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Signaturen 

Vet de at det er jul? 
Av Kåre Melhus 
 
Do they know it´s Christmas?  er tittelen på en 
sang skrevet av Bob Geldorf som reaksjon på 
BBCs reportasje fra hungersnøden i Nord-
Etiopia i 1984.  Singelen solgte 3 millioner ek-
semplarer på noen dager i Storbritannia og ble 
senere spredt over hele verden. Den brakte inn 8 
millioner pund til de tørkerammede. 
 
Siden den gangen har vi opplevd tørkekatastro-
fer, jordskjelv, skogbranner og kriger i lange 
baner.  Vi får den ene katastrofen verre enn den 
andre rett i fanget via mediene.  Også denne før-
julstiden er vi vitne til at mennesker lider og dør 
rundt i verden.  
 
Lar vi oss engasjere?  Bob Geldorf var en ung, 
irsk rockemusiker i London på 80 tallet.  Han så 
bildene som den legendariske pressefotografen 
Mo Amin tok i Etiopia og gjorde noe med det.  
Han skrev en sang og samlet musikere han kjen-
te til opptak. De fikk låne et studio gratis og 
gjorde hele produksjonen i løpet av 24 timer den 
25. november 1984.  Senere spredte engasjement 

seg til USA der Harry Belafonte, Michael 
Jackson og Lionel Richie samlet kolleger og 
spilte inn «We are the world» som igjen brakte 
millioner av dollar til de som ikke hadde noe. 
 
Dette er et eksempel på hva, i utgangspunktet 
et menneske, kan få til hvis det engasjerer seg.  
På områdene katastrofe, krig og nød, har ver-
den ikke gjort mye fremskritt siden 1985.  Je-
men er vel det verste stedet i øyeblikket, der 
en krig har satt 14 millioner mennesker i en 
situasjon der de stirrer hungersdød i øynene.  
De som dør først er små barn. 
 
Dagens bilder fra Jemen ligner de de vi fikk 
fra Etiopia i 1985.  Lar vi oss engasjere nå? 
Hva gjør vi når hjelpeorganisasjonene henven-
der seg til oss disse dager? Vet barna i Jemen 
at det er jul snart? 

Foto: Unicef 
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Pastorens 

Papa Panov 

Hvem har vel ikke opplevd forestillingen «Papa Panovs 
juledag» enten som et lavbudsjett klasseavslutning på bar-
netrinnet eller som høytlesning om skomakeren Panov  
skrevet  av Leo Tolstoj.  
 
Historien om den fattige og aldrende skomakeren Panov 
som ønsket at han kunne se Jesus i løpet av juledagen. Og 
vi kjenner historien som gjennom juledagen ser at Papa 
Panov får besøk av fattige og utstøtte mennesker, som til 
slutt viste seg å være nettopp besøk av Jesus bare manifes-
tert gjennom fattige og syke mennesker.  
 
Jeg lurer på hvordan 2018-versjonen av Papa Panov ville 
sett ut, og hvordan ville Kristiansands versjonen sett ut..  
 
Fra mitt kontor i Tollbodgaten 64 ser jeg ut på folk som 
går forbi og jeg ser ut over deler av Posebyen. Jeg vet at 
det bor masse mennesker her, mange eldre og en del av 
våre nye landsmenn. Noen treffer vi på de ukentlige Frimat 
utdelingene i kirka, eller vi ser dem gå forbi på gata. 
 
Og hva ønsker de skal skje i jula?  
 
Kanskje ønsker de at noen skulle ha tak i dem og at noen 
var der. Kanskje dette ville være deres bønn og ønske  
 
Ensomhet er et tabu.. Og det rammer mange. Særlig under 
høytidene sier de som forsker på dette. 
 
Kanskje ville bønnen mange i vår by ville bedt var at de 
kunne oppleve å bli sett denne jula. At noen stakk innom 
og slo av en prat, eller spurte om hvordan de hadde det. 
 
