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Atter en fantastisk ”Lightkveld” 
 

Av: Sandra Borøy 
 
Fredag 5.februar var det igjen 
duket for Lightkveld og på de to 
klubbene dukket det tilsammen 
opp ca 60 barn! Det er utrolig 
hvor mange barn som kommer 
jevnlig og at det stadig tas med 
nye venner på klubbene. Det er 
så gøy å se og være med på! 
Siden FriCafé er under oppus-
sing var mye av opplegget den-
ne gangen lagt til Grønnsalen 
og kirkesalen. Vi gjorde også 
bevertningen litt enklere enn 
tidligere, ved at vi serverte saft 
og nydelige hjemmelagde boller 
som foreldre stilte opp med. 
Barna virket kjempefornøyde 
med dette! 
 
På Superlight hadde vi som 
vanlig med oss bli-kjentlek,  andaktsboken ”Hva ville Jesus ha gjort?” i tillegg til lagkonkurranser 
på ulike poster.  Postene vi hadde var ”Søppelsekkløp”, ”Tegneleken”, ”Kims lek”, ”Sokkeleken” 
og ”Kaste ball i bøtta”. Alle 5 på hvert lag måtte delta på postene og alle barna gikk hjem med en 

godteripremie hver. Det var stor suksess! 
 
På VOXlight hadde de bespisning og peptalk med 
Kenny Voreland i Grønnsalen før de gikk over til 
Kvadraturen Skolesenters gymsal. Der hadde de 
lagaktiviteter og leker med Ruben Gausdal i spis-
sen. Det er en suksess for barna på denne klubben 
også og vi ser at fysisk aktivitet er en slager for 
denne aldersgruppen. 
 
Utrolig takknemlig for alle foreldre som stiller 
opp på disse kveldene – det går rett og slett ikke 
uten dere! Vi håper nye foreldre slenger seg på 
bølgen og ønsker å bli med en eller flere av 
lightkveldene utover semesteret.  
 
Neste dato er 11.mars.  For mer informasjon har 
vi facebookgruppene:  
”Superlight, Kristiansand Frikirke” og 
”VOXlight, Kristiansand Frikirke”.  
 
Ellers kan dere gjerne stille spørsmål til 
bfa.kristiansandfrikirke@gmail.com  

mailto:bfa.kristiansandfrikirke@gmail.com
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Pastorens 

Jesus lever! 
Sigmund Sandåker 

Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Matteus. 28.6 
 
En av mine sterkeste opplevelser ved besøk i Israel har for meg vært å delta i nattverd i Gordons 
Golgata første påskedag. Det er en grav der som kan ha vært Jesus grav. I alle fall må hans grav 
ha vært omtrent slik. Døren foran gravåpningen har fått innskriften fra bibelverset over: He is not 
here. He is risen. Å titte inn i graven bekrefter ordene. Det er helt tomt der. 
 
Kvinnene var de første som kom til graven da sabbaten var over. De ble møtt av både jordskjelv 
og en Herrens engel som åpnet graven. Engelen kom med et gledesbudskap: Frykt ikke! Jeg vet at 
dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa! Det var  
gode nyheter! Det er gode nyheter! Les gjerne Matteus 28.1-8. Engelen har et tredelt budskap:  
1) Jesus har stått opp. 2) Han går i forveien for dem til Galilea. 3) De skal få se ham igjen. 
 
Hva betyr dette for oss? 
1) Han er oppstått. Om vi ikke forkynner Jesu oppstandelse som noe virkelig, da er vårt budskap 
intet. Tror vi ikke på oppstandelsen, da er vår tro og lære meningsløs, og vi er fortapt i vår  
hjelpeløshet. Jesu oppstandelse må våre selve grunntonen i alt det vi forkynner. Uten  
oppstandelsen er det intet liv, ingen kirke og ingen kristne. 
 
2) Han går i forveien for dere til Galilea. Det var en personlig hilsen til 11 disipler som hadde 
sviktet. Om de hadde vært aldri så ynkelige, så hadde ikke Jesus sviktet. Han stod ved sin løfter. 
Han ville ikke bare møte dem, men han ville gå i forveien for dem til Galilea, - være der for å ta 
imot dem. Vi behøver ikke reise til Galilea eller noe annet sted for å møte Jesus. Jesus møter oss 
der vi er, i Ordet, bønnen, menighetsfellesskapet og nattverden. Når du kommer der hvor Jesus 
har lovet å møte oss, skal du få komme i den forventning at den levende og oppstandne Herre og 
Frelser allerede har kommet. Han har gått i forveien for å møte deg. Regner du med det? Det skal 
du få gjøre. 
 
3) Der skal dere få se ham. Disiplene i Galilea. Vi her. Han er nær med oppstandelsens krefter. 
Han er nær for at vi skal få se ham som den som er såret for våre overtredelser og knust for våre 
misgjerninger. Han er nær for at vi skal få del i hans kraft og rikdom. Han er nær for å ruste oss 
ut og gi oss begeistring og glød slik at vi kan gå videre og bringe med oss en duft av liv til liv. 
 
Jesus lever. Hva betyr det for deg? Vær ikke redd for i morgen, - Jesus er allerede der! 
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KAMMERKONSERT MED KSO 
 
Søndag 3. april er det duket for kammer-
konsert i kirken med musikere fra KSO.    
Frikirken har inngått avtale med Kristiansand 
Symfoniorkester om å være fast konsertarena 
for kammermusikk. Denne søndagen står 
Schuberts kjente piano-kvintett i A-dur på 
programmet. Kvintetten er mest kjent under 
navnet ”Forellkvintetten”. Vi får også høre en 
annen pianokvintett av den engelske kompo-
nisten Ralph Vaughan Williams. Med andre 
ord et svært flott program som fremføres av:  
 
Loussine Azizian, fiolin,  
Zane Kalnina, bratsj,  
Leonardo Sesenna, cello,  
John Harrison, bass og 
James Duddle, piano.  
 

SIGVART ENGESETS SANGSKATT 
 
Søndag 17. april inviterer Bronselaget og Ha-
rald Sødal til sangkveld og denne kvelden er 
det tidligere pastor i menigheten, Sigvart Eng-
eset sine sanger som står på repertoaret. Jo-
runn Gundersen, datter til Sigvart Engeset, vil 
være med å fortelle om sin far, og  
Engesets oldebarn – Ingunn Høgetveit blir 
med som solist. 
 

UNGDOMSKONSERT MED 
TWELVE24 
 
Det engelske bandet Twelve24 besøker     
Frikirken med konsert fredag 22 april.      
Bandet skal holde konsert under kristenruss-
samlingen i Kragerø dagen etter. Dette blir  
en uforglemmelig ungdomsfest! Sjekk ut  
bandet på YouTube! 
 
 
 

KONSERT MED EGNE KREFTER 
 
Kristiansand Frikirke har fostret mange musike-
re og artister. En del av disse kan du se og høre 
søndag 24. april. Programmet offentliggjøres 
senere. 
 

50-årsjubilanter 
 
Søndag 1. mai starter Frikirken opp en ny tradi-
sjon, med å invitere til jubileum for de som var 
konfirmanter for 50 år siden. Talen denne dagen 
blir med jubilant Per Emanuelsen.  
 

