan (Rupan) er menighetens representant til kommunens 

natteravntjeneste. Han går natteravn mange lørdager i løpet av året. . 

 

Samlivsgruppa   
Det har vært pause i gruppa i 2017 pga sykdom.  

  

Seniorturen  
Det ble gjennomført 2 turer for pensjonister våren 2017. For de yngste pensjonistene ble det 

gjennomført en vandre tur i vakre Høvåg, i Gabriel Scotts rike  

Det var godt fremmøte og vi vandret flere kilometer innover skogene på Høvåg  

Fremmøte ca. 30 stk  

Turen for den eldre garden var til Lista. Vi besøkte Nordberg Fort, Lista Flystasjon og Lista 

Fyr Turen ble avsluttet med gudstjeneste i Lista Kapell Fremmøte ca 50 stk  

 

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 2017 hatt fokus på:  
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• 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 har satt oss et. Mål om 20 nye barnefamilier i kirka innen 2020. Dette mener 

vi er helt i tråd med menighetens visjon og LITT-verdier. (Levende tro, inkluderende 

fellesskap, takknemlighet og tjenestevillighet). 

• Maren Aas Hansen gikk in inn i et 20% vikariat etter at Silje sluttet. 

 

• 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 i familiegudstjenestene. 

Ungdom blir ledere på skattkammeret. Ungdom involveres i familiegudstjenestene. 

Tøff deltakere blir mer involvert i barne og ungdomsarbeidet i kirka som et ledd i 

ledertreningen. Dette ønsker vi å videreutvikle. Hvordan kan menigheten bli en 

ladestasjon der familien sammen praktiserer tro på hjemmebane? 

 

• Vi har brukt en del tid på å kartlegge friBu sin rolle i menigheten. Hvordan vi skal 

jobbe sammen med eldsterådet og stab? Hvilke oppgaver og ansvar som inngår i 

friBU? Kommunikasjon og ansvarsfordeling. 

• Vi har engasjert oss sterkt i ansettelse av ny barne og ungdomsarbeider og har i den 

forbindelse hatt et ønske om å kalle denne stillingen for Menighetspedagog. friBu 

ønsker at kirka i felleskap satser på barn og familearbeidet og har derfor vært i tett 

dialog med eldsteråd og stab i forbindelse med utlysing av denne stillingen.  

  

friBUs årsmøte ble gjennomført som en del av Frikirkens årsmøte. Her velges friBUrådet. 

Man velges i 2 år om gangen. Rådet har hatt 7 møter.  

 

Sammensetning: Stein Arve Graarud, Maren Aas Hansen, Thomas Augusto Lindal, Linn 

Cathrine Sødal, Kirsti Vedå og Siv Justnæs.  

For friBU-rådet 

Siv Justnæs 

 

Konfirmantarbeidet 
Kristiansand Frikirke har i 2016-17 hatt 36 konfirmanter. Vi har undervisningen sammen med 

Østsida Frikirke, som hadde 9 konfirmanter.  

 

Før jul har vi månedlige samlinger. Vi startet med en bli-kjent-helg i september med 

overnatting i kirken fra fredag til lørdag. På lørdagen var vi i klatreparken Høyt og lavt på 

Grim. Konfirmantene ble så presentert på gudstjenesten på søndag. 

  

31. oktober var konfirmantene postledere på den store Vennefesten i Gimlehallen. 

Konfirmantene hadde også hovedrollene i” Bryllupsfesten” sammen med VoX i desember.  
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Vi var også med på Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp der vi gikk med bøsser i Kvadraturen 

og på Grim.  

 

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 7-13. 

august. Leiren er et samarbeid mellom alle frikirkene på Sørlandet. Det var 144 konfirmanter 

fordelt på to leiruker. Vi var sammen med Flekkefjord, Songdalen, Øvrebø, Hægeland og 

Østsida.  

 

Ledere 
friBUpastor, Stein Arve Graarud er som vanlig ansvarlig for opplegget og har hatt med seg 9 

dyktige medarbeidere; Dag Sverre Jølstad, Max August Key Graarud, Nikolai Atkinson, 

Maren Sofie Holte, Andrea Ringøen Vikeså, Karianne Aanesland, Henriette Robstad Bø, Oda 

Møretrø og Birger Bjørnstad (Østsida).  