Jula er familie..., men også en tid der vi kan dele omsorg 
med andre og vise nestekjærlighet også utenfor våre faste 
rammer og bånd . La verden få vite at det er en Frelser 
født. 
 
Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born  
 
God jul  

Harald Eikeland 
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Av Kåre Melhus 
 
En gruppe av de som har vært med å støtte  
menigheten Church of the Kingdom of Godi 
Novopolotsk i Hviterussland, besøkte jubilan-
ten i september.  Arnt Sigurd Abrahamsen for-
teller om en 4 timer lang jubileumsgudstjenes-
te der alle generasjoner  deltok under ledelse 
av pastor Alexander Gerasimovitsj. Arnt Si-
gurd har holdt kontakt med menigheten siden 
1993 og sett en inspirerende utvikling.  Fra en 
beskjeden begynnelse har Full Gospel menig-
heten nå 200 medlemmer og vokser med 10 
prosent i året.   
 
Menigheten kan se tilbake på en aktiv og utad-
rettet virksomhet de siste 25 årene.  Arnt Si-
gurd trekker spesielt fram virksomheten til en 
av menighetens medlemmer, barnelegen dr. 
Zhanna Bulajeva sitt arbeid blant skolejenter i 
byen:  I 2007 var det på skolene 46 gravid ten-
åringsjenter. 40 av disse tok abort.  I 2017 var 
det 4 gravide jenter på de samme skolene, tak-
ket være dr. Bulajevas arbeid, som har vakt 
oppsikt i hele landet. Magasinet Zdorovy lad 
zhitcya har dette året trykket en serie med ar-
tikler skrevet av Dr. Bulajeva. De inneholder 
råd til lærere og medisinsk personell når det 
gjelder å snakke med tenåringer om seksual-
moral. Tema for dr. Bulajevas arbeid er 
«Tenåringer idag-foreldre i morgen.» 
 
Barnelegen driver også ekteskapskurs i en si-
tuasjon der halvparten av alle ekteskap ender i 
skilsmisse.  De siste årene har disse kursene 

25 års-jubileum i Novopolotsk 

vært medvirkende til at det nå bare er 17% av 
dem som ender opp i brudd.   
 
En annen av menighetens medlemmer er tidli-
gere rusmisbrukr Nikolaj Bulgakovy.  Han hol-
der møter i kirken for rusmisbrukere og fortel-
ler hvordan de kan bryte ut av rusavhengighe-
ten.  Sammen med sin kone Lubov, inviterer 
han også rusmisbrukere til korte opphold på 
sin datsha (småbruk) utenfor Novopolotsk. Her 
har flere mennesker fått en ny start i livet.  Fru 
Lubov er blitt intervjuet av landet største avis 
og ekteparets sosiale tjeneste er også blitt om-
talt på nasjonalt TV. Menigheten er også selv 
aktiv på mediefronten.  Den utgir avisen Kolo-
kol (klokken) med evangeliserende innhold. 
 
Menigheten fikk en tøff start i byen. Først etter 
15 år fikk de sitt eget kirkebygg. I 2008 var 
Kristiansand Frikirke med på å realisere drøm-

Teamet som var med (fra venstre): Tove Nordbø Knutsen, Pål Roland, Unni Nordvik Abra-
hamsen, Audun Narvestad,  Morten Abrahamsen, Lasse Harv, Kari-Anne Harv 

Arnt Sigurd og .Berit Abrahamsen. 
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Christianssands Byselskab be-
søkte i november Frikirken for å 
ta en titt på bibelsamlingen vår. 
Leif Jensen fortalte blant annet 
om tilblivelsen av den første 
bibeloversettelsen til dansk,  
Christian IIIs bibel fra 1550, 
som vi har et originalt eksemp-
lar av.  To av korene; Bronsela-
get og Vestergabet sang for 
gjestene, og Harald Sødal fortal-
te om tilblivelsen av Kristian-
sand Frikirke. En kveld med 
historisk sus. 

Leif Jensen forteller om noen av de eldste biblene i sam-
lingen vår under et besøk fra historieinteresserte medlem-
mer av Christiansands Byselskab.   