PILGRIMSMESSE 
Søndag 5. juni urfremfører Frikirkens Kammer-
kor pilgrimsmessen ”Alle mine veier” av Anne 
Kristin Aasmundtveit og Jon Kleveland.  
 
Søndag 12. juni er det klart for søndagskoletur 
til Dvergsnestangen. Dette er dagen for å finne 
frem gammelt tøy og remedier fra 60-tallet. Tu-
ren skal arrangeres slik vi tror den ville blitt 
arrangert i 1966. 

Vi jubilerer videre 

I jubileumsåret for kirkebygget er det mange arrangementer som det kan være lurt å merke seg. 

Twelve24 

Vel møtt ! 
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Pastoren ser tilbake 

Ansgar Mørland 

Tekst og foto: Harald Flaa 

 
I et jubileumsår har vi valgt å ha en serie 
artikler der pastorene ser tilbake.  Vi star-
ter med Ansgar Mørland.  
 
FrikirkeAktuelts utsendte medarbeider møter 
Ansgar i begynnelsen av februar på Dovre-
heimen i Lillesand. Han blir tatt godt imot og 
kaffen står klar. Det er ikke vanskelig å få i 
gang samtalen for han har mye å fortelle fra 
sitt mangeårige arbeid for Frikirken. På tross 
av sine 92 år var det ikke mye som tydet på 
hukommelsessvikt. Han fylte år 23. februar. 
 
Det vil føre for langt å nevne alt som Mør-
land har vært med på av kristen virksomhet. 
Men noe må nevnes. Allerede like etter kri-
gen var han evangelist i Søndre og Østre 
presbyterier. Han var forstander i Flekke-
fjord i begynnelsen av femtiårene og etter 
det var han et par år i 59th Street Church i 
New York.  Så vendte han tilbake til gamle-
landet og ble ungdomsarbeider i Søndre 
Presbyterium før han ble forstander i Skien, 
siden i Fredrikstad og så i Brunlaness før han 
endte opp i Kristiansand. Her var han med å 
starte opp menighet i Randesund og senere i 
Songdalen.  I begge disse menighetene var 
han den første pastor.  Som vi skjønner har 
han ikke ligget på latsiden. Også etter at han 
nådde pensjonsalderen har han vært svært 
virksom. 
 
Ansgar sier at hans gave har vært å være 
evangelist. Han har reist mye og hatt virk-
somhet mange steder ofte sammen med 
andre predikanter. Og trekkspillet hadde han 
selvsagt med seg. Teltmøter var han ofte 
med på og han nevner spesielt møtene sam-
men med Nordaberg. Da var det ofte gam-
meldags vekkelse. Han nevnte at på et av 
møtene kom en ung mann opp til forbønn, en 
som senere er blitt godt kjent, nemlig Aril 
Edvardsen. 

Pastor Mørland foran ett av sine egne malerier. 

Ansgar husker langt tilbake og kan fortelle at 
han minnes Findring og senere Birkenes. Dette 
var forstandere han satte stor pris på. 
 
Vi spør Mørland om hvordan han ser på dagens 
situasjon. Kommentaren kommer raskt. Han  
kunne nok ha ønsket at forkynnelse av synd og 
nåde og livets to utganger kom mer i forgrunnen. 
Og at det ble lagt enda mer vekt på bønn.  Når vi 
spør hvordan han ser på utviklingen i Den  
norske kirke er svaret at det er trist. Han tenker 
da på synet på ekteskapet. 
 
I tillegg til å være forkynner med ord og toner 
har han også fått tid til mye annet. Når vi ser på 
maleriene i stua som han selv har malt så skjøn-
ner vi at han har god sans for bildende kunst. 
Det er ikke å overdrive å kalle ham en kunstner. 
Vi spør ham til slutt om det er noe han gjerne vil 
legge oss på hjerte. Da er svaret, husk at Bibe-
lens ord er Sannheten. 
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Jesu syv ord på korset 

I alt talte Jesus syv ganger mens han hang 
på korset. Det første Jesus sier er: 
 
1. Luk 23,34: Far, tilgi dem, for de vet ikke 
hva de gjør. 
 
Korsfestelse var en grusom henrettelsesmetode 
som romerne brukte overfor grove forbrytere.  
Cicero kalte den for den mest bestialske av alle 
henrettelsesmetoder. Men selv om Jesus måtte 
lide de frykteligste smerter, opplot han ikke sin 
munn. Ikke et bebreidende ord, ikke en bønn 
om  barmhjertighet for sin egen del. Men nå 
ber han for sine fiender!  Matteus forteller at 
begge røverne spottet ham. Men kanskje er det 
da de hører at Jesus ber om tilgivelse for dem, 
at den ene kommer til seg selv.  Plutselig vek-
kes det syndserkjennelse og ekte anger i hans 
hjerte. Derfor  snur han seg mot Jesus og sier: 
Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!  
Da er det Jesus sier sitt andre ord på korset: 
 
2. Luk 23,43: Sannelig, jeg sier deg: I dag 
skal du være med meg i Paradis. 
 
En liten bønn fra en røver. En stor bønnhørelse 
fra en frelser. Noe herligere løfte kan vel ikke 
noe menneske oppleve enn å få høre fra Jesus 
selv: I dag skal du være med meg i Paradis! 
Rett fra  forbryterdøden på et kors - til evig liv i 
Paradis!  Frelst i siste time!  Men det er blitt 
sagt: «Det fortelles i hele Bibelen bare om én 
omvendelse i dødsstunden, én, for at ingen skal 
fortvile, men også bare én, for at ingen skal 
lulle seg i søvn med det.» (A. Fibiger) 
 
Skal du og jeg være visse på å få bli med til 
Paradis når vår dødstime kommer, må vi ikke 
utsette vår frelsessak til det siste. Vi kan bare 
være trygge på å bli frelst til sist dersom vi 
hver dag lever i syndenes forlatelse. 
 
Tredje gang Jesus taler, sier han: 
 
3. Joh 19,26-27: Kvinne, det er din sønn. - 
Det er din mor 
 
Alle led ved den smerte de så at Jesus måtte 
gjennomgå. Men mest forferdelig var det for 

Oddvar Søvik 

Maria, Jesu mor. Nå ble det oppfylt det den 
gamle Simeon hadde sagt i tempelet da de bar 
frem   renselsesofferet for gutten sin: Men også 
gjennom din sjel skal det gå et sverd. Luk 2,35 
Da sier Jesus: Kvinne, se, din sønn, står det ord-
rett på grunnteksten. - Nå løser Jesus de jordis-
ke bånd mellom henne og seg for godt.  Men i 
det han løser henne fra seg, knytter han henne 
til sin aller beste venn, Johannes. Til Johannes 
sier han: Se, din mor. Fra da av tok Johannes 
henne til seg. 

* * *  
Vi er kommet til den 6.time på dagen, det vil si 
kl 12.00, og fra da til den 9.time, dvs. kl.15.00, 
hvilte et mørke over hele landet. Det er gudsfor-
latthetens mørke som nå senker seg over Golga-
ta. Det er «mørket utenfor» der de fortapte en 
gang skal gråte og skjære tenner. For da, i disse 
tre timene smaker Jesus helvetet i vårt sted. For 
hva er helvete? Det er å være der Gud ikke er.  
 