 

Stein Arve Graarud 

 

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

sommeren etter. Kurset - det 9. 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. I år var det over 100 konfirmanter som meldte seg på, 

så vi var derfor nødt til å ha to kurs. På vårt kurs er det deltakere fra Flekkefjord, Hægeland, 

Øvrebø, Songdalen, Østsida og Kristiansand. De andre har kurset sitt i Randesund Frikirke.  

 

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.  

2015/16  

56 deltakere og 15 ledere. 21 av 32 av våre fulgte kurset.  
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2016/17 

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

 

Innhold 

1800 Middag. Rigmor og Arne Einstabland har ansvaret for maten.  

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 

Stein Arve Graarud, Andreas Gabrielsen, Sven J. Reinhardsen, Stine Mikkelsen Isefjær, 

Camilla Coward, Ragna Marie Augland, Nine Emanuelsen, Birte og Torleif Haugland.  

 

Stein Arve Graarud 

 

Vennefest i 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 fem 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 showmøte. 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 samles til frokost og bønn en fredag i 

måneden. Styret bestod i 2017 av Karina Skagestad (Filadelfia), Lars Ivar Bratsberg 

(Oddernes menighet), Thomas Natvig (Betania), Mats Sveindal (Randesund 

misjonsmenighet) og Stein Arve Graarud (Kristiansand Frikirke) 

 

USB - Lovsangs fest 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. Det siste året 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. Det var ”Sofagjengen” fra Flekkerøy som ledet allsangen, 

mens ungdomspastor i Filadelfia, Karine Skagestad, hadde appellen.  

 

USB – i Borgertoget på 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-fagdag 
Vi arrangerer to fagdager i året.  
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1. juni inviterte vi ungdomsledere til et seminar i Frikafe kl. 10-15. Før lunsj underviste Stein 

Arve Graarud om forholdet mellom arbeid og hvile med fersk erfaring på området. Etter lunsj 

var temaet Hensiktsdrevet ungdomsarbeid ved Mars Sveindal, som er ungdomsleder i 

Randesund misjonskirke. Vi hadde også en fagdag 16. november. Temaet denne dagen var å 

lede ut fra sine styrker v/ Stein Arve.  

 

Fellesmøtene 

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

samlet 1200 ungdommer på møtet hvor vårt eget” VOX-band” ledet lovsangen og Siri Iversen 

talte.  

 

Skattkammeret 
Det har vært et flott år i skattkammeret. I løpet av året har vi hatt et gjennomsnitt på rundt 10 

barn på hver samling. I 2017 har vi hatt totalt 23 betalende medlemmer i Skattkammeret og 

HITS. 

 

Vi følger fortsatt undervisningsopplegg «Sprell Levende», utarbeidet av Norges 

Søndagsskoleforbund. Dette er et opplegg som passer oss godt, og som gir oss gode ideer og 

midler til å formidle Guds ord på en god måte.  

 

Vi har hatt alle samlingene felles og ikke delt oss opp i grupper etter alder på grunn av antall 

barn, men opplever at det er spennende for barna å være sammen på tvert av alderstrinn, men 

har ulike vanskelighetsgrader der det er nødvendig slik at alle opplever mestring slik at det er 

moro for alle.  

 

Barnas-bladet er fortsatt populært og er en fin måte for barna å «ta med kirka hjem»; 

innholdet i bladene henger sammen med dagens bibelhistorie. Her får barna utfordret seg på 

ulike bibelkryssord og oppgaver, og er en hjelp til å bli bedre kjent med Bibelen og finne frem 

i den.  

 

Kollekten på skattkammeret går til vannfiltre i Sibir. Det som for foreldrene bare er 

lommerusk, blir mye penger til sammen, og er stor stas for barna å legge på kulene i kollekt-

måleren vår.  

 

Vi har vært totalt 8 ledere, som har vekslet på å være tilstede på skattkammersamlingene. En 

flott gjeng med voksne og ungdommer som er utrolig flinke og gode å ha med. Det er mye 

kos og moro på søndagene våre, og vi har alltid plass til flere. :)  
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HITS 
HITS er et tilbud til barn i 5. og 7. klasse på søndag formiddag i Kristiansand Frikirke. 

Samlingene begynner kl 11, og barna møter direkte i Fricafe når de kommer til gudstjeneste. 