Historiekveld 

Det var lovsang og stor stemning under jubileet.  

men, ( gave kr. 
200.000.-) Siden har 
mange av menighe-
tens medlemmer støt-
tet oss. "Prosjekt Hvi-
terussland" bidrar med 
midler til arbeidet i 
skolene samt avisen 
Kolokol. 
 
Arnt Sigurd har ledet 
ca 30 team - med over 
200 deltagere. «De 
første 10 årene bidro 
vi med humanitær 
hjelp, siden har det 
vært dugnad, veiled-
ning, omsorg og for-
bønn. Vi har fått ven-
ner for livet !» sier 
Arnt Sigurd. 
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Fotoreportasje: Kåre Melhus 
 
Som vanlig samlet misjonsmessa 
fullt hus.  Det ga et resultat på 
250.000 kroner til misjonen. Dette 
arrangementet har holdt det gående 
siden begynnelsen av 80-tallet og 
har tilsammen samlet inn ca 7 mil-
lioner kroner til Frikirkens misjons-
arbeid. 

Misjonsmessa 2018 

Jubilo – Soul Children begeistret med sin 
sang. De yngste publikumerne var spesielt 
imponerte  

Utrolig mye godt å få kjøpt i kafeteriaen. 

Fullt hus den 17. november. 
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Min julesang 

Så enkelt og stille kom Gud til vår jord 
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror 
Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik 
men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik 
 
Fra krybben til korset gikk veien for deg 
slik åpnet du porten til himlen for meg 
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei 
så alle kan samles i himlen hos deg 

Av Jon Kleveland 
 
Da jeg fikk utfordringen om å skrive om 
min favoritt julesang, måtte jeg gå 
mange runder med meg selv. For jeg har 
så mange favorittjulesanger. Alt fra 
«White Christmas» til «Glade jul». Jeg 
måtte stille meg selv spørsmålet om det 
var det musikalske eller det tekstlige som 
var avgjørende for hva jeg likte best. 
Saken er vel at en levedyktig salme er et 
resultat av begge deler.  
 
Jeg falt ned på den enkle visen «En kryb-
be var vuggen». Og da mener jeg faktisk 
ikke «Away in a manger» som er navnet 
på originalen, men Eyvind Skeies ny-
diktning. 
 
Jeg har hatt gleden av å samarbeide med 
Eyvind flere ganger. En gang vi møttes 
snakket vi akkurat om denne sangen. 
Første vers var allerede oversatt i 1959, 
men han syntes sangen var noe tom i 
budskapet, så derfor skrev han to nye 
vers på sangen i 1979. Det er disse ver-
sene som gjør sangen til min favorittjule-
sang.  
 
Sangen greier å sette julen i påsken og 
det evige livs perspektiv på en enkel og 
rørende måte. Det er vel her hele jule-
budskapet kommer: 

Kransekakelotteriet er ett av 
de mange høydepunktene. 
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Linde Fagerbakke, pastor i Salem Misjons-
menighet, Oddvin Larsen, pastor i Søgne 
Misjonskirke, og Susanne Aanensen, leder 
av A Jesus Word.  Styremøtene holdes en 
gang i måneden. Styret inviterer alle kristne 
ledere i byen til frokost én gang i måneden. 
På disse frokostene har en leder delt fra sin 
vei med Gud og på den måten blir de bedre 
kjent med hverandre. Ellers deler man et te-
ma og samtaler omkring det etterpå. Og så 
ber de for og med hverandre. Rune nevner 
også Ungdom Sammen For Byen som blant 
annet står bak lovsangsfest 16.mai og innslag 
i Borgertoget 17.mai hvert år. I tillegg driver 
de også nettverksbygging og ledertrening.  

«Vi trenger å stå sammen om det viktigste, 
nemlig Jesus, og vise at vi ønsker det beste 
for hverandre og byen vår. Alle menigheter – 
alle generasjoner!» - avslutter Rune Tobias-
sen. 