Derfor roper Jesus ved den 9. time: 
 
4. Matt 27,46: Elí, Elí, lemá sabaktáni? Det 
betyr: Min Gud, min Gud, hvorfor har du 
forlatt meg? 
 
Hvorfor ble han forlatt av Gud? Jo, der Jesus 
henger på korset, bærer han hele verdens synd i 
sitt legeme, står det ordrett i 1Pet 2,24. Eller 
som Paulus sier i 2Kor 5,21: Han som ikke viss-
te av synd, har han gjort til synd for oss,-" 
Gud legger skylden for all den synd, urenhet, 
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råskap og djevelskap som alle mennesker til 
alle tider hadde gjort og skulle komme til å gjø-
re, på Jesus. Han er Guds lam som bærer ver-
dens synd. Joh 1,29. Denne Guds vredesdom 
fullbyrdes nå på korset. Gud, som er hellig, kan 
ikke ha noe med synd å gjøre. Derfor blir Jesus 
forlatt. Men fordi Jesus ble forlatt av sin far, 
kan vi få slippe å bli det om vi tar vår tilflukt til 
Jesus og tar i mot hans tilgivelse. Den er gratis 
for oss, men det kostet Jesus alt å betale skyl-
den. Da lyset igjen bryter fram, roper Jesus: 
 
5. Joh 19,28: Jeg tørster. 
 
Det hadde gått over femten timer siden Jesus 
hadde drukket noe. Før Jesus ble korsfestet, ble 
han tilbudt vin blandet med galle, eller myrra. 
Men det ville han ikke ha, for denne drikken 
hadde en bedøvende virkning. Jesus ville gå 
gjennom lidelsen med klar bevissthet.  
 
Men nå blir han tilbudt eddikvin, en syrlig vin, 
som soldatene drakk av for å stille tørsten. De 
fylte en svamp med den, satte svampen på en 
isopstilk og holdt den opp til munnen hans. 
 
Det er nok ikke tilfeldig at Johannes nevner at 
de satte svampen på en isopstilk. Denne lille 
planten med de ullaktige, lodne bladene var det 
israelittene brukte da de strøk påskelammets 
blod på dørstolpene i Egypt. Den natten spilte 
det ingen rolle hvordan folk var, hva de hadde 
gjort eller ikke gjort. Det eneste som betød noe 
var hvor de var, om de var bak dører med blod 
på. Da gikk Guds domsengel forbi. 
 
For vårt påskelam er slaktet, Kristus, sier Pau-
lus. 1 Kor 5,7. – I Kristus, som er døren med 
hans eget blod på, er vi også trygge for Guds 
dom. 
 
Da Jesus hadde fått eddikvinen, sa han sitt  
 
6. ord. Joh 19,30: Det er fullbrakt! 
 
De samme ord sa den jødiske øversteprest hvert 
år når han på den store forsoningsdagen hadde 
fullført sin offertjeneste for sitt folk. Men han 
måtte gjenta det samme sonoffer år etter år. Da 

vår øversteprest på korset ropte ut sitt: Det er 
fullbrakt, da var fullgod soning gjort for alle 
mennesker, for alle tider. Nå har vår øverste-
prest Jesus gått bak forhenget inn i Det Aller 
Helligste og brakt sitt eget liv som et evige, 
fullkomne offer for alle synder. Én for alle, én 
gang for alle. 
 
Derfor krever ikke Gud oss en gang til. Det 
ville vært høyst urettferdig. Nei, derfor heter det 
i 1 Joh 1,9: Dersom vi bekjenner våre synder, 
er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss 
syndene og renser oss for all urett. Så hadde 
Jesus fullført den gjerning Gud ga ham å gjøre 
på jorden. Derfor roper han ut sitt siste ord på 
korset: 
 
7.ord: Luk 23,46 : Far, i dine hender overgir 
jeg min ånd! 
 
Da revnet forhenget i templet i to, fra øverst til 
nederst. Jorden skalv og klippene slo sprekker," 
står det hos Matteus, 27,51. Forhenget i templet 
skulle vokte inngangen til Det aller helligste, 
der bare øverstepresten fikk gå inn en gang i 
året på den store forsoningsdagen. 
 
Dermed er det som Gud selv sier: «Nå er den 
gamle pakts tid forbi. Den store forsoningsda-
gen er avløst av forsoneren. Den nye pakts tid 
har begynt.» Nå har enhver kristen adgang til 
Gud i kraft av Jesu blod, slik Hebr. sier, Så har 
vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå 
inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og 
levende vei for oss gjennom forhenget, som er 
hans kropp. Hebr 10,19-20 
 

 * * *  
Vi vet at etter Langfredag følger en påskemor-
gen. Døden var ikke det siste. Jesus seiret over 
døden. Derfor har døden mistet sin brodd for 
den som tror. Visstnok vil alltid døden være den 
siste     fiende, men har vi tatt imot Jesu full-
brakte frelse, vil døden bare føre oss over til 
livet, det evige liv hos Gud.  
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Sammendrag av årsmeldingen for 2015 

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: 
Gled dere! La alle mennesker få merke at dere 
er vennlige. Herren er nær. Fil. 4.4-5 
 
Det er god grunn til glede for Guds folk. Vi 
har mottatt det største og viktigste av alt. Gud 
har sendt sin sønn slik at han kunne gjøre opp 
for oss og gi oss adgang til Guds rike. Gled 
dere, sier Paulus. Og så oppfordrer han til å 
vise vennlighet. Det er viktig at menigheten 
preges av vennlighet og godhet både innad og 
utad mot omgivelsene.  
 
De to siste årene har menighetens lederskap 
deltatt i et læringsfellesskap tilknyttet IMI-
kirken i Stavanger. Vi ble en del av Lærings-
felleskap 4 som bestod av ledergrupper fra 
større menigheter i Norge: Storsalen, IMI-
kirken, Salem Trondheim (Normisjon), Salem 
Kristiansand, Tønsberg Frikirke og  
Kristiansand Frikirke. I løpet av disse to årene 
skulle vi møte på fire samlinger og få tett  
oppfølging av veileder mellom samlingene. 
Vår veileder ble Svein Høisæther fra         
Norkirken i Bergen (Normisjon).  
 
Fra vår menighet deltok Ellen Myrvold,  
Jørgen Lauvland, Endre Sagedal, Hilde Grøthe 
og Sigmund Sandåker. Vi opplevde å være 
med i en fruktbar prosess, og det var godt og 
inspirerende å være med på  samlingene i 
Stavanger. Likevel er det utfordrende å for-
midle det vi selv har opplevd til resten av le-
derskapet, - og ikke minst til hele menigheten. 
«Åpne hjerter oppover og utover» er  

menighetens visjon. Vi har lagt vekt på å ha vi-
sjonen med oss i prosessen knyttet til  Agenda 1. 
Et tema vi stadig fikk kontakt med, var Guds 
godhet. Vi utviklet en trekant med følgende hjør-
ner: OPP i Guds nærhet, INN i Guds familie, UT 
med Guds godhet. Det samsvarer med vår visjon, 
i alle fall hvis vi legger til INN-dimensjonen. Og 
det samsvarer med våre LITT-verdier: Levende 
tro, Inkluderende   fellesskap, Takknemlighet og 
Tjenestevillighet.  
 
