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Innledning 
 

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt 

ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2.10  

 

Jesu liv på jorden har tre tydelige kjennetegn: godhet, Ordet og undrene. Som kirke er vi Kristi 

kropp, og de samme kjennetegn skal følge oss. Det viser seg at et språk som taler tydelig og som 

blir mottatt av mennesker i dag, er godhet, - hverdagsgodhet. Jesus kaller oss til å gå til våre 

omgivelser med Guds godhet i hverdagen. Å få være med å gi Guds godhet videre, gjør at vi kan 

senke skuldrene og se at her er det tjenester og oppgaver både for praktikere, bønnefolk, de med 

omsorgsgaver og evangelister. 

 

Ef. 2.10 minner oss om at vi skal få gå i ferdiglagte gjerninger. Det utelukker ikke at vi også skal 

planlegge godhet. Gjennom eldsterådet er menigheten knyttet til et nettverk som heter Agenda1. 

IMI-kirken i Stavanger er initiativtaker. Gjennom samlinger og veiledning blir vi oppfordret til å 

tenke hvordan vi kan komme videre med oppdraget, tenke misjonerende, eller misjonalt som det 

nå heter. Dette med gode gjerninger som vi er skapt til i Kristus Jesus, blir sentralt. Det ble sagt 

om de kristne i urkirken: «Se hvor de elsker hverandre!» At omsorg og godhet fungerer innen 

menighetens fellesskap, er en forutsetning for at det skal fungere utover. Det vil gi menigheten en 

tiltrekningskraft. En menighet der vi taler vel om hverandre, støtter hverandre, ber for hverandre, 

gir anerkjennelse og gode ord, vil være en smittsom menighet. Godheten vil smitte.  

 

«Åpne hjerter oppover og utover» er menighetens visjon. En smittsom menighet vil være en 

misjonal menighet, en menighet som er opptatt av å gi Guds godhet videre. Vi er med på å gi 

Guds godhet ut. Vi skal ikke bare la det bli med «Se, hvor de elsker hverandre,» men også «Se, 

hvor de elsker andre!» 

Gi Guds godhet videre. Herren har bruk for hver og en av oss. Han vil gi kraft ved Den hellige 

ånd. 

 

Det handler om å komme videre med oppdraget om at «evangeliet om riket skal forkynnes i hele 

verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme» Matt. 24.14. I den sammenheng 

har vi feiret en menighetsplanting i 2014. Østsida Frikirke ble etablert 21. september med Rune 

Tobiassen som pastor. To menigheter når lengre enn én, og det er fremgang og vekst i den nye 

menigheten. Vi har nok savnet de som dro, men det var sterkt å få velsigne hverandre på 

utsendelsesgudstjenesten siste søndag i august. Og vi er mange igjen i modermenigheten. Totalt 

samles en god del flere til gudstjeneste nå enn før plantingen. Guds rike går frem. 

 

I forbindelse med at den nye menigheten skulle etableres, ble det avskjed med to kjære ansatte 

under gudstjenesten og kirkekaffen 31. august:  

Rune Tobiassen hadde vært pastor i menigheten i sju år, de siste fire som hovedposter. 

Renate Rott Orre hadde vært musikalsk leder i sju år.  

Begge ble takket varmt for helhjertet tjeneste i menigheten gjennom disse årene. I eldsterådet var 

vi enige om å gi det beste vi hadde til den nye menigheten, noe som kom til uttrykk ved at vi 

sendte begge disse to videre til ny tjeneste i Østsida menighet. 
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Mary Voreland sluttet i februar -14 etter 6 år som miljøarbeider i FriCafé. Det har vært godt å ha 

Mary i kaféen, og hun fortjener stor takk for innsatsen hun har gjort. Hun fortsetter videre som 

frivillig medarbeider med ungdomsarbeid og sjelesorg som sine felt.  

 

Menighetens kasserer gjennom flere år, Kjersti Heggem slutter ved årsmøtet.  Hun har utført en 

frivillig tjeneste som ikke mange legger merke til, men som innebærer et stort antall timer i løpet 

av et år. Denne tjenesten har hun utført med nøyaktighet og samvittighetsfullt. Hjertelig takk, 

Kjersti. 

 

Det er godt å få stå sammen i tjenesten for Herren Jesus. Hjertelig takk til hver enkelt som har 

støttet menighetens arbeid gjennom året som har gått. Takk til alle som trofast møter frem, alle 

som gir av sin tid og sine midler til menigheten. 

 

Takk til stab og eldsteråd for oppofrende og trofast innsats.  

Takk til administrasjonsrådet for vel utført tjeneste.  

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

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

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

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

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

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

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

kirkekaffe.  

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

Takk for godt samarbeid og fellesskap i 2014. 

 

Sigmund Sandåker, hovedpastor.  

 

Årsmelding fra eldsterådet 
 

Eldsterådets sammensetning: 

Per Svein Høyer-Jonassen (leder i eldsterådet 2. halvår), Knut Are Jølstad, Ellen Myrvold, Arild 

Sæbø, pastor Sigmund Sandåker (leder i eldsterådet 1. halvår), Janne Roland *, Heidi Frigstad 

(permisjon fra mai mnd.), Bjørn Einar Strandberg (frem til 21. sept.), pastor Rune Tobiassen 

(frem til 21. sept.), og FriBU-pastor Stein Arve Graarud (møter kun når det er saker som gjelder 

ungdomsarbeidet). *Janne Roland er fristilt i forhold til eldsterådsmøtene for å ivareta tjeneste i 

sjelesorg og forbønn. 

 

Eldsterådet har møte hver fjortende dag og behandler et stort antall saker, 176 i 2014. Hvert 

eldsterådsmøte begynner med andakt og en god bønnestund. Bønnestunden er viktig og noe som 

skal og må prioriteres. Samarbeidet i eldsterådet er godt. Menigheten takkes for omsorg, 

oppmuntring og forbønn som blir eldsterådet til del. 

 

Det er ikke rekruttert nye eldste i året. På grunn av menighetsplantingen har to gått ut av 

eldsterådet, Bjørn Einar Strandberg og Rune Tobiassen. Disse takkes hjertelig for tjenesten de har 

utført i rådssammenheng. 
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Det er en god hjelp for pastorer og eldste at Birger Aulin og Sverre Jølstad besøker menighetens 

eldre med nattverd. Sverre Jølstad har også forrettet i flere begravelser. Gunnar Ringøen gjør 

også en stor tjeneste med besøk til eldre. Stor takk rettes til disse tre. 

 

Eldsterådet vil løfte frem følgende takkeemner: 

 ny menighet på Østsida 

 ungdomsarbeidet/konfirmantarbeidet 

 ny barne- og familiearbeider, Silje Borøy Hasseleid 

 ny musikkleder, Jon Kleveland 

 eldsterådet har hatt gode samtaler med ledere for forskjellige arbeidslag 

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

 misjonsprosjekter/-team med utgangspunkt i vår menighet 

 planer om opprustning av kirkebygg 

 

Eldsterådet vil også peke på noen utfordringer:  

 innvandrerarbeidet har mistet mange av de faste deltakerne 

 det skulle være flere på menighetsmøtene 

 de som blir borte fra menighetsfellesskapet 

 vi trenger flere nye, unge familier 

 

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

 

En viktig sak i eldsterådet har vært aksjonen «Flere i tjeneste». Medlemmene i eldsterådet har 

påtatt seg å kontakte medlemmer som kanskje kan ha mulighet for å gå inn i en tjeneste. 

Aksjonen er godt i gang, men fortsetter i 2015. Mange gode og dype samtaler har det blitt, og for 

det meste har det vært positivt mottatt når en eldste har meldt seg på telefonen. I noen tilfeller har 

samtalene bidratt til å få nye inn i en tjeneste som de kan ha lyst til å være med i. 

 

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

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

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

skal tjene til ære for Ham.  

 

Menighetens virksomhet/drift 

Gudstjenestene  

Gudstjenestene søndag formiddag er menighetens hovedsamling. Da samles hele menigheten for 

å feire Jesu oppstandelse og ha fellesskapet med ham og hverandre. Gudstjenestene skal være et 

sted hvor vi ærer Gud og hvor Gud kan møte oss der hvor vi er i livet, et sted hvor vi blir 

utfordret til å ta et skritt videre med Jesus. Gudstjenestene skal gi åndelig påfyll og bidra til vekst 

i tro. 

 

Synoden anbefaler at gudstjenesten normalt består av seks hovedledd: 

1.      Innledning (Musikk, hilsen, sang). 
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2.      Bønn og lovprisning (Syndsbekjennelse, lovsang, bønn for dagen) 

3.      Herrens ord (Tekstlesning, trosbekjennelse, preken og sang) 

4.      Menighetens forbønn (Ofring, forbønn, Herrens bønn) 

5.      Sakrament (Nattverd, dåp) 

6.      Avslutning (Sang, velsignelse, musikk, utsendelse) 

 

Selv om gudstjenestene varierer i form og innhold, er disse punktene en hovedmal for 

oppbygningen av gudstjenestene. 

 

Fremmøtet har gått noe ned i forbindelse med etablering av ny menighet. Gjennomsnittlig 

gudstjenestebesøk (inklusiv kveldsgudstjenester/når vi kommer sammen) i 2014 var 257, mot 278 

i 2013. Når vi så vet at det samles i gjennomsnitt over 100 i Østsida menighet, har vi altså totalt 

sett en vekst. 

 

I høsthalvåret ble det også startet opp med månedlige kveldsgudstjenester. Disse gudstjenestene 

har en fast liturgisk ramme og det er alltid nattverd. Varighet begrenses til en time. Omkring 60 

personer har i gjennomsnitt deltatt.  

Når vi kommer sammen  

Vi har arrangert 8 møter på søndagskvelder..  

Komiteen har bestått av Ellen Myrvold, Lasse Harv, Janne og Paul Roland. 

Det er blitt etablert et fast forbønnsteam for disse kveldene som består av Grete Aurebekk, Anne 

Mia Myhre, Randi Gautefall Andreaasen, og Pamela Melhus. Noen av medlemmene i denne 

gruppen har også vært med på planleggingsmøtene.  Lovsangstemet med Catrine Lund, har vært 

med på alle møtene, og gledet oss med god ledelse i lovsang. 

Forskjellige medlemmer har hjulpet til med lyd og lys. 

  

Vi ønsker at disse kveldene skal være fokusert på tilbedelse, tid til å lytte, og tid til å dele, en 

kveld med lave skuldre, men et sted der vi kan få ny inspirasjon, sammen med Jesus og 

hverandre, til en ny uke. 

Det har mest vært predikanter fra vår egen menighet, med noen få unntak. 

  

Gjennomsnittlig har det vært ca. 50 til stede disse søndagskveldene. 

  

Visjonen for det nye året er at flere kunne få lyst til å søke felleskap disse kveldene. Vi vil fortsatt 

ha fokus på å tilby forbønn og samtale i møtene.  