Samarbeid mellom byens menigheter er viktig!  
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Av Kåre Melhus 

Pastor i Østsida Frikirke, Rune Tobiassen, er vel-
dig engasjert i enhetsarbeid mellom menighetene 
i byen. For det første er han leder for komiteen 
som arrangerer Fellesmøtene i Kristiansand på 
vegne av 40 menigheter og organisasjoner. Fel-
lesmøtene er fast i uke 2 i januar og foregår i 
Q42. I fjor var det ca 7.000 mennesker på møtene 
i løpet av uka.  Videre var det omtrent samme 
antall som fulgte møtene via skjerm og mange 
som hørt på via radioen.  

I år skal forskjellige kristne ledere i Kristiansand 
fortelle om sitt liv med Jesus. (se plakaten på 
motsatt side.)   Det er fire kvinner og fire menn i 
alderen 70 til 10 år. Tidligere har det ofte vært 
samme gjestetaler hele uka.  Nå blir det mer lo-
kalt og nært.  Rune sier at det er viktig å «heie på 
det daglige arbeidet som skjer i menighetene.» 

Som eksempel på det daglige, nevner han formid-
dagstreff som mange menigheter arrangerer. Ny-
lig inviterte Fellesmøtekomiteen ledere for se-
niorarbeid i alle menighetene som er tilsluttet Fel-
lesmøtene, til lunsjbuffet for å hedre arbeidet som 
drives og for å knytte bånd mellom lederne. Da 
kom det fram at ca 1.000 mennesker deltar på 
disse treffene i løpet av en vanlig måned. Det var 
oppmuntrende å bli klar over. I løpet av Felles-
møtene skal Oddvar Søvik tale på et formiddags-
treff, nettopp for å løfte fram denne arbeidsfor-
men. 

Rune er også nestleder i styret for Sammen For 
Byen.  Dette er et ledernettverk som drøfter felles 
utfordringer og gir støtte til hverandre i hverda-
gen. Leder er Pastor Erik Albert fra Norkirken 
(før Bedehuset i Dronningens).  Øvrige styremed-
lemmer er pastor Øyvind Valvik, Filadelfia, Elin 

Rune Tobiassen:  

Pastor Rune Tobiassen 



 9 



10 

Jenta i den røde kåpa 
 
Tekst av Martine Høyåsen, sosionom i KUP 
 
Det er tidlig kveld. Gatene i Kristiansand sen-
trum er staselig julepyntet. Julehandelen er i 
full gang. Jeg runder hjørnet ved Rasmus 
Tallaksen og skimter så vidt lysene fra isba-
nen på torvet i det jeg smetter inn i portrom-
met som huser trappen opp til lokalene jeg er 
så uendelig glad i. Når jeg nærmer meg tredje 
etasje hører jeg at det allerede er liv i lokalene 
til KUP.  
 
Det er fyr i peisen. Juletreet er pynta av ung-
dommene selv. Juletreet er så vakkert som 
bare et juletre på KUP kan være. Det er gull 
og glitter, julekuler, nisser, hjemmelaga len-
ker av glanspapir, engler og lys. Noen ung-
dommer ligger henslengt på hver sin sofa. To 
av gutta spiller bordtennis, et par av jentene 
står rundt en av de frivillige lederne som er i 
full gang med middagen på kjøkkenet.  
 
Jeg legger spesielt merke til Maria i dag, og 
tenker at hun har endret seg det siste halvåret. 
Da hun begynte i KUP som 13-åring var hun 
ganske skjør og innesluttet. Venner og rela-
sjoner var vanskelig, hun hadde et mørkt drag 
over ansiktet i den tida. Vi voksne ønsket så 
inderlig å finne ut hva som var i den tunge 
sekken hun bar. Etter en tid begynte historie-
ne å komme. Hun fortalte bruddstykker av en 
barndom med følelsen av å ikke passe inn noe 
sted. Om andre barn som ikke fikk lov å leke 
med henne, kanskje fordi hun så annerledes 
ut, eller fordi de skjønte at det var noe som 
foregikk hjemme hos dem. Om skammen hun 
kjente på da hun inviterte til bursdagsselskap. 
På 8-årsdagen sin stod hun, i sin fineste kjole, 
ved porten til det lille huset familien leide. 
Minuttene gikk og ingen av gjestene kom. 
Pappa dro da Maria var 5 år. Hun husket enda 
de varme, kjærlige hendene som trøstet hen-
ne. Men hun husket også at de samme hende-
ne ble til knyttnever med hvite knoker. Knytt-
never som slo mamma. En dag reiste han ba-