Gruppa som var i IMI-kirken, foreslo  
følgende mål innen 2016: 
 
 Menigheten fremstår som en oase for 

Guds  godhet. 
 Menigheten har fått et misjonalt fokus/

misjonalt preg. 
 Menigheten betyr en forskjell for byen og 

for menneskene her. 
 Mennesker trekkes til, blir frelst og følger 

Jesus. 
 
Om ikke målene er nådd, har vi nok tatt noen 
riktige steg. 
 
Det ble sagt om de kristne i urkirken: «Se, hvor 
de elsker hverandre!» At omsorg, godhet og 
vennlighet fungerer innen menighetens felles-
skap, er en forutsetning for at det skal fungere 
utover. Det vil gi menigheten en tiltreknings-
kraft. En menighet der vi taler vel om hverandre, 
støtter hverandre, ber for hverandre, gir aner-
kjennelse og gode ord, vil være en smittsom me-
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nighet. Godheten og vennligheten vil smitte. 
Vi er med å gi Guds godhet videre. Herren har 
bruk for hver og en av oss. Og hver enkelt og 
menigheten er avhengige av Den hellige ånds 
kraft om det skal lykkes. Det handler om di-
mensjonen OPP i Guds nærhet. Vi vil gjerne 
ha et rykte som en menighet som møter men-
nesker med godhet, ser dem og inkluderer 
dem. Da kan vi vinne mennesker for Jesus, se 
at mennesker velger å følge ham og bli hans 
disipler. 
 
Eldsteråd og stab opplever å stå sammen i et 
godt tjenestefellesskap. Det har ikke vært  
utskiftninger i staben, men vi har fått to nye 
medarbeidere. Det er grunn til stor takk for at 
Frikirkens Ytremisjon fra august har ansatt en 
innvandrerkonsulent med arbeidsplass hos 
oss. Det er Per Kristian Rønning. Han går inn 
som en del av staben og har tilført mye godt 
og viktig allerede. Dessuten har vi fått inn 
Sandra Borøy som vikarierer som barne- og 
familiearbeider. Hun gjør en flott jobb. 
 
Det er også godt å merke all den støtte, innsats 
og tjenestevillighet som menighetens  
medlemmer bidrar med. Hjertelig takk til hver 
enkelt som har støttet menighetens arbeid 
gjennom året som har gått. Takk til alle som 
trofast møter frem, alle som gir av sin tid og 
sine midler til menigheten. 
 
Stab og eldsteråd fortjener både takk og ros 
for oppofrende og trofast innsats.  

Administrasjonsrådet er lite, men velfungerende 
og skal ha takk for vel utført tjeneste.  
 
Kirkevertene takkes for måten de tar imot oss på 
med hjertelige håndtrykk og vennlige smil. 
Videre takkes alle ledere i virkegrenene, redak-
sjonen for Frikirkeaktuelt, alle som  hjelper til 
med økonomitjenester, de som  spiller til guds-
tjenester 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, bønne-
arbeidet, ulike komitéer, diakonale oppgaver, 
besøkstjeneste, andakter på alders-institusjonene 
og de som drifter radioarbeidet. Takk til de som 
har stelt i stand til kirkekaffe.  
 
Og ikke minst takk til alle som bærer arbeidet 
frem for Gud i bønn. Takk for godt samarbeid og 
fellesskap i 2015. 
 

Sigmund Sandåker, hovedpastor.  
 
Eldsterådet 
Eldsterådets sammensetning: 
Per Svein Høyer-Jonassen (leder), Knut Are Jøl-
stad, Ellen Myrvold, Arild Sæbø, pastor Sig-
mund Sandåker, Janne Roland, Heidi Frigstad 
(permisjon frem til sommeren) og FriBU-pastor 
Stein Arve Graarud (møter kun når det er saker 
som gjelder ungdomsarbeidet). Eldsterådet har 
møte hver fjortende dag og  behandler et stort 
antall saker, 143 i 2015.   

Menigheten har et aktivt sang– og musikkliv. Her er Kammerkoret fra en konsert på Møvig fort. 
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Sammendrag av årsmeldingen for 2015. 

Samarbeidet og felleskapet i eldsterådet er 
godt og vi bruker mye tid til Guds ord og 
bønn.  
 
Noen hovedsaker fra 2015: gudstjenesten, ny 
hovedpastor, gjennomgang/oppdatering av  
visjonsdokumentet, samtaler om ny ledelses-
modell - utvalg nedsatt, aksjonen «Flere i    
tjeneste» hvor eldsterådet har påtatt seg å    
kontakte medlemmer som kanskje kan ha    
mulighet for å gå inn i en tjeneste. Aksjonen 
har resultert i mange gode og nyttige samtaler 
som vi vil ta med oss i videre samtaler når dette 
skal evalueres. I tillegg har vi en fast post på     
sakslista med fokus på aktuelle medlemssaker 
og evaluering av gudstjenester/møter.  
Eldsterådets samling på Dvergsnestangen ved 
nyttårsskiftet hvor vi søker Gud og deler liv og 
fellessamlingen med stab og AR på Ogge ved 
semesteroppstart på høsten er også viktige  
samlingspunkter som har stor betydning for 
tjenesten. 
 
Janne Roland gikk av for aldersgrensen i     
november etter 9 år som eldste. Hun takkes 
hjertelig for tjenesten hun har utført i eldste-
rådet. Rekruttering av nye eldste ligger også 
langt fremme i våre samtaler og bønner uten at 
det har gitt konkrete resultater.  
 
Menigheten takkes for omsorg, oppmuntring 
og forbønn som blir eldsterådet og våre       
familier til del. 

Birger Aulin og Sverre Jølstad besøker fortsatt 
menighetens eldre med nattverd. Sverre Jølstad 
har også forrettet i flere begravelser. Gunnar 
Ringøen gjør også en stor tjeneste med besøk til 
eldre. Stor takk rettes til disse tre. Det er til uvur-
derlig hjelp for pastor og eldsteråd og en velsig-
nelse for menigheten. 
  
Eldsterådet vil løfte frem følgende takkeemner: 
·         Ungdomsarbeidet/konfirmantarbeidet 
·         Gode samtaler med ledere for for
 skjellige arbeidslag. 
·         Bibelskolen «40 dager» som hvert år re-
 krutterer ca. 30 elever. 
·         Misjonsprosjekter/-team med utgangs-
 punkt i vår menighet. 
·         Opprustning av kirkebygget og  
 dugnadsarbeidet som utføres. 
  
Eldsterådet vil også peke på  
noen utfordringer:  
 Innvandrerarbeidet 
 Flere yngre medlemmer på  menighets-
 møtene. 
 De som blir borte fra Menighets- 
 fellesskapet. 
 Flere nye, unge familier. 
 Rekruttering til eldsteråd og admini- 
 strasjonsråd. 
 
La dette være punkter å ta frem i bønn, både som 
takk og som en nød. 
 

14 



Sammendrag av årsmeldingen for 2015. 