Vi har undervisning, der vi går gjennom ulike temaer knyttet til Bibelen. I tillegg har vi ofte 

hatt leker og aktiviteter i «bingen» før eller etter samlingen i kafeen. Av og til har vi vært 

andre steder enn i Frikafe, særlig på våren, når været tillater at vi kan samles ute. Av og til har 

vi også hatt noe spiselig på slutten av samlingen. Samlingen er ferdig omtrent når 

gudstjenesten er det. Av og til har vi gått samlet til nattverd når det har passet inn. 

Vi har prøvd ut opplegget «Viggo og Chris for tweens» på DVD høsten 2017. Men vi vil ved 

årsskiftet skifte til nettressursen Dig Deeper - som ACTA har utviklet – og som oppdateres 

hvert år.  

 

I 2017 har vi hatt 11 samlinger på våren og 9 på høsten. I gjennomsnitt har det vært 7-8 barn 

på samlingene. Det er en fast kjerne som kommer nesten hver gang. I tillegg er det noen som 

kommer en sjelden gang. 28 forskjellige har vært til stede minst en gang i høst. Det sendes ut 

SMS til de numrene vi har på lista dagen før samlingene. 

 

Ledere vår: Åge Nilsen, Ruben Gausdal, Engebret Grøthe og Kjell Ragnar Løvåsen 

Ledere høst: Bjarte Justnæs, Kristian Andersen, Leif Jensen og Engebret Grøthe 

 

 

Årsrapport for Superlight og Voxlight 2016 
Et flott år for barneklubbene våre, Superlight og Voxlight. Vi har hatt én samling i måneden 

både vårsemesteret og høstsemesteret. Kveldene består av at vi spiser sammen, har en andakt 

og ulike aktiviteter - alt fra quiz, bingo, ulike poster/utfordringer plassert rundt i kirka, 

ballaktivitet i ballbingen. Gjennomsnittlig oppmøte på fredagskveldene ligger på rundt 40-50 

barn totalt (Superlight og VOXlight) 

 

I mars 2017 overtok jeg (Maren) over ansvaret for disse kveldene og opplever at det er et 

svært bra tilbud for barna og har laget program, forberedt, skaffet nok voksne, fordelt ansvar 

til foreldre og selv vært med på gjennomføring.  

 

Vi ser at det er en plass som trengs i kirka, her barna kan komme sammen, henge, ha det gøy, 

bli sett og se hverandre. Det er spesielt gøy når barna tar med seg en ny venn som er på 
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Superlight eller VOXlight for første gang og som ikke er så kjent med å være i kirka til 

vanlig.  

 

Det er god hjelp av foreldre som stiller opp og hjelper til. Vi setter opp foreldrelister, der 

foreldrene selv kan sette seg opp på den dagen som passer. Dette for at vi alltid skal vite at det 

er nok foreldre tilstede. Foreldrene møter gjerne opp litt før og blir fortalt om planene for 

dagens samling. Det er ønsket at det skal være enkelt for foreldrene og stille opp, ved at det 

meste er planlagt og gjort på forhånd, og dermed enkelt for foreldrene og hjelpe til. Tusen 

takk til alle foreldre som gjør det mulig for oss å ha disse kveldene for barna! :) 

 

 
Kristiansand FSK (speideren) 
Speideren i Kristiansand Frikirke hadde ved utgangen av 2017 88 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.  Så har vi lederne: Torfinn, 

Johanne, Kristina, Siri, Stian, Eivind, Mai Lisbeth, Linn Katrine, Åse, Øyvind, Leif Anders, 

Aleksander, Vidar, Arild, Ivar, Steinar Dette er engasjerte ledere som virkelig ofrer noe for 

barna våre. Flokken er ett veldig populært sted å være, De har for tiden venteliste for å 

begynne. Flokken har tett program, og reiser på flere turer til speiderhytta på Finsland  

 

Vi har i 2017 deltatt på Landsleir i Bodø «NORD 2017» Det var en flott leir for oss som fikk 

oppleve dette. Vi var 3 ledere og 13 speidere fra oss. Vi har også laget drops til inntekt for 

Julemessa, dette ble vel ca. 3000 kr til misjonen. Blomsteraksjonen 2017 ble i år igjen ledet av 

Kirsti Vedå, som har stål kontroll på 950 solgte blomster. Speiderhytta er stadig under 

utbedring, heldigvis så har vi Kjell Haugland med på dette. Siri har også ett spesielt hjerte for 

speiderhytta, som vi setter stor pris på. Speiderbåten er nå ett samarbeidsprosjekt med 

Kristiansand Folkehøyskole. De har delvis overtatt båten, og satt inn ny motor. Vi har da 

mulighet til å bruke båten så mye vi måtte ønske. Det som er greit for oss er at de har det 

daglige ansvaret for båten.  