Vi er en flergenerasjonsmenighet, og ønsker at dette kan bli et sted også for unge.  Derfor vil vi 

jobbe med å få flere unge til å dele/tale, og være med i komiteen for planlegging. 

 

Bibelundervisning/temakvelder 

Tema for vårhalvåret var: Derfor tror jeg 

Gjennom tema knyttet til hva Gud har gjort, hva han gjør i dag og hvordan tro og vitenskap kan 

forenes var målsettingen å vise at det er bedre argumenter for at Gud finnes enn et han ikke 

finnes. Som temaholdere hadde vi: Atle Ottosen Søvik, Oddvar Søvik, Rune Tobiassen og Berit 

Iversen Drivdal. 
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Tema for høsthalvåret handlet i hovedsak om å følge i Jesu fotspor. Vi var også innom 

miljøutfordringer som vi møter i vår tid. Temaholdere var: Per Eriksen, Sven Aasmundtveit, Jan 

Gossner og Leif Gunnar Engedal. 

 

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

litt prat rundt bordene. Samlingene bestod av sanginnslag, undervisning og anledning til 

spørsmål. Deretter var det påfyll av kaffe før kvelden fortsatte med samtale i grupper for de som 

ønsket. Fra 35 til 70 var til stede på samlingene. 

 

Til hvert tema ble det laget gruppeopplegg med spørsmål. Kurset var dermed berettiget til støtte 

fra Kristelig studieforbund.  

 

Enkeltarrangementer i menigheten 

Fredag 07.- søndag 09. februar: Inspirasjonshelg med Jens Petter Jørgensen 

Fredag 14.03 var det stor konsert i forbindelse med Jon Klevelands 50 års dag.  

Søndag 26.01 var det familiemøte med Viggo Klausen 

Søndag 11.05 var det familiemøte med Jarle Waldemar 

Lørdag 11.10 var det temadag med organisasjonen Menneskeverd 

Søndag 12.10 var det stor familiekonsert med Watoto fra Uganda 

Tirsdag 28.10 var det konsert med Solveig Leithaug 

Helgen 07.-09.11 var det bibelhelg med Leif Gunnar Sandvand.  

Fredag 21.11 var det stor konsert i forbindelse med Sverre Jølstads 75 års dag 

Søndag 07.12 var det julekonsert med Garness 

 

Fastetiden – 40 dager med fokus på bønn i menigheten.  

Også i 2014 hadde vi en egen bønne- og fastekalender som ble distribuert via Frikirkeaktuelt. 

Kalenderen inneholdt dagens ord fra Bibelselskapet og en konkret utfordring til å be for ulike 

bønnebehov, spesielt med tanke på menighet og kirke. 

Menighetsmøter i 2014, dato og hovedsaker  

I tillegg til Årsmøtet har det vært 6 menighetsmøter med et gjennomsnittlig frammøte på ca. 55 

personer. 45 saker har vært behandlet. Noen punkter fra de ulike møtene under.  

 

05/02 Bemanningssituasjon, endring av hovedpastor. Info om Frikirken Øst. Deltakelse i 

Agenda1 nettverk. Fjerna bundet kollekt vedtak til KN. 100 stk i ny vasketurnus. Mulig 

gjenopptakelse av Etiopia engasjement.  

19/03 Årsmøte. Gode nyheter fra FRIBU. Årsmelding og regnskap. Nystopping av kirkebenker. 

Feiring av gode ting i året som gikk. Brannøvelse. Visjon for fremtiden. Plan for 

renovering av kirka.  

14/05 Synodesaker og valg av delegater. Info om Frikirken Øst med oppstart 21.09. 

11/06 Personal – Jon Kleveland fast tilsatt, Hilde Grøthe økt stilling. Synodesak. 

Byggrenovering info.  
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14/09  Dvergsnestangen – låneopptak på 20 millioner for utbygging ifm. folkehøgskole. 

Oppsigelse fra Rune Tobiassen som pastor, og Bjørn E Strandberg som eldste. De går 

begge til Frikirken Øst. Per Svein Høyer-Jonassen formann i eldsteråd. Orientering om 

«flere i tjeneste».   

22/10 Byggrenovering. Økonomioppdatering etter start av ny menighet. Nattverdinnbydelsen – 

info. Brev om «flere i tjeneste.» Ny hovedpastor fra 2016. Gudstjenesteform. Satsing på 

grupper.  

03/12 Brudd med samarbeidskirke i Japan. FRIBU – satsinger videre. Rapport fra synodemøtet. 

Oppdatering av medlemsregister. Budsjett 2015. Leder av bygg-gruppa på plass, Stig 

Berg Thomassen.  

 

Menighetsrådet 

Menighetsrådet har i 2013 hatt fem møter og behandlet 15 saker.   

 

Viktige saker har vært: 

 Kirkebygg/renovering 

 Personal/bemanning 

 Planting av Østsida menighet  

 Synodemøte/synodesaker 

 Budsjett for 2015 

 Oppdatering av medlemsregister. For å få til en bedre harmonisering mellom 

virkeligheten og listene, sendte vi et brev i desember hvor vi ba om tilbakemelding.  

 

Menighetsrådet består av administrasjonsråd, administrasjonsleder og tre fra eldsteråd. 

 

Administrasjonsrådet (AR) 
 

Bemanning / møter: 

Etter etableringen av forprosjekt Frikirken Øst høsten 2013, har AR kun bestått av 2 valgte 

medlemmer – Siri Frigstad og Gudmund Jakobsen. Fra høsten 2014 søkte Siri permisjon. For å 

bøte på manglende bemanning, har Hans Kristian Sødal møtt fast på møtene som sekretær i 2014, 

mens administrasjonssjef Endre Sagedal har møtt i kraft av sin stilling i menigheten. I enkelte 

saker har lederne av undergruppene innenfor AR vært innkalt til konsultasjoner og da særlig 

innenfor økonomi.  

Det har vært avholdt 13 møter samt en del uformell kontakt via mail og telefon. AR har behandlet 

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

givertjenesten, fordeling av kollekter / kollektplan og søknader om støtte, Hjemmesiden til 

menigheten, bemanning og organisering av AR og oppdatering av medlemsregisteret. 

Følgende saker kommenteres nærmere: 

 

Kirkebygget / FriCafé: 

I forbindelse med oppstart av utbyggingen av Kvartal 42, ble det gjennomført felles befaring av 

kirkebygget for å dokumentere kirkebyggets tekniske tilstand. Etter oppstart er det registrert en 

del sprekkdannelser og dører som henger i karmene. Utbygger er informert om dette.  
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Når det gjelder selve renoveringen/rehabilitering av kirka, har arbeidet hittil for det meste bestått 

i kartlegging av aktuelle delprosjekter, mens en nå er i ferd med å gå over i en mer utøvende 

prosess hvor arkitekt og konsulent er trukket mer inn i arbeidet. 

Finansutvalget er også kommet i gang, og det er allerede samlet inn ca. 1,2 millioner kroner. 

Menighetsmøte har gitt fullmakt til låneopptak på 3 millioner kroner slik at det er nødvendig 

likviditet til at arbeidene kan starte opp. 

Økonomi: 

For å øke opp andelen av medlemmer i fast givertjeneste og for å øke beløpet for de som allerede 

er faste givere, ble det sendt ut brev til alle medlemmene i mai med oppfordring om å ta et større 

ansvar for menighetens økonomi. Dette gav ikke noe målbar effekt. Målsetningen i budsjettet var 

å øke fast givertjeneste med 5 %. Dette lyktes vi ikke med.  

To andre viktige inntektsposter er kirkeskatt og MVA-kompensasjon. Førstnevnte endte opp med 

kr. 9.000,- over budsjett på kr. 850.000,-, mens sistnevnte endte opp med kr. 374.000, noe som er 

44.000,- over revidert budsjett på kr. 330.000,-.  

Regnskapet for 2014 er gjort opp med et underskudd på kr. 500 000 (vil bli korrigert noe). Ca. kr. 

300.000,- som følge av inntektssvikt og kr. 200.000,- som følge av merkostnader – herav gave på 

kr. 100.000,- til Frikirken Øst, samt nytt nødlysanlegg. For øvrig vises det til regnskapet. 

Budsjett for 2015 er gjort opp med et overskudd på kr. 106.000,- Hovedårsaken til overskudd er 

at beregningsgrunnlaget – medlemmer med stemmerett - som legges til grunn for beregning av 

menighetens overføringer til Frikirketorget og misjon, er betydelig redusert.  Det er dessuten  

budsjettert med 5% økning i fast givertjeneste. 

AR har brukt mye tid på økonomifunksjonen både 2013 og 2014, og det ser nå ut til at også 

Synodestyre har tatt tak i dette temaet slik at den sentrale delen av Frikirkesystemet kan bli mer 

kostnadseffektiv. 

 

Fra 2015 vil regnskapet bli ført av menighetens administrasjon med bistand fra tidligere 

regnskapsfører. 

Øvrig drift: 

Fra februar 2014 ble det etablert 20 grupper a 4-5 personer som nå tar hånd om rengjøringen av 

kirken. Det betyr at hver gruppe får en rengjøringsdag pr. halvår. Dette har fungert meget 

tilfredsstillende. 

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

oppussing og forfallent arbeid. Også denne løsningen fungerer tilfredsstillende. 

Kirkebenkene har fått en ansiktsløfting ved at både rygg og sete er trukket om til en meget 

rimelig pris. 

Ny miksepult er installert og utstyr til både lyd og bilde er oppgradert vesentlig. Dessuten har 

materialrommet til dette utstyret blitt forbilledlig. Samtidig er det etablert ny forskriftsmessig 

radiofrekvens for trådløse mikrofoner 

FriCafé har fått endret driftsmønster etter at tidligere ansatt medarbeider har sluttet. I hovedsak 

benyttes nå kafeen til interne tilstelninger – særlig kirkekaffe. Utleie av lokalene til kommersiell 

henseende skjer unntaksvis. 

AR vil avslutningsvis takke alle i undergruppene innenfor AR-området for en strålende innsats og 

imøtekommenhet når behovene har meldt seg. 
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Kirkevertene  
Også i 2014 har kirkevertene ikke bare vært vakter under ordinære gudstjenester, men også vært 

med og hjulpet til under fellesmøtene i Domkirken og i flere konserter, brylluper og 

arrangementer i Frikirken. 

Antall kirkeverter for 2014 var ved årets slutt 24 personer (27 i 2013) Det er ønskelig at flere vil 

melde seg til denne flotte tjenesten fremover. I mangel av leder for kirkevertene, er det 

administrasjonen som håndterer dette.  

 

Lyd- og bildegruppa 
Lyd- og bildegruppa har i hovedsak ansvar for gudstjenestene i kirka. Åge Grønningseter leder 

gruppa, i samarbeid med musikalsk leder.  