Som årsmeldingen viser, er aktiviteten stor, og 
eldsterådet føler både takknemlighet og yd-
mykhet ved å være lederskap i en sammen-
heng der så mange har sitt åndelige hjem og et 
stort antall gjør en frivillig innsats. Alle små 
oppgaver og tjenester er viktige og avgjørende 
for at menigheten skal tjene til ære for Ham. 
 

Per Svein Høyer-Jonassen, eldsterådsleder 
 
Menighetens virksomhet/drift 
 
Gudstjenestene  
Gudstjenestene søndag formiddag er menig-
hetens hovedsamling. Da samles hele menig-
heten for å feire Jesu oppstandelse og ha    
fellesskapet med ham og hverandre. Guds-
tjenestene 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.  
 
Fremmøtet har gått noe ned i forbindelse med 
etablering av ny menighet. Gjennomsnittlig 
gudstjenestebesøk (inklusiv kveldsguds-
tjenester/når vi kommer sammen) i 2015 var 
226, mot 257 i 2014. Når vi så vet at det   
samles i gjennomsnitt 117 i Østsida menighet, 
har vi altså totalt sett en vekst. 
 
Månedlige kveldsgudstjenester. Disse guds-
tjenestene har en fast liturgisk ramme og det 
er alltid nattverd. Varighet begrenses til en 
time. Omkring 50 personer har i gjennomsnitt 
deltatt. Disse gudstjenestene blir ikke         
videreført i 2016. 
 
Når vi kommer sammen 
En søndagskveld i måneden, egne forkynnere, 
mye tid til lovsang. En kveld med lave skuldre 
og høye forventninger. Omkring 50 personer. 
Tar en pause inn i 2016, blir to lovsangs-
kvelder våren 16.  
 
Bibelundervisning/temakvelder 
En onsdagskveld i måneden har vært brukt til 
dette. Har vært et oppmøte på 25-70 personer.  
 
 

Enkeltarrangementer i menigheten 
Søndag 04.01 Menighetens juletrefest 
Onsdag 14.01 Releasekonsert ny CD med 
 Kristina Jølstad Moi 
Lørdag 07.02 Lørdagsseminar med Jens Petter 
 Jørgensen 
Lørdag 14.03 Konsert Kammerkoret og Via 
 Vitae 
Fredag 08.05, 11.09, 27.11 Konsert med  
 Gospelkoret Rejoice 
Søndag 10.05 Konsert med Vestergabet og 
 Sveinung Hølmebakk. Inntekten til  
 misjonsprosjekt i Etiopia 
Søndag 24.05 Konsert med Moody Chorale 
Fredag 29.05 Temakveld med fokus på samliv 
Onsdag 02.09 Konsert Christ Church Choir 
Onsdag 04.11 Konsert Samuel Ljungblad 
Torsdag 05.11 Medarbeidertreff 
Søndag 15.11 Plutselig pilgrim –  
 en reisebetraktning 
Søndag 06.12 Konsert med Prosjektkor,  
 Martin Alfsen 
Søndag 08.11, 09.12 Kammerkonsert KSO 
Torsdag 10.12 Konsert Garness 
Søndag 20.12 Vi synger julen inn.  
 
Menighetsmøter i 2015  
I tillegg til årsmøtet har det vært 5 menighets-
møter med et gjennomsnittlig frammøte på  
53 personer. 36 saker har vært behandlet.  
 
Menighetsrådet 
Menighetsrådet har i 2015 hatt fire møter og 
behandlet 13 saker.   
Viktige saker har vært: Kirkebygg/renovering, 
budsjett for 2016.  
 
Administrasjonsrådet (AR) 
Praktisk/økonomisk ansvar for driften. Består 
av Gudmund Jakobsen (leder) Hans Kristian 
Sødal (sekretær) Endre Sagedal. Hatt 23    
møter, 77 saker.  Hovedsaker er bygg-
renovering – en egen gruppe som håndterer 
dette på en utmerket måte. Andre grupper er 
kirkeverter, lyd – og bilde, økonomigruppe, 
innsamling, friCafé og Frikirkeaktuelt.  
Økonomien i menigheten har vært rimelig god 
i 2015, etter reduserte kostnader til felles-
arbeidet og lønnskostnader. Innsamlingen til 

15 



Sammendrag av årsmeldingen for 2015. 

byggrenovering er et stort prosjekt, som så 
langt er ca. halvveis i forhold til totale      
kostnader.  
 
Felleskristent arbeid 
Fellesmøtene  
Det var fellesmøter i Kristiansand Domkirke 
6. – 11. januar med Erik Andreassen som   
taler.  
Kristent Interkulturelt Arbeid 
Vår menighet støtter KIA med et årlig beløp. 
Kirkens Nødhjelp  
Frikirken er med som eierorganisasjon, og vi 
støtter på ulike måter.  
Kirkens Ungdomsprosjekt – KUP  
Hver mandag er det mødretreff i FriCafé.  
Sammen For Byen (SFB) 
Et ledernettverk for byens menigheter.  
Forum for tro og livssyn 
Nettverk for ulike trosretninger i Kristiansand. 
Mei Lian er med i styret, Arne Jørgensen   
varamedlem. 
Blå Kors 
Gjennom vårt kirkesamfunn er vi tilknyttet 
Blå Kors som gjør en stor innsats her i  
Kristiansand.  
 
Menighetens virkegrener og aktiviteter. 
Tirsdagsmiddag 
Hver 2. tirsdag er det god og rimelig middag i 
friCafè. Oppmøte 30-70 stk 
Suppe for 7 
Et møtested i hjemmene rundt et enkelt  
måltid. 29 samlinger i 2015 – organiseres av 
Supperådet.  
40 DAGER  
40 fredager med bibelskole, 12. året de er i 

gang. 30 deltakere.  
Den nye veien/innvandrerarbeidet 
Menighetens arbeid blant våre nye landsmenn, 
lavt oppmøte i 2015 
Radioarbeidet  
Overfører gudstjenesten hver 3. søndag i måne-
den til FM 101,2 
 
Formiddagstreff   
Jevnlige formiddagstreff med evangeliske mø-
ter, ca 40 personer til stede, 7 treff i 2015  
Seniorforum 
Månedlige formiddagstreff med foredrag og 
tema. 60-80 deltakere.  
Menighetens bønnetjeneste  
Det er flere ulike samlinger til ulike tider og 
steder. Samt at alle medlemmene bes for  gjen-
nom en bønnegruppeorganisering.  
Misjonsutvalget 
Koordinerer det lokale misjonsengasjementet, 
mange land som menigheten er engasjert i.  
Misjonsmessa 
Mye arbeid ender opp i en fantastisk messedag, 
samler inn ca. 260.000,- netto til misjonen. 
Ytremisjonens kvinneforening 
Møtes hver 2. tirsdag, 40-50 personer.  
 
 
 
 
 
 
 

Misjonsmessa er et viktig samlingspunkt på høsten. 
Her fra barnas lotteri. 

Menighetens mål er 20-20: 20 misjonærer i 2020. 
Her fra et besøk i Nekemte i Etiopia. 
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Sammendrag av årsmeldingen for 2015. 