 

Vi har i 2017 som tidligere år hatt ett godt samarbeid med Justvik Speidergruppe. Vi har vært 

på leir sammen og arrangert «Hundremeterskogen» sammen med dem.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 og gi.  
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Gruppeledelse 2017: GL Ole Andreas Augland, GA Kristina Jølstad Moi (til sommeren) 

Torfinn Løvåsen (fra sommeren), GA Eivind Sannes Hennig og Kasserer Eilert Kirkhus. 

 

For speideren 

Ole Andreas Augland 

Gruppeleder  
 

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 frikafe.  

VOX samler mellom 90 og 160 ungdommer, og i 2017 har vi hatt 19 samlinger.  

  

Musikk. 

Band 1: 

Vårt eldste band sluttet til sommeren 2017.  

Sang:   Mathilde Berg, Sara Møretrø, og Peter Nasralla 

Gitar:   Jacob Key Graarud og Peter Nasralla 

Bass:   Herman Gautefall Olsson 

Piano:   Benedikte Gausdal og Sveinung Løvåsen 

Trommer:  Jørgen Nylund Nilsen 

 

Det nye bandet: 

Sang:  Max Key Graarud, William Nilsen, Paul Fjell Gundersen, Hedda Skaar  

  Davidsen, Vilde Fredvik, Johanne Regine Svendsberget og Maren Nørset 

Gitar:  Ole Frøysaa Utne og Oscar Abrahamsen, Paul Fjell Gundersen, William  

  Nilsen 

Bass:  Philip Abrahamsen 

Piano:   Pia Justnæs 

Trommer:  Jona Holme 

 

 

Teknikk: 

Håvard Bydall leder en fin gruppe som tar seg av det tekniske. Sander Johan Sædberg, 

Sveinung Løvåsen, Robin Løland, Daniel Lervik Gabrielsen.  

 

Turer: 

Vi har hatt 3 turer i 2017. I januar hadde vi tur til Hovden med 108 deltakere. Av disse var det 

10 voksne. På avslutningsturen til Dvergsnestangen i juni var det 40 deltakere. VOX la også 

denne gangen høstturen sin til menighetsturen til Solstrand. 54 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 
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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 2017: Anita Sædberg, Ruben Gausdal, Øystein Hegén, Line og Stein Arve 

Graarud.  

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

Styrets sammensetning; Andreas Gabrielsen, Sara Møretrø, Henrik Stangenes, Jacob Graarud, 

Vilde Eriksen, Pia Justnes, Ole Utne og Vetle Lyngset Holme.  

 

Stein Arve Graarud 

Fribupastor 

 

 
 

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. Høsten 2016 knyttet vi oss på det eksisterende 

pastornettverket i Frikirken og hadde våre samlinger sammen med dem.  

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

frukt av dette samarbeidet.  

 

 

 

 

 

 

Statistikk 
Per 31.12.16 hadde menigheten to pastorer og fire eldste.  

 

 2016 2017 

Medlemskap totalt 1417 1381 

Med stemmerett  443 439 

Medlemmer under 15 år 130 101 

Øvrige medlemmer (tidligere begrenset 

medlemskap) 

844 841 

Døpte 2 7 

Konfirmerte 32 35 

Vielser 2 0 

Gudstjenestefremmøte 256* 233 

Antall nattverdssamlinger 27 21 

Nattverddeltakere totalt 4012 3289 

Nattverddeltakere, gjennomsnitt 148 157 

*2016 var jubileumsår  
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Døde: Kari Nylund, Jan Ingarth Andersen, Ellen Fredriksen, Steinar Jacobsen, Olete Marie 

Melgaard, Lars Ilebekk, Anne-Synnøve Andreassen, Ansgar Røsnes, Kari Mykland.  

 

Ansatte pr. 31.12.2017 

Navn Tittel Stillings% 

Harald Eikeland Pastor 100 

Jon Kleveland Musikk-leder 100 

Stein Arve Graarud Pastor 100 

Endre Sagedal Daglig leder 100 

Hilde Grøthe Pastor 50 

Torbjørg N Nilsen Kontormedarbeider 40 

Maren Aas Hansen Barne-leder 20 

Roald Fidje Vaktmester 20 

SUM  5,3 stillinger 

 

 