 

Innsamlingsutvalget (IU) 
Givertjenesteansvarlig Torleiv Sævig og Kjell Ragnar Løvåsen håndterer  menighetens 

givertjeneste, sammen med adm.leder Endre Sagedal. Det merkes at tidligere leder er gått til 

Østsida, så et par friske og kreative sjeler er velkomne 

 

Økonomiutvalget (ØU)  
Lars Coward leder utvalget, han utbetaler også lønn til menighetens ansatte. Menighetens 

kasserer Kjersti Aulin Heggem og adm.leder Endre Sagedal møter fast. Utvalget har også støtte 

av Roar Larsen og Steinar Ilebekk som har kontroll på fakturabetaling, kollekter m.m.  

 

Fricafé  
Det har vært stor forandring i friCafè. Mary sluttet 1. februar, Kjersti gikk over i Frikirken Øst og 

Trygve flyttet til Voie og engasjerte seg der.  

Styret har nå ansvaret for organisering av kirkekaffen og de som er igjen er Ånund Lunde, Siri 

Sandåker og Hans Jakob Nilsen. De fordeler oppgavene seg imellom. I tillegg ser Grete Nilsen 

etter hva som trengs i Fricafe og passer på orden der.  

 

FrikirkeAktuelt.  
Redaksjonen har bestått av Harald Flaa, Kåre Melhus, Engebret Grøthe, Sigmund Sandåker, Liv 

Marit Gumpen, Randulf Roaldsnes, Hans Obrestad og Tormod Fidje. De tre siste har ansvar for 

layout. Hans Obrestad har sluttet i layout-gruppa etter 20 år! Vi takker for innsatsen. Leif Sture 

Sørensen er kasserer. Ole Jens Fjelde, Oddvar Haugland og Hans Kristian Sødal har ansvaret for 

distribusjon. Sigmund Sandåker (høsten 2014) er ansvarlig redaktør da bladet fortsatt mangler 

egen fast redaktør. Tilbakemeldingene tyder på at bladet er viktig for informasjonsarbeidet innad 

i menigheten og overfor nettverket omkring menigheten.  FrikirkeAktuelt kommer fra 2015 ut 

med 8 i stedet for 10 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 i Kristiansand Domkirke 7. – 12. januar med Rachel Hickson som taler. Vår 

menighet deltok med kollektører og forbedere, Møtene ble overført på radio og webTV.  

 

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

Lian Andersen fra vår menighet er ansatt som regionsleder for Agder og Telemark med kontor i 

Kristiansand. Og fra 1. april 2015 starter Erik Lølandsmo som generalsekretær for KIA Norge. 

 

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

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

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

kollekten på julaften gikk til KN 

 

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

mødrenes nettverk og hevet foreldrekompetansen. Her serveres det varm middag. Deretter går 

barna i ulike aktivitetsgrupper, mens mødrene får undervisning om ernæring og oppdragelse. 

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

KUP. Det er også flere fra menigheten som er engasjert i arbeidet. 

 

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

menigheter og organisasjoner. Nettverket samles til frokost på Hotell Scandic en fredag i 

måneden. Pastor Rune Tobiassen er styremedlem. Under denne paraplyen samles også USB - 

Ungdom Sammen for Byen og BSB - Bønn Sammen for Byen. Nettverkets formål er å fremme 

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

 

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

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

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

Metodistkirken, Kvekerne, Jesu Kristi kirke av SDH og Kristiansand Frikirke. Det arrangeres fire 

til seks dialogmøter i løpet av året. Arbeidet er finansiert med offentlige midler og ledes av et 

styre med Liv Mørland ansatt som koordinator i en 40 % stilling. Arne Jørgensen er medlem av 

styret for FTL, Mei Linn Andersen er vararepresentant for Frikirken.  

 

Det er også et forum av ledere fra de forskjellige tros- og livssynsorganisasjonene. Disse har egne 

samlinger 2-4 ganger i året, hvor Rune Tobiassen har møtt fra Frikirken sammen med lederne av 

de ovennevnte organisasjonene.  
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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. Denne 

innsatsen fortjener anerkjennelse. 

 

 

 

Menighetens virkegrener og annen virksomhet. 
 

Supertirsdag/Tirsdagsmiddag 
Supertirsdag er et tilbud til alle voksne og barn, men primært til familier med barn som er med i 

en av menighetens tirsdagsaktiviteter. Etter at det er servert middag i friCafè fra kl. 1630, har 

barna gått til sitt, mens de voksne har samlet seg til en kopp kaffe. I 2014 har det vært 20 

samlinger med et frammøte på ca. 50 personer i snitt. Fra sommeren 2014 ble navnet endret til  

Tirsdagsmiddag 

Ledergruppen har bestått av: Inger og Jørgen Lauvland, Solveig og Thom K. Lindal, Grete og 

Hans K. Sødal, Anne Marie Jensen.  Grethe og Hans Jakob Nilsen. 

 

Suppe for 7 
Våren 2013 ble det foreslått å starte opp et lavterskeltiltak for de som ønsker å bli kjent med noen 

som går i vår menighet. Dette kan være verdifullt for nye som kommer hit, men også for de som 

har vært med i lengre tid. I en så stor menighet som vår er det lett å bli oversett. Da kan ”Suppe 

for 7” være et godt tilbud. 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 2014 ble det gjennomført 14 suppekvelder på våren og 18 på høsten. I juni arrangerte vi 

fellestur til Gudny og Anthony Culleys hytte på Sodefjed Hytteområde med 42 deltakere. Det ble 

et inspirerende og fellesskapsspleisende tiltak, som vi planlegger å invitere til også våren 2015.  

 

Ved inngangen til 2014 var det påmeldt 60 deltakere. Ved inngangen til 2015 er tallet kommet 

opp i 89, men av disse har 18 meldt seg ut av ulike grunner (flytting m.v.) og 8 har meldt forfall i 

vår. Dermed er det nå 63 aktive deltakere, med aldersspredning mellom 26 og 85 år. 

 

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

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

suppekvelder planlegges for våren og to for høsten 2015 i tillegg til fellesturen i juni. 

 

Tiltaket organiseres av Supperådet, som nå består av Alice Coward, Gudny Culley, Anne Grete 

Gundersen (overtok plassen etter Siri Sandåker høsten 2014) og Kai B. Flå. 
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40 DAGER  
Ledergruppa skoleåret 13/14 har bestått av: 

Hilde Grøthe, leder 

Unni Nordvik Abrahamsen, nestleder 

Sigrun Lauvland Ek 

Siri Holmen Frigstad (sluttet til sommeren). 

Gunn Berg Flaa 

Øivind Augland 

 

Ledergruppa er en del av en stab på 16 frivillige, og i tillegg har vi en flott gruppe gode 

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

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

eksistens.  

 

Møter og oppslutning 2013-2014:  

Antall møter: 40 

Stabssamlinger: 10 

Ledersamlinger: 9 

Medarbeiderfest: 1 

Turer: 2 

Kurset hadde 32 deltagere. 

Vi hadde 5 åpne dager med til sammen ca 200 gjester.  

 

Skoleåret 13/14 var det 11.året for 40 Dager. Vi er glade for at det fremdeles er stor interesse og 

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

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

 

Den nye veien/innvandrerarbeidet 
«Den nye veien» er menighetens arbeidet blant våre nye landsmenn.Det er samling annenhver 

torsdag kl. 18.00 – 19.30 i Peisestua. Flere av innvandrerne er også aktivt med og drifter Frimat 

som foregår like i forkant. 

 

Medarbeidere i «Den nye veien» i 2014: Sigmund Sandåker, Sigfred Stien, Mei Lian Andersen, 

Åse Landsverk Larsen, Berit og Arnt Sigurd Abrahamsen. 

Fremmøtet har sunket i løpet av året. Dette skyldes bl. a. at flere av innvandrerne fra Iran har blitt 

sendt ut av landet eller de har reist til andre europeiske land der forholdene kanskje kan være 

bedre for dem.  

 

Det er trist når noen av våre kjære blir hentet på nattestid og sendt tilbake uten sikkerhet for sin 

fremtid. I slike saker har vi gjort mye for å bekrefte at de er ekte konvertitter, men det er 

frustrerende at Utlendingsnemda har så rigide regler at de nesten har bestemt på forhånd at 

konvertitter fra Iran ikke skal få beskyttelse i Norge. Nemnda trekker i tvil deres kristne integritet 

og synes heller ikke å legge vekt på at en pastor bekrefter deres kristne troverdighet. Neda og 

Emran ble sendt til Iran i mai. De ble arrestert da de ankom Teheran og ble utsatt for intense 
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avhør i 24 timer. Deretter ble de satt fri med beskjed om å melde seg igjen neste dag. Neda klarte 

da å komme i sikkerhet, mens Emran ble arrestert på ny og satt i fengsel i 100 dager. Der 

opplevde han tortur med press om å si fra seg sin kristne tro. På en permisjon klarte han å flykte 

og de har begge kommet seg over til Tyrkia der de nå er FN-flyktninger. 

 

Vi er mange som kjenner stor takknemlighet for hva Neda og Emran fikk bety i vår menighet. 

Hver mandag og torsdag jobbet de med matutdeling gjennom Frimat. Emran satte nye puter og 

trekk på alle kirkebenkene, godt hjulpet av Rupan fra Sri Lanka. De har begge vært med oss i 

bønnemøter og i det hele tatt vært til stede på det meste i kirken. Da de begynte i kirken for tre år 

siden, kom Neda med en brodert tavle med skriftordet: «Gud, jeg roper til deg, du som svarer.» 

Salme 17.6. Denne står nå i «Det stille rom».  

 

Radioarbeidet  
Det har vært gudstjenesteoverføring fra Kristiansand Frikirke hver tredje søndag i måneden også 

dette året. Odd Gulliksen har vært teknisk ansvarlig for sendingene. Ragnar Klovland har hatt 

ansvar for inn- og utannonseringen.  

 

Formiddagstreff   
Vi merker avgjort at det er behov for denne samværsformen. Møtene har en klar evangelisk og 

sjelesørgerisk profil. 

Gerd Haugland og Kate Senum har ansvar for bevertning og det praktiske. 

 

Det har i 2014 vært avholdt 8 møter.  Fremmøte er 30-40 stykker. 

Talere har vært: 

Birger Aulin, Hilde Grøthe, Sverre Jølstad, Arvid Hunemo, Oddvar Søvik og Sigmund Sandåker. 

 

Møteansvarlig er Øystein Nylund. 

 

Seniorforum 
Seniorforum har sine møter i Fricafe en onsdag i måneden, bortsett fra sommeren. Fremmøte har 

variert en del, men har vært fra ca 40 til 80. 