 
Et mangfold av musikk 
Musikkarbeidet i Kristiansand Frikirke er mang-
foldig og tradisjonsrikt. I særlig grad har menig-
heten fostret mange sangere gjennom korarbei-
det.  Ved utgangen av 2015 var det i alt ni kor 
som hadde sitt virke i kirken.   
I Kristiansand Frikirke er det mulig å synge i 
kor gjennom et helt liv – fra Knøttekoret 
(førskole) til Bronselaget (pensjonister). 
I tillegg til korene er det samspillgrupper – sær-
lig knyttet opp mot ungdomsarbeidet, og menig-
hetens musikkskole lærer opp nye  
generasjoner med musikere og sangere. 
I 2015 var disse korene engasjert i  
Kristiansand Frikirke 
Knøttekoret – 8 til 10 barn mellom 3 og 7 år. 
Øver hver 2. tirsdag 
Jubilo – 37 barn fra 2. -7. klasse. Øver hver  
2. tirsdag 
Frikirkens ungdomskor – 7 ungdommer  
fra 8. klasse. Øver hver torsdag. Synkende opp-
slutning gjør at de ikke starter opp i 2016, men 
vurderer annet alternativ fra høsten -16. 
Gospelkoret Rejoice – nystartet på slutten av 
2014, friskt tilskudd. Øver tirsdager 
Frikirkens menighetskor – Voksenkor som øver 
hver 2. tirsdag, 17 medlemmer. Mangel på her-
restemmer, vil bli prosjektbasert i 2016 
Frikirkens kammerkor – Et voksenkor som øver 
hver mandag, 26 stk.  
Kristiansand Studiokor – Et prosjektkor for spe-

sielle anledninger, maks 30 stk.  
Bronselaget – for de godt voksne som kan øve 
hver 2. onsdag på dagtid. 37 medlemmer.  
Vestergabet – et mannskor som øver hver 2. 
onsdag. «Et og et halvt snes» medlemmer er 
deres egen definisjon av antallet.  
Musikkskolen  
I 2015 var det 38 elever på våren og 27 på 
høsten. En halvtime ukentlig med elev-
undervisning av kvalifiserte lærere, og  
semesteret avsluttes med konserter ulike  
steder.  
Påskespillet 
Ble ikke satt opp i 2015, men 13. mars i 2016 
blir det 2 oppsettinger.  
 
Menighetens diakonale arbeid 
Frihjelp 
Målet for FRIHJELP er å tilby ulike former 
for praktisk hjelp, og dermed være et binde-
ledd mellom de som har ulike behov, og de 
som kan tilby ulike former for praktisk hjelp. 
4 lørdager, 35 oppdrag fra ulike steder.  
FriMat  
FriMat får donert mat fra ulike dagligvare-
butikker, som pakkes og deles ut i Frikirken. 
Rundt 200 poser hver uke deles ut.  
Tilsvarende arbeid er startet i flere andre  
menigheter.   
Sykekomiteen. 
Sykekomiteen har i 2015 hatt tre besøks-
steder. Sykehjemmet i Elvegata og Bispegra 
omsorgssenter har vi sammen med Misjons-
huset, de besøkes annenhver søndag  
formiddag. Kløvertun besøkes mandag kveld 
en gang i måneden (som regel den første.) 
Besøkstjenesten  
Besøkstjenestens hovedmål er 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.  
210 personer besøkt i 2015. 
Natteravn  
Rupan Thankalingam er menighetens kontakt. 
Går de fleste lørdagskvelder gjennom året.  
Samlivsgruppa 
Har i løpet av 2015 gjennomført kurs med 
kursopplegget ”7 kvelder om å være 2”,  
samling hver 3. mandag. Samt en ektepar-

Jubilo er menighetens barnekor. De er meget aktive 
og spilte inn egen CD i 2015 
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Sammendrag av årsmeldingen for 2015. 

weekend på Fevik.  
FriBU-rådet - for barn, ungdom og familier. 
FriBU-rådets oppgave: 
Vi skal jobbe for at menighetens visjon og 
verdier er synlig i barne- og ungdoms- og  
familiearbeidet. Rådet har hatt 7 møter og 
behandlet 56 saker. Sammensetning: 
Ingvild Løvåsen (leder), Stein Arve Graarud, 
Siv Justnæs, Liv Marit Gumpen, Linn  
Cathrine Sødal, Silje Borøy(Fødselspermisjon 
fra høsten 15) 
Konfirmantarbeidet 
I 2014-15 har det vært 27 konfirmanter,  
11 gode medarbeidere sammen med FriBU    
pastor. Sommerleiren er en bærebjelke i    
arbeidet, i samarbeid med andre Frikirke-
menigheter i området. 2016 kullet er på 33 
konfirmanter 
TØFF –  
Trening og Øvelse For Fjorårs-konfirmanter  
Et ekstra år etter konfirmasjonen, i samarbeid 
med områdets Frikirker. Samles en onsdag i 
måneden i friCafé, en onsdag i måneden i  
lokal menighet. Misjonstur til Kaliningrad på 
sommeren. 2014/15: 74 deltakere / 16 ledere.  
VoX 
VoX er menighetens hovedsamling for  
ungdommer, hver 2. lørdag. Samles 90-200 
ungdommer, 19 samlinger i 2015. Eget VOX 
band, og band nr. 2 startet i desember, som 
også deltar på gudstjenester. 3 turer – til  
Hovden, Dvergsnestangen og menighetstur  
til  Hove.  

Skattkammeret, mini-HITS og HITS 
Skattkammeret - fra 4 år til 4 kl. har hatt 19 
søndagssamlinger, med fra 12 -25 fremmøtte 
barn.  
Mini – HITS - 4.og 5.kl har hatt 19 søndags-
samlinger med 5-15 barn på samlingene.    
HITS - et tilbud til barn i 6. og 7 klasse på   
søndag formiddag. 22 samlinger med 15-20 stk 
Speideren, Kristiansand FSK 
Vokst til 91 registrerte medlemmer og ledere, 
økning av yngre. Samla 5-600 på Hundremeter-
skogen arrangement. Dugnad på Speiderhytta 
og Gapahuken. Speiderbåten utlånt til  
Kristiansand Folkehøyskole.  
Menighetstur 
Menighetsturen - en meget viktig del av  
familiearbeidet og menigheten. 150 deltakere til 
Hove leirsted, Tromøy. Alle aldre var  
representert 
Dåpsoppfølging/trosopplæring 
Tar i bruk trosopplæringsplan utarbeidet av 
FRIBU. Vi ønsker at hjem og menighet  
sammen kan gi det beste. Som en del av  
dåpsoppfølgingen har vi i år gjennomført  
fireårsfest. 
 
Felleskristne samlinger i barne- og  
ungdomsarbeidet 
Vennefest 
1800 deltaker i Aquarama 31. okt, et stort ar-
rangement i samarbeid med andre menigheter. 
Er planlagt for 2016 sammen med andre menig-
heter i Kristiansand.  

VOX-bandet på en av familiegudstjenestene. 
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Kirkelige handlinger i 2015 Gudstjeneste- og nattverddeltagelse i 2015 

Døpte 3 (5) Gudstjenesteframmøte, gjennom-
snitt 

226(257) 

Konfirmerte 27(48) Antall nattverdsamlinger 30 (24) 

Vielse 1 (4) Nattverddeltagere totalt 4490 (3631) 

    Nattverddeltakere, gjennomsnitt 150 (151) 

  2014 2015 

Medlemskap totalt 1472 1442 

Med stemmerett 407 443 

Medlemmer under 15 år 167 165 

Øvrige medlemmer (tidligere begrenset medlemskap) 898 834 

Statistikk 
Per 31.12.15 hadde menigheten to pastorer og fem eldste.  