Kirkens ungdomsprosjekt 

re. Kom aldri tilbake. Maria savnet den snille 
pappaen. Ikke pappaen med svarte øyne, som 
luktet rart fra munnen.  
 
Adam kommer litt senere enn de andre. Vi har 
satt oss ved bordet. Skravla går som vanlig i 
ett. Vi synger «o du som metter liten fugl, vel-
sign vår mat, o Gud. Amen.» Adam setter seg 
ned på en ledig stol. Han har røde roser i kin-
nene. Så smiler han. Det lure smilet sitt. Han 
mangler en hjørnetann på høyre side. Den mis-
tet han i et basketak på skolen for et år siden. 
Han er ferdig med den tida der, sier han.  
 
Vi finner frem skøyter og henger de over 
skuldra. Adam vrir seg unna flere ganger og 
sier -jeg gidder faktisk ikke å stå på skøyter i 
dag. Vi trasker sammen ned trappene. Maria 
går sammen med noen av de andre jentene og 
ler høyt. Adam brysker seg og er så tøff. Skøy-
ter er jo så teit. Og barnslig. Han vil heller gå 
ned i Markens og finne noen av kompisene og 
henge med dem hvis vi absolutt skal stå på 
skøyter. Han blir med bort til skøytebanen. 
Nikker til en gjeng med gutter som står på tor-
vet. Retter seg litt opp i ryggen.  
 
Adam sitter på benken og ser på. Maria stråler 
i den nye røde kåpa si. Hun har et åpent blikk. 
Hun er vakker, tenker jeg. Jeg roper til Adam: 
«Bli nå med da!». Jeg skøyter inn til kanten, 
og lener meg over mot benken der han sitter.  
Han ser opp på meg, med et mykt blikk. Han 
smiler skeivt og legger hodet på skakke. Så ser 
han ned og hvisker så lavt at jeg nesten ikke 
kan høre det: «kan du hjelpe meg å knytte lis-
sene?» 

KUP sitt juleønske er flere givere slik at 
vi kan realisere drømmen om enda flere 
aktivitetsgrupper for ungdom. Mange 
ungdommer venter på plass i KUP.  
 
Bli fast giver:  
 
https://kirken.profundo.no/kup  
Gi en julegave: Vipps-nummer 129923. 
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• Frivillig organisasjon som driver forebyggende arbeid for barn og 
unge i form av ulike grupper og individuell oppfølging 

• Fokus på å gi barn og unge gode opplevelser, mestring, et sosialt fel-
lesskap og varige trygge relasjoner 

• Fem ansatte, 50 frivillige og 180 unge som får en ukentlig oppføl-
ging 

• Tilbyr aktivitetsgrupper for ungdom, flerkulturell jentegruppe, gutte-
gruppe for å motvirke utenforskap, sorggruppe for unge, mødregrup-
pe for unge mødre og ulike mestringsgrupper 

• Ungdom som ønsker å bli med i en gruppe, kan ta kontakt direkte 
eller via sosiallærer, helsesøster eller andre offentlige etater 

• Forankret i Den norske kirke i Kristiansand, og samarbeider tett 
med det offentlige hjelpeapparatet, ulike faginstanser og andre fri-
villige organisasjoner 

Dette er KUP 
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Av Harald Flå 
 
Samlivsrevolusjonen. Hva skjer? Hva kan vi gjøre? 
Dette var temaet for Øivind Benestad i Seniorforum 
onsdag 14. november. Det var en fullsatt FriCafé 
som lyttet til hva han hadde å bringe. Han startet 
med å understreke at dette angår oss alle – ikke 
minst våre barn og barnebarn. Spørsmål som har 
med samlivsetikk å gjøre, er ofte berørt i Bibelen og 
er et tema som har store ringvirkninger.  
 