Emnevalget for møtene har vist stor bredde. På første møte fikk vi besøk av Mia Voreland som 

gav oss nytt fra Nepal. På neste møte fikk vi høre Oddvar Søvik snakke om hvordan nå dagens 

mennesker med evangeliet. PÅ maimøte fikk vi besøk av Anne Sender der temaet var ”Å se med 

begge øyne, Min jødiske reise.  I mai var temaet Kaj Munk ved Kurt Hjemdal. 

På første møte på høstparten fikk vi en gripende rapport fra Nord Korea ved Roald Føreland. 

Videre kåserte Svein Fink over emne ”Samvittigheten – god å ha eller bare i veien” . I november 

fikk vi en interessant innføring i Hans Nilsen Hauges virke, åndens og håndens arbeid. Siste møte 

sto Leif Gunnar Engedal for og temaet var ”når troen setter spor i livet”. 

 

Tilbakemelding fra deltakerne på møtene er svært god. 

 

Arrangementskomiteen har bestått av: 

Aslaug og Reidar Skeie, Siss og Øyvind Wold, Lilly og Thorleif Drangsholt, Torbjørg og Gunnar 

Ringøen, Oluf Arntsen og Harald Flå. 
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Menighetens bønnetjeneste 2014 
Menigheten har flere bønnesamlinger. I tillegg er det enkeltpersoner som har en særskilt 

bønnetjeneste i menigheten. Det er flere som har en forbønnstjeneste/sjelesorg etter avtale.  

 

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

og Reidar Stav Johansen organiserer arbeidet.   

 

Mandag kl. 0730-0830 

Bønnesamling i friCafè.  

I 2014 var det 35 samlinger, med 3-5personer. 

Leder: Endre Sagedal 

 

Hver mandag kl. 1900-2100 

Bønn for VOX, møtes privat 

Fremmøte: 10 stk 

Leder: Stein Arve Graarud 

 

Tirsdag kl. 1100-1200 

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

I 2014 var det ca. 40 samlinger. 

Gjennomsnitt på fremmøte 8 - 12 personer. 

Leder: Olaf Drangsholt. 

 

Torsdag kl. 0900 – 1030 

En samling i Fricafé med spesiell fokus på menighetens ungdomsarbeid. 

Fremmøte 6 – 10 personer.  

Leder: Stein Arve Graarud.  

 

En kveld i bønn 

Hver 2. torsdag fra 19.30-21.00 

Ble avsluttet sommeren 2014 

 

Bønn før gudstjenesten 

I det stille rom kl. 10.30-1050 

Fremmøte 6-15 personer 

Leder: Gudstjenesteleder 

 

Fra Bydelsarbeidet til Østsida Frikirke 
Den 21.september 2014 ble Østsida Frikirke offisielt stiftet. Det skjedde etter 13 år med et 

bydelsarbeid i området Gimlekollen/Fagerholt og som de to siste årene ble utvidet med Justvik. 

Endelig ble «navlestrengen til mor» kuttet. Det ble meldt overgang for 86 medlemmer fra 

Kristiansand Frikirke. Utsendelsen av medlemmene ble markert i gudstjeneste 31.august, 

samtidig som Rune og Renate ble takket av for tjenesten i Kristiansand Frikirke. Selve 

stiftelsesmøtet ble ledet av presbyterieformann Arnfinn Østerberg, med synodeformann Arnfinn 

Løyning. Det ble innsatt Menighetsråd med 4 eldste og 3 diakoner, inkludert Rune Tobiassen 
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som pastor og Renate Orre som menighetsarbeider. Vi gleder oss over at vi som menighet nok en 

gang har plantet en menighet og ser at vi når enda flere mennesker på denne måten. Vi lyser Guds 

velsignelse over Østsida Frikirke. 

 

 

Familieteam til Latvia 
Bakgrunn: Siden 1992 har det vært et samarbeid med Nikolai Checvchuk og hans tjeneste i 

Latvia/Hviterussland, og med ulike grupperinger i Kristiansand. I 2011 tok Endre Sagedal 

initiativet til en tur med representanter fra Kristiansand Frikirke til Dougavpils, Latvia. Ut i fra 

fundamentet i denne turen ble det i 2012, 2013 og nå 2014 arrangert familieteamtur til 

Dougavpils, Latvia. 

Ledergruppen i 2014 var Jorunn og Endre Sagedal som hovedleder, Mari og Reidar Kleggetveit, 

Margrethe og Andreas Røed som medledere.  Prosjektet: Latgales Dzintars er navnet på leirstedet 

hvor vi bor og arbeider. Det ligger en snau halvtime utenfor byen Dougavpils (100 000 

innbyggere) Gjennom sommeren blir det arrangert 8-10 barne – og ungdomsleirer på dette stedet. 

På sikt er målsetningen at stedet også kan utvikles til å bli en yrkesskole/videregående utdanning 

i denne delen av Latvia. I tillegg til at vi jobbet på leirstedet med å klargjøre for sommerens 

virke, så samarbeidet vi også med en menighet i byen med ulike prosjekter 

Deltakere: Vi var ca. 35 deltakere på turen.  

Økonomi: Deltakerne finansierer selv reise, kost og losji. Ca. 3000,- pr. hode. Vi har fått en del 

gaver med som vi har gitt videre.  

 

Misjonsutvalget – Misjon 2020 
Komiteen består av: Roald Føreland, Kåre Melhus, Janne Elisabet Roland, Erik Lølandsmo og 

Paul Roland 

 

Mandatet vi har fått av eldsterådet er: 

Hjelpe eldsterådet til å nå visjonen om å ha 20 misjonærer innen 2020. 

Hjelpe eldsterådet og menigheten til å sette fokus på misjon. 

Se nærmere på innspill fra eldsterådet som omhandlet misjon og evt. utføre oppdrag. 

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

Oppfølging av korttidsmisjonærer. 

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

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

misjon i menigheten. 

 

Disse områdene har vi arbeidet med. 

 

Vi har jobbet endel med hvordan vi skal definere "misjonær", og hva det betyr i vår tid, at 

eldsterådet har en visjon om 20 nye misjonærer.  Vi er ikke helt ferdige med dette 

definisjonsarbeidet. 

Vi har jobbet med saker som Etiopia og vennskapsforholdet til Nekemte. 

Vi har holdt oss orientert om Kenya prosjektet, og hatt samtaler om prosjektet i Sibir.  Vi har 

forsøkt å holde kontakt med Ane Hegen, vår misjonær i Paris, og andre unge som er ute i misjon. 

Vi har anbefalt unge å søke støtte til å reise ut i misjon, og anbefalt eldsterådet å gi støtte. 
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Vi har forsøkt å få oversikt over hvor mange i vår menighet som er engasjert i et aller annen 

misjonsprosjekt.  Det er snakk om ganske mange mennesker. 

 

Det har også vært viktig å orientere oss i Japan saken, hvor flere i vår menighet har vært sterkt 

engasjert. 

 

Det har vært inspirerende å arrangere misjonsmøter, både hvor våre egne team har deltatt, og 

hvor noen av våre medlemmer er engasjert, som Nord- Korea og Iran. Det er inspirerende å se at 

det er mange som er engasjert i misjon i vår menighet, på ulike vis. 

Vi planlegger forskjellige misjonsmøter i året som kommer, og vil være med å inspirere til 

misjon. Et nytt tiltak vil være å forsøke å starte opp en gruppe for unge mennesker som arbeidet 

med kall til tjeneste. 

 

Vi i komiteen er takknemlig for å være med i dette arbeidet.  Det er inspirerende. 

 

Misjonsmessa 
Lørdag 15. november var dagen for Misjonsmessa 2014. I messekomiteen jobber vi med dette 

arrangementet gjennom hele året. Messedagen ble den festdagen vi ønsket at den skulle være, 

med stor stemning og godt besøk. Vi fikk inn kr 316 018,- brutto. Til Frikirkens misjonsarbeid 

ble det videresendt kr 275.000,-. Vi takker alle dere i menigheten som har vært velvillige og 

hjelpsomme, slik at det ble en glede å arrangere Misjonsmesse 2014. 

  

Misjonsmessekomiteen består av: Ellen Kirkhus; Ruth Anne Hagen, Kari Obrestad, Ester Tufte 

Larsen, Gerd Sæbø, Anne Kari Jakobsen, Jorunn Mørkestøl, Randi Lervik Gabrielsen og Liv 

Marit Nylund Gumpen 

 

Ytremisjonens kvinneforening 
 

Styret i 2014 har bestått av: 

 Solveig Jølstad, leder 

 Reidun Jørgensen, kasserer 

 Rigmor Einstabland 

 Borgny Falch Tønnesen 

 Kari Aulin 

 Berit Tønnessen 

 Gunnvor Vinvand, sekretær vår 

 Mai – Elin Isefjær, sekretær høst 

Ytremisjonens Kvinneforening har hatt 20 samlinger i 2014, deriblant tur til Grosås gård i 

Iveland og kvinnestevne i Hægeland Frikirke. 

Vi har hatt 3 styremøter. 

Det er en trofast flokk på ca. 40 stk. som møtes på samlingene, vi kan glede oss over at nye 

kommer til. På møtene får vi informasjon og hilsener fra våre misjonærer av Helle Fjelde som er 

vår misjonskontakt. Hun nevner hver enkelt misjonær / familie med navn og legger dem frem for 

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



18 

 

Vi har også dette året hatt besøk av talere fra vår egen menighet og andre menigheter og 

organisasjoner. 

Årsmøtet var 18.02.14. 

Vi hadde en fin stund der Solveig ledet og ba for misjonærene og etter dette blir det etter 

tradisjonens at styret varter opp med Ostebordet som er veldig populært. 

Vårsemesteret ble avsluttet med en fin tur til Oddens hage på Evje og videre til Grosås gård. Der 

ble det servert lunsj samt kaffe og konfekt. Mia Voreland talte og Dametrioen sang. 

Høstsemesteret startet som vanlig hjemme hos Solveig Jølstad hvor 38 kvinner møtte opp, styret 

serverte kaker og kaffe, Sverre holdt andakt. 

2 sept. deltok vi på kvinnestevne i Hægeland Frikirke hvor vi også innviet den nye spisesalen i 

underetasjen der de serverte smørbrød og kaker, Ingrid Aske holdt tale til en fullsatt kirke. 

Adventsfesten ble holdt 09.12.14. 

Hilde Grøthe holdt andakt og Mosby Damekor gledet oss med fin sang. Det ble servert Risgrøt og 

hjemmebakte småkaker. En fin fest vi alle satt pris på. På tross av storm og regn var vi hele 60 

kvinner samlet rundt bordene. 

Dette året er det kommet inn kollekt på tett oppunder kr. 100.000.- til misjonen. 