Forrige år er satt i parentes 

Sammendrag av årsmeldingen for 2015. 

USB – Ungdom Sammen for Byen 
USB er et ledernettverk for alle byens  
menigheter. Vi samles til frokost og bønn en 
fredag i måneden. Arrangerte lovsangsfest 16. 
mai, og ungdomsmøte under Fellesmøtene.  
FRIBU- SØR 
Et nettverk for Frikirkenes ungdomspastorer 
og ungdomsarbeidere. Samles månedlig.     
Arrangert Creative festival og ungdoms-
gudstjenester 
 
Stab og administrasjon 
Ved utgangen av året var det 5,30 (6,25 i 2014) 

årsverk i funksjon. Stillingene er fordelt på 
følgende personer: 
Hovedpastor/forstander  
Sigmund Sandåker (100 %) 
FriBUpastor.  Stein Arve Graarud (100 %)  
Barne- og familiearbeider (40 %) Sandra 
Borøy vikar for Silje B. Hasseleid. 
Menighetsarbeider Hilde Grøthe (50 %) 
Sang- og musikkleder Jon Kleveland (100 %)  
Kontormedarbeider  
Torbjørg Nylund Nilsen (40 %)  
Administrativ leder Endre Sagedal (100 %)  
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Søndag 7. februar var det familiegudstjeneste i kirken igjen – denne gangen med Sven Jarle Rein-
hardsen som taler. Han har en fantastisk fortellerevne og gave i å nå ut til barna med dagens ord! 
Barna fulgte godt med da han tok for seg en av søndagens tekster (Jesaja 53, 5-6) og laget en rettsak 
ut av det, der han viste hvordan Jesus tok på seg straffen for oss mennesker. Flere av barna fikk 
være med som tilhørere i rettsalen og som politivakt for den tiltalte, noe som var veldig stas å være 
med på. 
 
Jubilo sang også flere sanger for oss og stilte som forsangere på fellessangene med trofaste Bodil 
og Runar Nørsett i spissen. Det er så fantastisk at vi har disse ressurspersonene i kirken og at barne-
korene våre engasjerer så mange barn med sang og musikk!  

FAMILIEGUDSTJENESTEN 7. FEBRUAR  

I mars vil familiegudstjenesten komme i form av det velomtalte påskespillet ”Lys, lys levende” 
søndag 13.mars. Neste ordinære familiegudstjeneste blir derfor 3.april. 

Av: Sandra Borøy  

 



 
  

 
 
 

    

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass   

  Ledig annonseplass 

 



Nytt fra

Deilig lasagne sto på menyen denne 
kvelden.

Stemingen rundt bordene var god 
og avslappet.

11. - 12. mars drar hele gjengen på Alpha-
weekend til Skogtun. Med denne flotte 
gjengen, blir det garantert en hyggelig tur!

I januar startet Østsida opp med sitt fjerde Alpha-kurs. Kurset er for alle som er interessert 
i å oppdage hva kristen tro handler om. Tilholdsstedet er Gimletun på onsdager, og kvelden 
starter med et godt måltid og en avslappet prat rundt bordene. Deretter følger en  undervis-
ningsbolk om et sentralt tema innen  kristen tro, etterfulgt av samtale i grupper.

 Alpha-kurs  i Østsida
INGEN SPØRSMÅL ER FOR STORE   OG INGEN SPØRSMÅL ER FOR SMÅ

Hva skjer 
etter 
døden?

Er tilgiv-
else mulig?

Hvorfor 
måtte Jesus 
dø?

Hvem er 
Gud?



Ingrid Larsen (til høyre) gikk på kurset 
i fjor, og i år er hun med som vertinne og 
gruppeleder. 

Bilder og layout: Kirsti Torvik

Irene Vestøl Stødle
er en av deltakerne på 
Alpha-kurset. Ei venninne 
som deltok  på kurset i fjor, 
anbefalte det for henne. 

Irene er frikirkejente fra 
Gjerstad, men følte behov 
for en ny start. Hun finner 
seg godt til rette på  kurset, 
og er fornøyd med under-
visningen. 

 Alpha-kurs  i Østsida

“Alphakurset for tre år siden var egentlig det som fi kk vann på 
mølla når det gjaldt å bli en selvstendig menighet. Kurset er en 
viktig del av vårt DNA som menighet” , sier pastor Rune Tobias-
sen. “Alle i menighetsrådet setter fokus på kurset.”

Ingrid Larsen
i fjor, og i år er hun med som vertinne og 
gruppeleder. 

Siri Bryge (til venstre) er 
med i Alpha-kursets ene kjøk-
kengjeng som har ansvar 
for serveringen 
og oppvasken. 
Annenhver ons-
dag stiller hun
til tjeneste.

Pastor Rune i gang 
med undervisningen.

INGEN SPØRSMÅL ER FOR STORE   OG INGEN SPØRSMÅL ER FOR SMÅ

Hva kan Jesus 
bety for livet 
her og nå?

Hva er 
tro?

Er tilgiv-
else mulig?

Hva er 
meningen
 med 
livet?
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Påmelding til Janne Roland 
Tlf. 971 66 036  
E-post: jannero@outlook.com        
Registreringsavgift 300 kr  
betales til kontonummer: 
3000.33.89991 
Merk betalingen med navn. 
Påmeldingsfrist: 15. april 
 
STILLHET I STORMEN 

Velkommen til “Damedøgn“ ! 

Kristiansand frikirke inviterer damer i alle aldre, fra alle menigheter  
i distriktet til å komme sammen de to siste dagene i april.  

Tanken er at vi skal komme avsides med Jesus og hverandre.  
Taler dette døgnet er Hilde Grøthe, lovsang ledes av Anne Grethe Hartvigsen 

m /team.  
Tema er : Stillhet i stormen” fra 1. Kongebok 19,12.  

 
Det blir anledning til forbønn og samtale etter møtene.  

Meny: God forkynnelse - God mat - God underholdning - Godt fellesskap 

PROGRAM 

Fredag  
17.00 Registrering,  
 velkommen , middag, 
 kaffe 
19.00  Møte, Hilde Grøthe ta-
ler 
 

29-30 april 2016  

Taler: Hilde Grøthe 

Velkommen til “Damedøgn” 

Kristiansand frikirke  

Lørdag  
10.00  Møte, Hilde Grøthe  
 taler 
12.30  Lunch 
14.00  Deletid (vi deler med 
 hverandre noe vi har  
 opplevd med Jesus),  
 lovsang og bønne-   
 stasjoner. 
16.45  Avslutning 

PRAKTISK INFO 

« STILLHET I STORMEN » 
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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 
Hovedpastor  Sigmund Sandåker  
 48 05 91 75 (mob) 
Adm. leder Endre Sagedal 
 38 12 10 33   
 94 01 03 09 (mob) 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 (mob) 
FriBU-arbeider Sandra Borøy 
   95 81 02 17 (mob) 
Sang- og musikkleder  
 Jon Kleveland  
 46 88 71 22 (mob) 
Menighetsarbeider 
 Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Per Svein Høyer- 
  Jonassen  
  Mobil: 994 99778   
Kontakt  Administrasjonsråd 
 Gudmund Jakobsen 
 mob 90784986  
Kontaktperson  Kirkeverter 
 Kontoret 
 Tlf. 38 12 10 30 
E-postadresse  
kristiansand@frikirken.no  
 
Hjemmeside 
www.kristiansandfrikirke.no 
 
Bankkonto 8220 02 86266 

Nye medlemmer: 
 

 Liv Narvestad  
 er overført fra  
 Alta Frikirke. 