Benestad listet først opp viktige spørsmål om kjønn, 
samliv og barn: Står vi ansvarlige overfor en ska-
per? Er ekteskapet Guds skaperordning for én mann 
og én kvinne? Har barn rett til å kjenne sin egen 
mor og far og deres slekt? Er både mor og far vikti-
ge i et menneskes liv? Videre stilte han spørsmålet: 
Er mor-far-barn relasjonen unik?  Og svaret er uten 
tvil: Bibelen er helt klar på at ekteskapet mellom 
mann og kvinne og mor-far-barn relasjonen er en av 
Guds grunnleggende skaperordninger. 
 
Benestad er tydelig opptatt av å få frem sannheten i 
spørsmål som har med kjønn, seksualitet og samliv 
å gjøre. Men det bibelske idealet er å være «tro mot 
sannheten i kjærlighet», Ef 4,15. Både nåde og 
sannhet er uunnværlige, Joh 1,14.17. Videre viste 
han til Joh 8,31-32: «Hvis dere blir i mitt ord, er 
dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne 
sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» 
  
Hva som er i ferd med å skje i samfunnet når det 
gjelder samlivsspørsmål, er kommet til uttrykk i 
flere lovendringer. Benestad henviste i den sam-
menheng til Stortingets vedtak om fem radikale 
lovendringer i juni 2008: Ekteskapsloven ble 
kjønnsnøytral.  Bioteknologiloven ga to kvinner i 
parforhold rett til å få statens hjelp til å føde barn 
ved assistert befruktning med sæd fra en donor. 
Barneloven §4a lyder nå: «Eit barn kan ikkje ha 
både ein far og ei medmor».  Det betyr at et barn 
med medmor ikke har far og farsslekt. Adopsjonslo-
ven ble endret slik at to av samme kjønn kan adop-
tere barn på lik linje med mann og kvinne. Partners-
kapsloven ble avskaffet. 
 
Benestad understreket at disse lovendringene åpnet 
veien for en ny og radikal kjønnsideologi, og en 
etisk relativisme som på sikt fører til kjønns- og 
samlivsanarki. Norsk lov forutsetter nå at ekteska-
pet ikke er en skaperordning eller fast institusjon 
med konkrete kjennetegn. Den biologiske relasjo-
nen mellom mor, far og barn anses ikke som unik. 

Samlivsrevolusjonen 
Kjønn er irrelevant 
for både barn og 
voksne. Blods-
bånd, slekt, arv, 
gener og biologisk 
tilhørighet define-
res som uvesent-
lig.  
 
I den radikale 
kjønnsideologien 
er alt naturlig og 
normalt, kjønn er 
fleksibelt, og all 
frivillig seksuali-
tet, alle typer seksuelle handlinger og samliv mel-
lom voksne er positivt. Alt dette frontkolliderer 
med grunnleggende sannheter i kristen samlivse-
tikk. Dette fører til at vi nå må forholde oss til end-
ring av juridisk kjønn helt ned til 6-årsalderen, 
polyamorøse forhold, et stort antall nye kjønnsi-
dentiteter og en ny diskrimineringslov med om-
vendt bevisbyrde.  
 
At dette er forvirrende å forholde seg til for den 
oppvoksende slekt, bør ikke være noen overraskel-
se. 
 
Benestad stilte spørsmålet: Hva kan vi gjøre? For 
det første må vi som kristne bevisstgjøres på at vi 
er et annerledes folk som tilhører et annet rike og 
en annen Herre med andre verdier. Vi er involvert i 
en forsvarskamp – ikke mot mennesker, men mot 
ubibelske ideologier, tankesystemer og åndskrefter. 
For det andre er det viktig å tilegne seg kunnskap 
om hva som skjer og står på spill. Kunnskap gir 
frimodighet. 
 