Kristiansand  jan . 2015  

 

Musikk fra vugge til grav 
 

Musikkarbeidet i Kristiansand Frikirke er rikt og variert. I vår menighet er det mulig å synge i kor 

fra vugge til grav. I løpet av 2014 så hele fire nye kor dagens lys. I dag har kan menigheten skilte 

med hele ni kor. Det betyr at ca. 200 mennesker synger i kor i Kristiansand Frikirke! Korene er: 

Knøttekoret 

Jubilo 

Frikirkens ungdomskor 

Gospelkoret 

Frikirkens menighetskor 

Frikirkens kammerkor 

Vestergabet 

Kristiansand Studiokor 

Bronselaget 

 

Bronselaget ledes av Harald Sødal, med sang- og musikkleder Jon Kleveland som sin venstre 

hånd. Bronselaget er et kor for de som ikke lenger er i fast arbeid og som kan øve på dagtid. 

Koret øver annenhver onsdag kl. 12.00. 

Det var i anledning Kristina Jølstad Mois nye CD ”Uendelige favn” at Kristiansand Studiokor ble 

vakt til live igjen. De var kor på CD-en, og kan sees og høres på YouTube sammen med Kristina 

i julesangen ”Hvem løser gåten”. Sangen fikk 3000 streaminger i løpet av 2014. 

Kristiansand Studiokor opptrådte videre på konsert med Solveig Leithaug i kirken 28. oktober. 

Videre sang koret på gudstjenesten 21. desember.  Koret består av en ”pool” med rundt 30 

sangere, der om lag halvparten er med på de forskjellige prosjektene. 

Helt på slutten av året ble vi kontaktet av Catrine Hovland som ønsket å starte et gospelkor i 

kjerka. De ”prøve-begynte” allerede i 2014, og skal holde sin første konsert i kirken allerede i 

vår. Koret retter seg mot studenter og unge voksne. Koret er et kjærkomment tilskudd på 

korfronten. 
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Frikirkens menighetskor ble startet opp i februar 2014. Første halvår ble brukt til å øve. Fra 

høsten av har koret opptrådt fast på kveldsgudstjenestene. Koret er for alle – under pensjonsalder, 

og har behov for flere gutter! Koret ledes av Jon Kleveland og øver tirsdager. 

Musikkrådet ble vekket til live i 2014 og har hatt tre møter. Blant arbeidsoppgavene rådet jobber 

med er strategier, rekruttering og konserter. Utfordringene fremover er bl.a. å rekruttere flere til 

instrumentalgrupper, komp, strykeensembler, blåsere etc. 

 

Jubilo   
Barnekoret Jubilo består av 25 born frå 2.-7.klasse ved utgongen av desember 2014. 

Me har hatt øvingar stort sett annakvar tysdag. 

Våren 2014  

15 øvingar (inkludert påskespill-øvingar), fyrste 7.januar, siste 20.mai. Eigen øvedag laurdag 

22.februar.  

Jubilo deltok på 2 forestillingar av påskespillet Lys Levende 6.april.  

11.mai var det familiedag og korverkstad med barneartisten Jarle Waldemar.  

Siste øvingsdag hadde koret konsert for foreldre og venner og markering av dei 6 som slutta i 

koret etter 7.klasse.  

Hausten 2014 

11 øvingar, første 26.august, siste 16.des 

Songoppdrag på 2 familiegudstenester i Kristiansand Frikirke, 1 familiegudsteneste i Vennesla 

Menighetshus og julemesse, julesonggusteneste og gudsteneste julafta.  

Jubilo song også saman med Knøttekoret på Bymisjonens Julekonsert og på Jul i Sør med 

Torstein Sødal, Martin Halla og Maria Arredondo. Begge i Kristiansand Domkirke.  

Dirigent har vore Bodil Kvernenes Nørsett 

Pianist har vore Runar Nørsett 

Ledergruppa har våren 2014 bestått av Siri Merete Johannessen (vikar for Hilde Grøthe), Liv 

Marit Gumpen og Monica Gundersen og Bodil K Nørsett. 

 

Hausten 2014 bestod ledergruppa bestått av Siri Merete Johannessen, Liv Marit Gumpen, Hilde 

Grøthe og Bodil K Nørsett. 

 

Knøttekoret 
Knøttekoret har i 2014 bestått av 20-25 sangglade barn mellom 3 og 7 år. Vi har hatt øvelse 

annenhver tirsdag som en del av aktivitetene på Supertirsdag. Gjennom året har vi opptrådt på 

familiegudstjenester i kirka, på Supertirsdag, på misjonsmesse og Frikirkens juletrefest. I tillegg 

har vi fått være med som gjestekor på to julekonserter i Domkirka.      

Musikalske ledere for koret har i 2014 vært Hege Bjørnestøl Beckmann og Grethe Stave 

Johannessen. Pianist har vært Henriette Hauan og praktisk ansvarlig Kirsti Vedå. 

 

Vestergabet 
Skuta Vestergabet seiler sakte videre med svak slagside etter et nytt år med sanger og 

hymner til Herrens ære. Jon Kleveland har vært kaptein og styrmann og ført skuta med 

kjærlig og lett nervøs hånd, som han har gjort de foregående år. Kursen er staket ut i 

samarbeid med et lettskremt styre bestående av, i tillegg til undertegnede, formann og 

åndelig ansvarlig Kjetil Stangenes, webredaktør Atle Johannessen, økonomisk konsulent 

Tor Skarperud og klarsynt valldøl Tarjei Berg. Koret har i skrivende stund 33 betalende 
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medlemmer. Oppmøte på øvelser og arrangement ligger noe lavere. 

Vi har i 2014 avholdt 24 øvelser i Frikirken, hvorav én med den alltid duvende engasjerte 

begavelse Marianne Sødal, i anledning fellesarrangementet «Norsk korsang gjennom 

tidene» i Kilden 21/5. De øvrige korøvelsene har Jon stått for mer eller mindre alene. Jeg 

mener sogneprest og storrøyker Helge Smemo en gang i løpet av året tok ansvar ifm. en 

separat stemmeøvelse. Jeg vil her også trekke frem Smemoʼs betydning når det gjelder 

innøving av 1. tenorstemme, der han er en musikalsk brøytepinne vi mindre begavede kan 

klamre oss til. Å synge 1. tenor med Smemo er som å spille bowling med grind. 

Bevertning på øvelsene holder gjennomgående bra standard. Det antas at snittvekt øker i 

samsvar med snittalder for korets medlemmer. 

Av opptredener foruten den nevnte i Kilden, nevnes deltakelse på gudstjenester/møter i 

Frikirken 9/2, 2/4, 18/5, 2/11, 9/11, 14/12 og 25/12, foruten sanggudstjeneste 7/12. I året 

2014 har Vestergabet tatt et skritt fra bedehus til bakgård, brygge og salong. Det aller 

første - og kanskje mest minneverdige stunt-oppdraget kom i anledning fru Kjetil Ringøens 

50-års jubileumsfeiring den 8. januar, der vi i etterhånd ble traktert med kaker og kaffe. 

Dernest dukket vi opp på Høivold brygge, til allmenn forlystelse ved sameiets sommerfest 

20. august og i privat lukket 40-års jubileum på Bjørndalen gård 10. oktober. Vi har også 

deltatt med sang på kveldsmøte i Lund kirke 27/4 og i Søm kirke 24/8, der som en av flere 

musikalske aktører. Årets høydepunkt må sies å være deltakelse ved Jon Klevelands 50- 

års jubileumsfest i Frikirken 14/3, der korets opphavsmann og fullender ble feiret med 

tilbørlig pomp og prakt. Mannskoret deltok også på fredskonsert for Gaza i Domkirken 9/9. 

Oppmøtet av publikummere på sistnevnte arrangement overgikk selv højmessen i Jerup. 

Vi avholdt konsert i Birkenes kirke 24/9, en konsert som må regnes å stå som en bauta i 

norsk kirkemusikk på Birkeland i 2014. 

Årsmøte ble avholdt 12. februar, samme kveld som Oddvar Søvik doserte om Jesu 

lik klede, der vi også deltok med sang. Sommeravslutning ble avholdt på Farvannet 

skytebane, med leirdueskyting og grilling. Stig Meberg ble etter intens finalekamp med 

Kjetil Stangenes kåret til korets skytterkonge. 

Årets kortur gikk til Sæby, Danmark. Av begivenheter ifm. dette kan nevnes fysisk fostring 

med og uten ball på lørdag og åndelig påfyll og musikalsk deltakelse på højmesse i Jerup 

kirke under avreise søndag. Bevertning i etterkant sto på ingen måte tilbake for oppmøtet 

av innfødte under selve gudstjenesten. Sågar organist ved Elling, Strandby og Jerup 

kirker, Asbjørn Høgholm, deltok entusiastisk som tilhører ved den selsomme begivenhet. 

 

Ungdomskoret  
Ungdomskoret har dette året bestått av 20-30 flotte jenter og gutter fra ungdomsskole alder og 

oppover.  

Vi har vært med på et par Gudstjenester i frikirken, i tillegg til sanggudstjeneste og julaften.  

Søndag 14.sept hadde vi konsert sammen med Kristina Jølstad Moi og Kristian Sødal, til inntekt 

for London turen. 

Høydepunktet dette året var selvfølgelig London turen i høstferien. Vi var en gjeng på 25 

ungdommer og 6 voksne. Det ble mye salg av CD og annen dugnad i forkant av turen. Vi var så 

heldige å få bo i Sjømannskirka hvor vi også sang på Gudstjeneste. Ellers opplevde vi mye gøy i 

London som musikalen Phantom of the Opera, Hillsong, sightseeing og shopping. 

Etter høstferien sluttet Ellen Frøysaa som mange års trofast dirigent, og turen ble en fin 

avslutning for henne og ungdommene. 
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Silje Borøy Hasseleid har overtatt som dirigent etter Ellen og koret fortsetter i samme gode ånd.. 

 

 

Kammerkoret 
 

Vårsemesteret: 

 

 21 øvingar. Første øving 6. januar. Siste øving mandag 2.juni 

 Årsmøte i januar 

 2 songoppdrag på gudsteneste i Kristiansand Frikirke  

 1 songoppdrag på gudsteneste i Lillesand Frikirke 

 1 songoppdrag 2.påskedag i Kristiansand Domkirke 

 Seminartur til Ålborg i pinsehelga med Stefan Schöld og Randi Bjerge-Schöld 

 Kanonkonsert 2.pinsedag med Sveinung Hølmebakk på Møvik Fort 

 

Haustsemesteret: 

 

 25 øvingar inkludert Beethovenprosjektet (7 fellesprøvar) i august og Juleoratoriet (6 

fellesprøvar). Fyrste ordinære øving 1.sept. Siste øving 15.des.  

 2 opptredener på gudstjenester i Kristiansand Frikirke, inkludert Julesonggudst. 

 Fellesprosjekt på Beethovens 9.symfoni An die Freude august 2014 

 Fellesprosjekt på Juleoratoriet med Kristiansand Domkor desember 2014 

 Sacred Consert med Søgne Messingensemble i Lyngdal og Søgne Kirker 

 Sacred Consert med Kristiansand Domkor og Christiansand Storband i Kristiansand 

Domkirke 

 Julenattkonsert i Kristiansand Domkirke med Ynglingeforeningen Musikkorps 

 

 

Koret består pr 01.01.2014 av 19 medlemmer pluss dirigent. 