 Magne og Elisabeth 
Dahlstrøm  

 er overført fra  
 Vågsbygd Frikirke  

Rettelse 

I forrige nr. av FrikirkeAktuelt har det sneket seg inn en feil i artikkelen som Tor Tønnesen har skrevet om 
kirkebygget. Feilen har oppstått i redaksjonell sammenheng, og det gjelder årstall for grunnsteinsnedleggelse. 
Det skal ikke være 1966, men 18. oktober 1964. Observante lesere har naturligvis oppdaget feilen. Redaktø-
ren beklager. PS! Det har nå kommet opp en plate om grunnstensnedleggelsen på veggen i foajéen. 

Når dette leses så er øvelsene 
sannsynligvis i den mest hektiske 
innspurten. Det er mye som skal 
klaffe når  nesten 100 unge og 
gamle er med. Det kribler litt i 
magen. Men når Bjørg I Berntsen, 
Line K Graarud og  Inger Arntsen 
har regien så ordner det meste 
seg.  Vi håper at kirken blir fylt til 
trengsel både kl 11 og kl 18. 

Påskespillet 2016 

Årets to familier er som følger: 
Sven Jarle Reinhardsen, Stein 
Arve Graarud, Siv Justnæs, Ruth 
Marthea Mosvold Hogga, (foran) 
Bjørn Embrik Grøthe, Torjus 
Beckmann, Mathea Nørsett og 
Pernille R Johannesen.  

Og det ble lys… 
 

I årevis har ønsket om en lysrigg 
ligget høyt på ønskelista hos 
mange. Opp og nedrigging har 
kostet utallige arbeidstimer i for-
bindelse med konserter og andre 
arrangementer. Nå er riggen så 
godt som ferdig takket være team 
”Gabrielsen og Sædberg”. Vi 
kommer tilbake i neste nummer 
med detaljer om hvordan dette er 
gått til, men nøyer oss med et par 
bilder. De første er av liften som 
måtte til for å monteringen i taket 
og Andreas som justerer en av 
lampene på riggen. 

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


Program 

Tirsdag  1. mars 

10:30  Bønnemøte 

16:30  Tirsdagsmiddag 

Onsdag 2. mars 

12:00  Formiddagstreff 

   «Fra sangskatten» 

   Bronselaget 

   Harald Sødal 

   Allsang 

19:30  Fastegudstjeneste 

   Espen Topland 

   Vestergabet 

   Nattverd 

Lørdag 5. mars 

   19:30  Vox 

Søndag 6. mars 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste 

   Paul Roland 

   Nattverd 

   Skattkammer, Hits 

19:30  Temakveld 

   Den livsviktige musikken. 
Musikalsk endring i       
Kristiansand Frikirke 

   Bodil K. Nørsett 

   Hege B. Beckmann 

   FriCafé åpen fra 19:00 

Tirsdag 8.mars 

10:30  Bønnemøte 

19:00  Frikirkens misjonsforening 

   Snefrid og Jan Ivar Nilsen  
forteller fra Taiwan 

Onsdag 9. mars 

12:00  Bronselaget 

 Fredag  11. mars 

16:30  Super light 

18:30  Vox light 

Søndag 13. mars 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Påskespillet  

   Lys, lys levende 

18:00  Påskespillet 

   Lys, lys levende 

Tirsdag 15. mars 

10:30  Bønnemøte 

16:30  Tirsdagsmiddag 

17:30  Menighetens årsmøte 

Onsdag 16. mars 

12:00  Seniorforum 

   Kristina Storesletten Sødal 

   Strømmestiftelsen «Hjelp til 
selvhjelp» 

Lørdag 19. mars 

19:30 Vox 

Palmesøndag 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste 

   Hilde Grøthe 

   Radiooverf. FM 101,2 

14:00  Persisk møte i Fricafé 

Skjærtorsdag 

18:00  Gudstjeneste 

   Sigmund Sandåker 

   Nattverd 

   Kveldsmat, vitnesbyrd 

 

 

 

 

Langfredag 

10.30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste 

   Paul Roland 

17:00  Korsvandring fra  St. Ans-
gar kirke 

1. Påskedag 

09:00  Påskemorgen på Drage-
knatten 

   Rune Tobiassen 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Høytidsgudstjeneste 

   Sigmund Sandåker 

2. påskedag 

11:00  Gudstjeneste i Domkirken, 
Kammerkoret 

Tirsdag 29. mars 

10:30  Bønnemøte 

Onsdag 30. mars 

12:00  Bronselaget 

Lørdag 2. april 

19:30  Vox 

Søndag 3. april 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Familiegudstjeneste 

   Nattverd 

15:00  Kammerkonsert KSO 

19:30  Lovsangskveld 

   Kristina Jølstad Moi 

Tirsdag 5. april 

10:30  Bønnemøte 

19:00  Frikirkens misjonsforening 

 



Program 

   Janne Roland og Anne 
Grethe Gundersen forteller 
fra turen til Etiopia 

Onsdag 6. april 

12:00  Formiddagstreff 

   Birger Aulin 

8. – 10. april 

   Creative i Hånes Frikirke 

   FriBU arrangerer 

Søndag 10. april 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste 

   Hilde Grøthe 

   Skattkammer, Hits 

Tirsdag 12. april 

10:30  Bønnemøte 

Onsdag 13. april 

12.00  Bronselaget 

19:30  Temakveld 

   Jens Olai Justvik 

   Gudstjenestens ulike              
utrykkeformer 

Fredag 15. april 

16:30  Superlight 

18:30  Vox light 

Lørdag 16. april 

19:30  Vox 

Søndag 17. april 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste 

   Rune Tobiassen 

   Nattverd 

   Joy dansegruppe 

   Skattkammer, Hits 

14:00  Persisk møte 

19:30  Sangkveld 

   Bronselaget 

   Sanger av Sigvart Engeset 

Tirsdag 19. april 

10:30  Bønnemøte 

19.00  Frikirkens misjonsforening 

   Rolf Solås 

   Konflikten Israel/Palestina 

Onsdag 20. april 

12:00  Seniorforum 

   Øivind Benestad 

   «Etter kirkemøtet: Hva nå?» 

Fredag 22. april 

19.30  Ungdomsfest 

   Konsert med Twelve24 

Søndag 24. april 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Ungdomsgudstjeneste 

   Stein Arve Graarud 

   Voxbandet 

   Skattkammer, Hits 

19:30  Jubileumskonsert 

Tirsdag 24. april 

10:30  Bønnemøte 

Onsdag 25. april 

12.00  Bronselaget 

19:30  Menighetsmøte 

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