Benestad avsluttet med at det kristne svaret er et 
tydelig ja-budskap: Ja til Bibelen, ja til ekteskapet 
som Guds skaperordning, ja til mor-far-barn rela-
sjonens særstilling og unike betydning, og ja til 
barneperspektivet i kirkens teologi og praksis. 
 
Det er liten tvil om at Benestad har dekning for å 
hevde at det som er i ferd med å skje, virkelig er en 
samlivsrevolusjon. 
 
Det var tydelig at forsamlingen i FriCafé hadde fått 
noe å tenke på. De fulle kollektbøssene etter møtet 
vitnet også om at alvoret i budskapet var forstått.  



 
  

 
 
 

    

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass   

  Ledig annonseplass 
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Nytt fra menigheten 

Kirken Tollbodgaten 66 
Kontor Tollbodgaten 64 
Kontortid  Mandag kl. 10-13 
 Tirsdag, onsdag og 

torsdag  kl. 10-15 
  Tlf. 38 12 10 30 
 
Pastor  Harald Eikeland 
  92 42 76 40 (mob) 
Pastor Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 (mob) 
Sang- og musikkleder  
 Jon Kleveland  
 46 88 71 22 (mob) 
Ett-åringer: Mathilde Sødal, 
 41378518 (mob) og 
 Sveinung Løvåsen, 
 47954539 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Arild Sæbø  
  99 71 13 38  (mob) 
Driftsleder Roald Fidje 
 90 09 63 50 (mob) 
Kontakt  Administrasjonsråd 
 Roald Fidje 
 90 09 63 50 (mob) 
Kontaktperson  kirkeverter 
 Kontoret 
 Tlf. 38 12 10 30 
 
E-postadresse  
kristiansand@frikirken.no  
 
Hjemmeside  
www.kristiansandfrikirke.no 
Bankkonto         8220 02 86266 

Døpte 
28 oktober. 
Ingunn og Øyvind A. Høge-
tveit bar Sigrid til dåp.  

Døde 
 

• Leif Johannes Øymyr 
• Øivind Sødal 

28. oktober. 
Line Quale og Tor Fredrik 
Roaldsnes bar Sandra til dåp.   

Årets julegave? 
 

Vi har fortsatt noen få trykk 
igjen av den store versjonen 
av jubileumsbildet. Ta kon-
takt med kontoret. Inntekten 
fra salget går til kirken. 

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


Program 

Fredag 7. desember 

16.30  Superlight 

18.30  Voxlight 

Søndag 9. desember 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Julesanggudstjeneste Hilde 
Grøthe Menighetens kor 
Skattkammer og Hits 

19.00  Juletonar i ny vri Sigrid 
Kjetilsdotter Jore Frikirkens 
Kammerkor Raabygg 

Tirsdag 11. desember 

16.00  Pannekaketirsdag 

19.00  Misjonsforeningen Advent-
fest Kristina J. Moi og Rig-
mor Stakkeland 

Onsdag 12. desember 

10.30  Bønnemøte 

12.00  Seniorforum Øystein Garcia 
de Presno Med Hans Nilsen 
Hauge til Afrika 

Torsdag 13. desember 

19.30  Stille kveld 

Fredag 14. desember 

09.00  Åpen dag 40 dager, Hilde 
Grøthe, Forstå Guds rike, 
Seminaravgift kr 150,- inkl. 
lunsj 

Lørdag 15. desember 

18.00  Vox-bryllup 

Søndag 16. desember 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste Nattverd Hilde 
Grøthe, tale Studiokoret 
Skattkammer - juleverksted 
og Hits 