 

Styret har bestått av: 

Bodil Kvernenes Nørsett, Marte Almvik Nørsett, Tom Espen Bergan, Anita Sædberg, Mari 

Helland Frøysnes og Line Tveiten (varamedlem). 

 

 

På vegne av styret, 

Bodil Kvernenes Nørsett, musikalsk leiar. 

 

Musikkskolen  
I 2014 har styret bestått av Kristina Jølstad Moi, Hilde Skaar Davidsen (sekretær), Line Graarud, 

og Ingunn Abrahamsen (styreleder) i tillegg til sang og – musikkleder Jon Kleveland. Hilde Skaar 

Davidsen avsluttet vervet i mai 2014. 

Musikkskolen hadde våren 2014, 36 elever fordelt på sang, piano, gitar og trommer. 

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

Marina Wikstad pianoelevene, Petter Hallaråker gitarelevene og Kim Kristiansen trommeelevene. 
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Ved oppstart til høstsemesteret ble det utlyst ny stilling, og Kjell Tore Myre overtok 

gitarundervisningen. Elevtallet var 37, og varigheten av semesteret 15 uker. Det ble foretatt en 

opprydding i oversikten over romfordeling i Frikirken, og i august var ny oversikt klar. Dette 

resulterte i at pianoundervisningen flyttet ned i kjelleren, og gitarundervisningen til rommet vegg 

i vegg med FriCafé og kjøkkenet. Administrasjonen i Frikirken ryddet disse rommene til 

undervisningen startet. Ordningen avlaster flygelet i kirkerommet som nå får mindre slitasje.  

 

Halvveis ute i semesteret ønsket Kim Kristiansen å slutte som trommelærer pga. et godt tilbud 

om å spille trommer i London. Edvin Näslund hadde vært vikar for Kim med gode 

tilbakemeldinger og fikk tilbudet om jobben. Han overtok på kort varsel, og holdt undervisning 

frem til jul. Skiftet av lærer ble ikke optimalt av ulike grunner, og Näslund valgte å slutte ved 

semesterslutt. De timene som ikke ble gitt til elevene, ble refundert. Ny stilling ble utlyst, og vi 

var så heldige å få Daniel Hinderaker som ny trommelærer fra våren 2015.   

 

Gerda Løvåsen hadde ansvaret for faktureringen til foreldrene, Lars Coward for utbetaling av 

lønn til lærerene og resten av de administrative oppgavene i forbindelse med drift av 

musikkskolen, ble utført av Marit Birkedal Aas og Marit Lid Skorstad (Bjerkvik) som tok over 

for Renate Orre. Dette fungerte godt, og de fortsetter med dette videre inn i 2015. 

 

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

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

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

og konsert i kirka. Det var god oppslutning, og på det meste var vi 15 elever på turné. Noen 

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

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

semesteret og øvelse før konsert.  

 

I 2015 ønsker vi å fortsette å bruke elevene på ulike arenaer underveis i semesteret. Det er til 

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

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

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

opptre mer. Vi vil ta vare på de gode idéene som allerede er satt i gang i musikkskolen, og heve 

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

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

året. 

 

Påskespillet 
For sjette år på rad ble Påskespillet «Lys, lys levende» framført med to forestillinger søndag 6. 

april 2014. Begge oppsetningene var svært godt besøkt. Til sammen var ca. 100 barn, unge og 

voksne med å skape musikk, dans, drama og tekster til en fortelling om påskens budskap. 

Barnekoret Jubilo, medlemmer fra Ungdomskoret, solister, musikere og instruktører 

gjennomførte ca. 10 øvelser i forkant. I tillegg har prosjektgruppa hatt 5 komitémøter.  

Prosjektgruppa for 2014 var sammensatt av Liv Marit Nylund Gumpen, Line Key Graarud, Inger 

Arntsen, Bjørg Ilebekk Berntsen, Renate Orre, Anette Robstad og Randulf Roaldsnes. Musikalsk 

leder for 2014 var Jon Kleveland. Det blir ikke en ordinær oppsetning av påskespillet i 2015. Det 
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er laget spredningsmateriell dette året slik at andre menigheter kan sette opp hele eller deler av 

musikalen. 

 

Menighetens diakonale arbeid 
 
 

Frihjelp 
Målet for FRIHJELP er å tilby ulike former for praktisk hjelp, og dermed være et bindeledd 

mellom de som har ulike behov, og de som kan tilby ulike former for praktisk hjelp.  

 

I løpet av 2014 så hadde vi 7 FRIHJELP lørdager der vi har utført til sammen 56 oppdrag. 

Oppdragene spenner i fra flyttehjelp, gartnerarbeid, vasking av ulik slag, snømåking og enkelt 

snekkerarbeid, elektrisk arbeid. Det har vært en gruppe på ca. 10 stk. som stiller på disse 

lørdagene. Oppdragene har kommet fra internt i kirken, fra ulike frivillighetssentraler og andre 

kirkelige instanser.  

 

FriHjelp ønsker å fortsette tilsvarende arbeid i 2015. 

 

Ledergruppen for arbeidet: Øyvind Dovland og Irene Kaspersen  

 

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

bygd på Rune Tobiasen sin visjon om å hjelpe og vise omsorg for de fattig ved å gi dem mat.; 

1. Hjelpe våre medmennesker ved å gi dem mat. 

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

samtale og enkel bevertning. 

3. Fortelle dem om Guds ord. 

4. Begrense kasting av mat 

 

FriMat får donert mat fra flere butikker i Kristiansand. Maten blir hentet og kjørt til Frikirken 

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

med hjem.  På mandager er det KUP, studenter, Oasen Bibelsenter og andre nordmenn. Oasen 

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

alle. I løpet av en uke gir vi ut mer en 150 poser med mat. Flere menigheter har vist interesse for 

dette prosjektet. I løpet av 2014 har FriMat startet opp i Vågsbygd Bedehus, Oasen Bibelsenter, 

Hånes Frikirke og Arendal Frikirke. Vi har også sent ut informasjon om FriMat til alle Frikirke 

menigheter i Norge og informert på sentrale Frikirke samlinger. 

 

FriMat har også utviklet sitt arbeid i Kenya i 2014. Der har menigheten startet sitt eget FriMat 

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

 

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

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

Sykekomiteen har i 2014 hatt tre besøks steder. Sykehjemmet i Elvegata og Bispegra 

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

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

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

 Fremmøte på andaktene, spesielt i Elvegata, har vært litt variabelt. Vi forsøkte å bytte tidspunkt 

der, men gikk tilbake til kl 11.00 som før. Vi prøver å holde god kontakt med ledelsen slik at 

andaktene kan bekjentgjøres bra.   

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

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

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

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

Sandåker har også deltatt med andakter. 

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

 

 

Besøkstjenesten  
For 2014 har besøkstjenesten bestått av følgende:- 

Olav Drangsholt, Gudny Culley, Brita Stav Johanssen, Mai-Elin Isefjær, Grete Nilsen, Ellen 

Beckman Tellefsen, Arne Wilhelm Haugland, Gunnar Ringøen.  I løpet av høsten startet Arnhild 

Stangenes i tjenesten. I tillegg er Torleif Haugland, Birger Aulin og Sverre Jølstad viktige 

støttespillere i besøkstjenesten. 

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

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

Det har vært tre møter i 2014, årsmøtet 13.februar hos Grete Nilsen, 9.september hos Anthony 

Culley og 1.november i FriCafé. Her ble blomsterlistene til jul gjennomgått, oppdatert og fordelt. 

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

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

blomsterhilsen til de som fyller runde år, 75-80-85-90 år. I tillegg får alle over 90 år besøk hver 

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

Til jul ble det delt ut ca. 100 blomster til menighetens eldre over 80 år.. Alle i besøkstjenesten ble 

tatt vel imot. 

 

Statistikk for 2014 (2013) viser følgende: 

Hjemmebesøk  563 (475) 

Antall personer besøkt  175 (166) 

Telefonsamtaler ca.  35 (43) 

 

Natteravn  
Arne Einstabland takker av som vår representant til kommunens natteravntjeneste. V. Rupan 

Thankalingam er ny kontakt. 
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Samlivsgruppa. 
Samlivsgruppa har i 2014 bestått av: Martin og Beate Vestergaard, Lise og Anders Kind, Anne 

og Trygve Waldeland, Hilde og Frode Stakkeland og Gerd og Finn Christian Svanholm. Etter 

sommeren trakk Waldeland seg ut, da de ville engasjere seg i lokal menighet. Stakkeland 

annonserte etter en stund at de ønsket en pause ettersom de ventet sitt tredje barn på høsten. Vi 

har derfor kun vært tre par de siste månedene. Vestergaard har også byttet menighet og ønsket å 

engasjere seg der fom.2015, men fått tips om et par som blir med på nyåret. 

 

Vi har i løpet av 2014 gjennomført 2 kurs med kursopplegget 

 ”7 kvelder om å være 2”. Hver 3. mandag har det vært kurssamling. Første kurs hadde vi i 

FriCafé og andre kurs hadde vi i Bankkjelleren. Ansvaret for gjennomføringen har vært fordelt 

mellom parene i gruppen.  

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

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

planleggingsmøter og sosiale kvelder i løpet av året for å bli samkjørte som gruppe, men det har 

blitt mindre og mindre av dette i løpet av året, da det har vært mye praktisk arbeid som har 

opptatt oss.  

 

Økonomi: Etter søknad til Kristiansand kommune ble det søkt om tilskudd til arbeidet. Vi fikk 

tildelt kr. 45.000.- til samlivsarbeidet for både 2014 og 2015. Deltakeravgiften pr par ble satt til 

henholdsvis kr. 1.800 (første kurs) og 1950 (andre kurs). Dette dekker deler av de utgiftene som 

vi har hatt. Vi har hatt matutgifter på kr. 150.- pr kuvert. I tillegg til det har det vært kjøpt inn 

kursbøker, duker, snacks, te, kaffe, drikke og blomster. Hvert av parene fikk også en bokgave i 

løpet av kurset på en verdi av kr.250. 

 

 

Pensjonistturen  
Årets pensjonisttur fant sted 12. juni. Denne gang var reisemålet Arendal. En full buss med glade 

pensjonister ankom Arendal Frikirke på formiddagen og ble tatt vel imot av pastor Halvard 

Myhren. Deretter ble det båttur rundt Hisøya, med en avstikker forbi Merdø. Tilbake i Arendal 

ble det servert deilig middag i Frikirken. Halvard Myhren var med oss hele dagen og gledet oss 

med sine diktperler, gode historier og en aktuell andakt. Det var en overmåte fornøyd og 

takknemlig flokk som returnerte til Kristiansand utpå ettermiddagen. 