16.00  Persisk møte 

19.00  Vi synger jula inn, Studio-
koret 

Onsdag 19. desember 

10.30  Bønnemøte 

Julaften 

14.30  Julegudstjenes-
te, En julefor-
telling med 
Kristian Sødal 
og Jubilo Soul 
Children 

16.00  Julegudstjeneste, Harald Ei-
keland, Ungdomskoret 

1.juledag 

12.00  Høytidsgudstjeneste, Hilde 
Grøthe, tale, Vestergabet 

Fredag 28. desember 

19.00  KØBBS kule julekonsert, 
Arne Nordbø, standup 

Søndag 30. desember 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Stein Arve 
Graarud og Harald Eikeland  

Lørdag 5. januar 

19.30  Vox 

Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i programmet. Følg med på ukens annonser og på vår hjemmeside: www.kristiansandfrikirke.no 

Søndag 6. januar 

10.30  Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste Nattverd Hilde 
Grøthe Skattkammer og Hits 

8. - 13. januar 

  Fellesmøtene 
Hver kveld kl 19.30 i Q42 

Onsdag 9. januar 

11.30 Bønnemøte 
12.00 Bronselaget 
 

Torsdag 10. januar  

  11.00 Formiddagstreff Fel-
lesmøtene 

Lørdag 12. januar 

  19.30 Vox deltar på felles-
møtet 

Søndag 13. januar 

  10.30 Bønnemøte 
11.00 Gudstjeneste 
 

Onsdag 16. januar 

  10.30. Bønnemøte 
12.00 Seniorforum 
Bjarte Bjellås 
«Med Hamas som nabo» 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Vandretur med kjerka 
 
Været var ikke det beste tirsdag 30. oktober med regn 
i lufta og temperatur ned mot frysepunktet. Og vinden 
gjorde det ikke noe bedre. Men den litt eldre garde er 
ikke skvetten, for hele 26 hadde møtt frem ved Gills-
hytta for å gå på tur sammen med Jens Frigstad. 
 
Men det må erkjennes at vi oppholdt oss en del inne 
på hytta og her fikk vi den ene historiske godbiten 
etter den andre servert av Frigstad. Han startet med å 
fortelle at han har mye familiære forbindelser til men-
nesker som har bodd på de plassene han fortalte om. 
 
Han startet med Gill. Navnet kommer av gjel, som 
betyr kløft.  Her har vært gårder i uminnelige tider og 
fortsatt er gårdene bebodd og godt vedlikeholdt.  
 
Den gamle hovedveien fra byen og østover, postveien 
gikk like forbi her allerede fra 1802. Da veien kom på 
andre siden av Gillsvannet i 1870 ble den lagt ned. 
Men fortsatt er den mye benyttet som turvei. 
 
Frigstad øste videre av sine kunnskaper om Sødalsmy-
ra og kalkverket på Sødal. Den måtte følge godt med 
som skulle få med seg alle detaljene han var innom. 
Ikke minst var det mye familielinjer å forholde seg til. 
 
Sødalsmyra ble dyrket opp av Bernt Holm i 1815. 
Men siden 1889 har området vært øvelsesfelt for for-
svaret. En av Sødal familien, Mardon Hansen Sødal, 
overtok som forpakter og tilsynsmann i 1927 og bod-
de på gården helt til 1982. Her hadde han fem kuer og 
en hest. 
 
Med en historisk vandring i området kan man ikke 
komme unna Jegers området.  Allerede på 1700-tallet 
ble det etablert sagbruk langs Prestebekken. Området 
har fått navn etter Niels Jæger som startet papirmølle 
på 1800-tallet. Navnet Papirmøllevannet kommer fra 
den tiden. I dag går vel vannet stort sett under navnet 
Jegersbergvannet. 
 
 

Etter mye påfyll av lokalkunnskap gikk turen ut i ter-
renget. Vi fulgte postveien og etter en stund kom vi inn 
på en del av barnevandrerstien. 
 
Etter kaffe inne på Gillshytta avsluttet Reidar Stav Jo-
hanssen med å lese fra Ap. Gj. Kap. 26 om Paulus’ 
forsvarstale overfor kong Agrippa. 
 
Sangen «Navnet Jesus blekner aldri» lød vakkert før 
alle startet på hjemturen. 
 
Tekst og foto: Harald Flå 