 

friBU-rådet 
friBU-rådets oppgave: 

Vi skal jobbe for at menighetens visjon og verdier er synlig i barne- og 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 2014 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 ønsker en tydeligere profil mot småbarnsforeldre og ungdom i gudstjenesten 

og har en dialog med eldsterådet om dette. Dette mener vi er helt i tråd med 

menighetens visjon og LITT-verdier. (Levende tro, inkluderende fellesskap, 

takknemlighet og tjenestevillighet).  

 Vi har hatt den glede å få Silje Borøy Hasseleid som ny FriBUarbeider i høst. Hun har 

vist stor evne til relasjonsbygging og handlekraft, og vi gleder oss til å samarbeide 

med henne videre! 

 Rådet har også ansvar for den årlige juletrefesten. Det ble forenklet litt i år, ved at vi 

hadde kaffe og kaker i FriCafé til slutt. Dette gjorde festen lettere å gjennomføre, og vi 

synes det ble en fin fest!  

 Å be og tenke på familiearbeidet. Vi hadde ansvaret for tre storfamiliesamlinger i år, 

en med Wiggo Clausen, en med Jarle Waldemar og en med Watoto. Det er krevende 

for friBU å arrangere slike typer samlinger, så vi ønsker å ha en egen komite som 

brenner for og driver familiearbeidet. 

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

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

planleggingen og leder møter sammen, barn involveres i forkynnelsen i 

familiegudstjenestene. Ungdom blir ledere på skattkammeret. Ungdom involveres i 

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

ladestasjon der familien sammen praktiserer tro på hjemmebane? 

 

FriBU årsmøte kalles friBUforum og ble holdt sist i forbindelse med menighetens 

medarbeiderfest den 28.nov 2013. Her velges styret/rådet. Neste årsmøte blir 10. mars 2015. 

 

Rådet har hatt 8 møter og behandlet 87 saker.  

 

Sammensetning: 

Anette Gausdal (leder), Stein Arve Graarud, Liv Marit Gumpen, Steinar Voreland, og Ingvild 

Løvåsen. Heidi Frigstad fra eldsterådet er også en del av FriBUrådet, men har hatt permisjon 

dette året. Steinar Voreland ønsker å trekke seg ut av rådet etter mange års engasjement. Vi er 

svært takknemlig for den innsatsen han har lagt ned i friBUrådet, og ønsker ham Guds rike 

velsignelse i andre oppgaver videre!  

 

 

Konfirmantarbeidet 
Kristiansand Frikirke har i 2013-14 hatt 48 konfirmanter. Vi gleder oss over et historisk stort kull 

i Frikirken.  

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

dyktige medarbeidere; Lars Petter Fidje, Carin Johnsen, Marie Erland, Amalie Trondsdatter 

Haugland, Trond Erlend Ryen, Kjetil Stangenes, Kristine Gumpen, Olav Nylund Dale, Martin 

Dovland, Veline Gautefall Olsson og Kamilla Haugland.  
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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 29. juli -3. 

august. Siden det var flere store kull, var vi nødt til å ha 2 leire for å få plass til alle. På vår leir 

var det konfirmanter fra Kristiansand, Tveit, Hægeland, Øvrebø og Flekkefjord. Til sammen var 

vi 66 konfirmanter og 18 ledere. Lederne kom ut til leirstedet på mandag til forberedelse, mens 

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

 

2014-konfirmantene 

2015-kullet, som er på 28konfirmanter, startet opp med en bli-kjent-tur til Randøya i september. 

Selv om opplegget ikke starter for fullt før januar, har vi likevel hatt månedlige samlinger i løpet 

av høsten. Konfirmantene har vært med på 2 gudstjenester og hatt noen sosiale kvelder. 

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

  

Dette kullets ledere er Trond Ryen, Kjetil Stangenes, Veline Gautefall Olsson, Marie Erland, 

Amalie Trondsdatter Haugland, Kristine Gumpen, Olav Nylund Dale, Fredrik Theisen Kleveland, 

Benedikte Lunde, Helene Ringøen Vikeså, Sander Johan Sædberg og Martin Dovland 

 

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

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

og undervisningen er annenhver onsdag i FriCafé. Det at Flekkefjord Frikirke kommer til 

Kristiansand for å være med, sier mye om fellesskapet de har fått i løpet av konfirmantleiren.  

 

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

Konfirmantene synes som regel at konfirmasjonsåret har vært et flott år, men det har ikke vært så 

mange av dem som fortsetter i kirka etterpå. Det er derfor meget gledelig at så mange av 

fjorårskonfirmantene melder seg på.  

 

2010/11: 

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

2011/12: 

65 deltakere og 20 ledere.  Fra vår menighet deltok 19 av 25 fra vårt kull fulgte kurset.  

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 av kullet vårt fulgte kurset.  

 

Innhold 

Kveldene starter alltid med varm kveldsmat og småprat.  
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I 2011 fikk vi med oss 4 gode medhjelpere på kjøkkenet; Rigmor og Arne Einstabland, Anthony 

og Gudny Culley. Det har vært til enorm hjelp for oss andre ledere. Nå har vi bedre tid til bønn, 

forberedelser og fellesskap med de unge.  

Etter vi har spist er det tid for undervisning, som etterfølges av grupper. Vi er derfor glade for at 

vi er en stor ledergruppe.  

 

Tjeneste 

Vi har lagt større vekt på praksis de siste to årene. Vi har derfor redusert fellessamlingene til en 

kveld i måneden. I stedet samles vi menighetsvis en gang i måneden, hvor vi har tid å praktisere 

det vi lærer.  

 

Misjonstur 

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

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

myndighetene i byen.  

 

Ledere 

Stein Arve Graarud, Joanna Voreland, Trond E. Ryen, Henriette Lunde, Kristian Nilsen, Thea 

Skaar Davidsen, Andreas Gabrielsen og Sven J. Reinhardsen 

 

Vennefest for barn, felleskristen 

Det er fantastisk å få lov til å være med å lage en stor barnefest for barna i Kristiansand. Spesielt 

på datoen 31. oktober. Vi ser at det er mange foreldre og barn som er spesielt positive til å ha et 

godt alternativ til Halloween. Dette er en fest hvor det er lett å be med seg venner fra klassen og 

naboer. Årets Vennefest ble holdt i Gimlehallen, torsdag 31. oktober. Selv Gimlehallen føltes 

liten, når 2500 barn og voksne veltet inn i salene. 

 

Både små og store ble møtt med en eventyrlig inngangsportal.  Med rød løper, hundrevis av 

ballonger, muskuløse vakter i sorte dresser, cowboy og klovn som blåste såpebobler. 

Alle barna fikk utdelt godteposer og vennefestbånd til armen. Fulle av forventning og kribling i 

magen var det bare å finne seg en plass i hallen, med en stor scene som var opplyst av lys som 

skiftet i mange farger. 

 

Showet ble innledet med breakere fra «Brocks», deretter kom vår egen pastor Stein Arve Graarud 

og sønnen Max August inn for å lede hele showet. Med Max sin supersalto fra gulvet var nå 

Vennefesten 2014 i gang! Tryllekunstner Ruben Gazki tryllet samtidig mens han snakket om 

Jesus, hvordan han var en god venn og at vi må være gode med hverandre. Tema for kvelden var 

nettopp: Din kjærlighet gjør meg modig! Det var fascinerende å se på Ruben, og vi får nok aldri 

vite hvordan han klarte det han gjorde! Stemningen gikk helt til taket da søte Mathea- Mari fra 

MGP jr. kom på scenen og startet med sangen ”Online”. 

 

Etter showet løp barna til de neste 50 aktivitetene som var spredd rundt i hele Gimlehallen. På 

tribunen var det laget en ”Trøstekrok”. Her kunne barn som var lei seg, eller som hadde kommet 

bort fra foreldrene, få hjelp av gode og trygge voksne. 

15 menigheter står sammen for å gi barn i Kristiansand en god og flott opplevelse - på en dag 

som for noen kan være litt skremmende!  Vi gleder oss veldig til ny Vennefest i 2015! 



29 

 

 

USB – Ungdom Sammen for Byen 
USB er et ledernettverk for alle byens menigheter. Vi samles til lunsj og bønn en ettermiddag i 

måneden.  

 

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

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

det Lund Kirke sin tur. Kveldens taler var Stein Arve Graarud. Det er stort å se 600 unge 

mennesker lovsynge Gud sammen.  

 

2. Fellesmøtene 
I tillegg til dette arrangerer USB Ungdomsmøtet under Fellesmøtene. I 2014 var det Rachel 

Hickson som talte.  

 

3. Tjen 
Lørdag 18. oktober samlet vi ungdommer fra byens menigheter til ulike diakonale prosjekter. Det 

var et voldsomt regnvær denne lørdagen. Det manglet likevel ikke på smilene da ungdommene 

gjorde hagearbeid hos mennesker over hele byen.  

 

Skattkammeret, mini-HITS og HITS 
Skattkammeret, barn fra 4 år til 4 kl. har hatt 19 søndagssamlinger, med fra 12 -25 fremmøtte 

barn.    Pr 31.12 2014 er det 16 ledere i Skattkammeret. Det siste året har vi ikke hatt faste 

undervisere, noe som er et sterkt ønske om å ha. 

Skattkammeret følger undervisningsopplegget Sprell levende fra Norges søndagsskoleforbund. 

Dette opplegget gir god hjelp til en god undervisning av Guds ord. 

Mini-Hits(4.og 5.kl) har hatt 3-4 ledere og har hatt 19 søndagssamlinger med 5-15 barn på 

samlingene.   Mini Hits er et populært tilbud som legger vekt på lek, moro, Guds ord og 

Bibelkunnskap.                                                                                                                                              

Skattkammeret/ Hits har i løpet av 2014 samlet inn kr 8500 til Latvia og Kenya teamene. 

I 2014 hadde Skattkammeret/Hits 52 betalende medlemmer. 

Styret består av Ingvild Løvåsen, Silje Hasseleid og Liv Marit N. Gumpen,                                        

Kasserer Torbjørg Nylund Nilsen 

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

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

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

Jesus og avslutter med noe godt å spise. 

I 2014 har vi hatt 11 samlinger på våren og 11 på høsten. I gjennomsnitt har det vært 17 barn på 

samlingene på våren og 15 barn på høsten. Det er en fast kjerne som kommer nesten hver gang. I 

tillegg er det en gjeng som kommer av og til. 67 forskjellige barn har vært innom i løpet av våren 

og 44 i løpet av høsten. I slutten av april hadde vi overnattingstur til Hartvassbu. 

Sommeravslutning var med grilling og aktiviteter i hagen til familien Senumstad ved Otras bredd. 

Ledere vår: Åge Nilsen, Michael Røsnes, Linda Stangenes, Bjarte Justnæs, Rune Møretrø, Lindis 

Heier, Kjell Ragnar Løvåsen 

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

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

 

Tigerloftet   
Tigerloftet er tilbudet vi har for de minste i menigheten vår, de fra null til fire år. Her møtes de til 

en liten andakt, sang og lek. Tigerloftet har vært drevet på dugnad av foreldre/besteforeldre til de 

som bruker tilbudet. Vi ønsker flere som kan være med å ta ansvaret ca. en gang i løpet av 

halvåret, det er ikke nødvendig å ha egne barn/barnebarn på Tigerloftet! 

Kontaktperson: Linn Cathrine Refstie Sødal (Mob:97 50 12 15) Epost: lcrefstie@hotmail.com  

 

Guttis    
Året som har gått har medført et lite generasjonsskifte i Guttis – både på ledersiden og i blant 

deltakerne. Allikevel har programmet og møtene stort sett holdt stand i god gammel Guttis-

tradisjon; Guttissang, liten andakt/fortelling i tillegg til varierte aktiviteter (snekkerkvelder, aking, 

skøyter i tresse, besøk på Kjevik brannstasjon, spillekvelder, bowling, andre uteaktiviteter og 

julegrøt i Jægers siste samling i desember.) 

 

Guttis har dette året hatt møter  parallelt med ”Supertirsdag” annenhver tirsdag fra kl 17.30-18.30 

– totalt 17 samlinger. Oppmøte har variert fra 10-15, med hovedvekt av gutter i alderen 5 - 6 år  

 

Med unntak av Frode Stakkeland, som tar stafettpinnen videre – har 2013 vært siste året for 

resterende guttisstyre. Heldigvis har vi på slutten av året fått inn gode erstatninger i Gard Garlie 

og Thomas Lindal. Dette sikrer Guttisdrift i alle fall ut våren 2014. Ser du for deg en mulig 

tjeneste i guttisstyret, er du hjertelig velkommen…  

 

Med hilsen  

Tarjei Berg – Sekretær/kasserer 

Tor Erling Haaland 

Bjørn Olsen 

Ronny Nilsen 

Frode Stakkeland 

 

 

Speideren, Kristiansand FSK 
Speideren i Kristiansand Frikirke hadde ved utgangen av 2014, 78 registrerte medlemmer. 

Fortsatt en stor gruppe i Frikirken. Gruppeledelsen dette året har vært Ole Andreas Augland, 

Kristina Jølstad Moi, Ruben Gausdal. Ellers så har lederne vært Randi, Tone, Siri, Torfinn, 

Eivind, May-Lisbeth, Bo, Kristoffer, Åse, Jon, Christine, Ruben.  Lederne har også dette året 

vært i særklasse. De utfører sitt arbeid i speideren med liv og lyst. Det er gøy å være speiderleder 

når man er sammen med så mange flinke folk. Vi har ikke fått vært på noen leir i år, men vi har 

ikke ligget på latsiden av den grunn.  Av ting vi har gjort dette året, foruten 35-40 speidermøter, 

så har vi hatt 40 årsjubileum. Her hadde komiteen for jubileet gjort en kjempejobb. Komiteen var 

Kristina J Moi, Siri Sandåker, Hans J Nilsen og Tom Gordon Hansen. Ellers så har vi startet 

arbeidet med en ny leirplass på Tjønnheia på Gimlekollen. Her bygger vi gapahuk, bålplass, 

karusell og har masse gøy. Vi ble månedsvinnere i LOS fondet, dette innbrakte kr 30 000 til nytt 

kjøkken på speiderhytta. På tampen av året fikk vi også kr 87 188 fra Gjensidige stiftelsen. Disse 

midlene ble også øremerket Speiderhytta. Blomsteraksjonen, som begynner å bli godt 

innarbeidet, innbrakte kr. 40-45 000. Takk til Lillian, Reidun, Merete, Ragnhild, Elisabeth, Linda, 

Elisabeth.  Båtkomiteen har dette året bestått av Einar Morlandstø og Rikard Amodt.  Men 

fremfor alt i Speideren, så vil vi vinne og bevare medlemmene for Gud. 
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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. 

VoX samler mellom 60 og 140 ungdommer, og i 2014 har vi hatt 19 samlinger.  

  

Musikk 

Vi har et eget VoX-band med forsangere. I 2014 har de spilt fast på en gudstjeneste i måneden, 

og dette har vært en god opplevelse for dem.  

 

Turer 

Vi har hatt 2 turer i 2014. I januar hadde vi tur til Hovden med 100 deltakere. VoX var også 

sterkt representert på menighetsturen med 80 deltakere.  

 

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.  

 

Bønn 

Bønn er fortsatt veldig sentralt i arbeidet. Vi samles til bønn kl. 1700 på lørdagene det er VoX. 

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

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

tillegg har vi bønnemøter hver mandag kveld 

 

Ryddehjelp 

Hver lørdag kl 2200 kommer det to foreldre og hjelper til med oppvasken og mopping av 

gulvene. Dette går på omgang i foreldregruppen og er til stor hjelp for oss som er sammen med 

ungdommene hver gang.  

 

Ledere 

Vi er velsignet med mange flotte ledere, som kommer trofast på kveldene våre. De gjør alle en 

utmerket innsats.  

Andreas Gabrielsen, Oskar Sødal, Jonas Ringøen Vikeså, Elisabeth Dvergsnes Andersen, Elise 

Vistnes, Silje og Kristian Nilsen, Anette Gausdal, Hilde Grimm, Mary og Steinar Voreland, 

Ingvild og Aleksander Engesland, Eivind Heier og undertegnede.  

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

Mathilde Sødal, Henriette Lunde, Frida Grimm, Vilde Eriksen, Martin Hagen og Kenny 

Voreland.  

 

Familiearbeidet 
Menighetsturen 

Ledergruppa består av Birgit Senumstad, Eivind Heier, Liv Marit Gumpen og Hilde Grøthe. 

Menighetsturen er en meget viktig del av familiearbeidet. For mange blir turene den egentlige 

inngangsdøren til menigheten. Også i år gikk turen til Hove leir utenfor Arendal. Dette er et flott 
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leirsted i idylliske omgivelser. Det var helt utrolig å se at 230 personer meldte seg på. Tema i 

2014 var «LADESTASJON».  Alle aldere var representert 

Familiedag 

FRIBU rådet arrangerte to familiedager i 2014. En helg med Viggo Clausen. Og en familiedag 

med Jarle Waldemar.  

 

Dåpsoppfølging/trosopplæring 
Som et redskap i dåpsoppfølging og trosopplæring har vi tatt i bruk opplegget ”Tro på 

hjemmebane” fra organisasjonen Willow Creek.  Vi har også begynt å ta i bruk 

trosopplæringsplanen utarbeidet av FRIBU i samarbeid med Misjonsforbundet UNG. Jevnlige 

møtepunkter med barn, foreldre og hjem er en forutsetning for at hjem og menighet skal kunne gi 

det beste til barna og de unge 

 

Som en del av dåpsoppfølgingen har vi i år gjennomført fireårs-fest. Og en skolestartleir. 

 

Skolestartleir 
Som et ledd i dåpsopplæringen i kirka inviterte menigheten for tredje gang til Skolestartleir. Linn 

Cathrine R. Sødal ledet an fra kirka her, i samarbeid med Østsida Frikirke. De dro til Eikely i 

Froland. Opplegget var foreldredrevet.  

 

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 Vennesla, Øvrebø, Vågsbygd, Kristiansand, Songdalen, Tveit, Hånes, Randesund 

og Lillesand. Nettverket administreres av FriBU leder Håvard Haugland. TØFF-kurset vårt er en 

frukt av dette samarbeidet. I februar arrangerte vi Creative-festivalen for Sørlandet. Vi var rundt 

25 påmeldte fra Kristiansand. Dette er en kreativ festival med kurs for band, kor, KRIK, lyd og 

dans. Festivalen er et samarbeid mellom FriBU og Ansgarskolen. 

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

 

Statistikk 
Per 31.12.14 hadde menigheten to pastorer og seks eldste (én i permisjon).  

Totalt 1583 medlemmer. 

 

 2013 2014 

Medlemskap totalt 1583 1472 

Med stemmerett  828 407 

Medlemmer under 15 år 259 167 

Øvrige medlemmer (tidligere begrenset 

medlemskap) 

496 898 

NB! Store endringer i kategorien «med stemmerett» pga. oppdatert register. Det store avviket på 

under 15 år skyldes nok et årskull for mye i 2013, hvor det var til og med 15 år. Avviket  
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Døde: 

Sverre Andreassen, Anna Grana, Jan Oddvar Emanuelsen, Edel Berglihn, Agathe Nygård, Odd 

Kåre Einstabland, Peder Leland Pedersen, Aage Leif Hafnor, Ruth Haaverstad. 

 

 

 

Kirkelige handlinger i 2013  Gudstjeneste- og nattverddeltagelse i 2014 

Døpte 5 (9) Gudstjenesteframmøte, 

gjennomsnitt 

257 (278) 

Konfirmerte 48(32) Antall nattverdsamlinger 24 (23) 

Vielse 4 (3)  Nattverddeltagere totalt 3631 (4670) 

  Nattverddeltakere, 

gjennomsnitt 

151 (203) 

Forrige år er satt i parentes 

 

Stab og administrasjon 
Ved utgangen av året var det 6,25 årsverk i funksjon. Stillingene er fordelt på følgende personer: 

 

Hovedpastor/forstander Sigmund Sandåker (100 %) har det øverste ansvaret for menighetens 

daglige drift. I tillegg til forkynnelse, sjelesorg og undervisning er han noe engasjert i 

felleskristelig arbeid i byen.  

 

FriBUpastor.  Stein Arve Graarud (100 %) jobber primært med ungdom, 

konfirmasjonsopplæringen, junior, ledertrening. 

 

Barne- og familiearbeider (80%) Silje Hasseleid ble ansatt 01.09, og i samarbeid med FriBU 

pastor følger hun opp i forhold til barn- og familier.  

 

Menighetsarbeider Hilde Grøthe (70 %) har ansvar som leder i bibelskolen 40 dager (20%), og 

som menighetsarbeider i menigheten (50%). Hun utvidet stillingen fra 50 til 70 % sommeren 14.  

 

Sang- og musikkleder Jon Kleveland (100 %) har hovedansvaret for menighetens sang – og 

musikkliv.  

 

Vaktmester (35%) Sverre Kaddeberg Skaar følger opp menighetens bygg og drift.  

 

Kontormedarbeider Torbjørg Nylund Nilsen (40 %) arbeider på menighetens kontor. 

 

Administrativ leder Endre Sagedal (100 %) arbeider på vegne av menighetens diakoner mest med 

den daglige driften. I tillegg leder han menigheten daglig i samarbeid med hovedpastor.  

 

Rune Tobiassen, Renate Orre og Mary Voreland fratrådte sine stillinger i løpet av 2014.  

 


