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Pastorens 

Ekteskapet er et livsvarig samliv 
mellom én mann og én kvinne, 
et samliv som hviler på ektefel-
lenes gjensidige troskapsløfte og 
som er offentlig kunngjort og 
rettslig anerkjent.  
 
Synet på ekteskapet henger sam-
men med synet på mennesket. 
Grunnleggende for det kristne 
menneskesyn er at mennesket er 
skapt i Guds bilde. Det er skapt 
til samfunn med andre mennes-
ker og til forvalter av skaperver-
ket. Det betyr at hvert enkelt 
menneske har en uendelig verdi, 
at menneskene er avhengige av 
hverandre, og at de sammen skal 
bruke jorden og ta vare på den. I 
denne sammenhengen setter Bi-
belen også samlivet mellom 
mann og kvinne. 
 
I skapelsesberetningen i 1. Mo-
sebok 1.27.f står det: Og Gud 
skapte mennesket i sitt bilde, i 
Guds bilde skapte han det, som 
mann og kvinne skapte han dem. 
Gud velsignet dem og sa til 
dem: Vær fruktbare og bli  

mange, fyll jorden og legg den 
under dere!  
 
Gud skapte mennesket som mann 
og kvinne. Han velsignet dem og 
gav dem i oppdrag å bli mange og 
være hans forvaltere på jorda. Det 
ekteskapelige samliv er dermed 
ikke bare noe som vedkommer de 
to som lever sammen. Det ved-
kommer samfunn og skaperverk.  
 
Ekteskapet er innstiftet av Gud 
med disse ordene i 1. Mos 2,24: 
Derfor skal mannen forlate sin 
far og sin mor og holde fast ved 
sin kvinne, og de to skal være én 
kropp. Jesus selv stadfester dette i 
sin tale om ekteskapet i Matt 19,4
-5: ”Jesus svarte: Har dere ikke 
lest at Skaperen fra begynnelsen 
av skapte dem som mann og kvin-
ne og sa: Derfor skal mannen for-
late far og mor og holde fast ved 
sin kvinne, og de to skal være én 
kropp.” At denne normen ikke 
ble fulgt i Det gamle testamentets 
tid, gir ikke grunnlag for å opphe-
ve den. Og selv om det forekom 
polygami var det alltid mann-

kvinne som utgjorde ekteskapet, 
ikke likekjønnede parforhold. 
Det ekteskapelige er altså så vik-
tig at det til og med er trukket inn 
i skapelsens sammenheng. Årsa-
ken er at Bibelen ser på dette 
samliv som avgjørende for men-
nesket og menneskets fortsatte 
eksistens. Det seksuelt betingede 
samspill mellom mann og kvinne 
settes inn i en meningsfylt sam-
menheng og skal tjene både til å 
berike fellesskapet mellom dem 
og til å føre slekten videre.  
 
Den engelske kirkelederen, John 
Stott, har formulert seg slik: 
«Ekteskapet er en eksklusiv hete-
roseksuell pakt mellom en mann 
og en kvinne, innstiftet og beseg-
let av Gud, forberedt gjennom et 
offentlig oppbrudd fra foreldre-
ne, fullbyrdet i den seksuelle en-
het, levd ut i et varig og gjensidig 
støttende partnerskap, og vanlig-
vis kronet med barn som en ga-
ve» . 
 
Det ekteskapelige samliv mellom 
mann og kvinne må skjermes. 

Sigmund  
Sandåker 

Ekteskapet, Guds gode ordning 
Stein Arve  
Graarud 
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Det er årsaken til at Bibelen lar det 
utfolde seg innenfor bestemte ord-
ninger. I Matteusevangeliet (19,5 
f.) stadfester Jesus ordene fra ska-
pelsesberetningen og føyer til: Så 
er de ikke lenger to; de er én 
kropp. Og det som Gud har sam-
menføyd, skal mennesket ikke skil-
le. 
 
Ordet om at Gud har bundet ekte-
fellene sammen, viser hvilken vekt 
Jesus legger på denne ordningen. 
Også i apostelbrevene går det fram 
at det seksuelle samliv skal utfolde 
seg innenfor det ordnende samliv 
mellom én mann og én kvinne. (1. 
Kor 7,1-3; 1. Tess 4,2-5) 
 
Ekteskapet mellom én kvinne og 
én mann er uttrykk for den kjønns-
differensieringen som Bibelen be-
skriver og for den orden i skaper-
verket som samsvarer med Guds 
ord. Her ligger betingelsene og 
mulighetene for forplantning og 
videreføring av slekten.  
 
Så langt vi kan se, beskriver Bibe-
len ekteskapet som et livsvarig 
samliv mellom én mann og én 
kvinne, et samliv som hviler på 
ektefellenes gjensidige troskaps-
løfte og som er offentlig kunngjort 
og rettslig anerkjent. Vi kan ikke 
se at det er mulig, med basis i 
Guds ord, å legitimere likekjønnet 
ekteskap. 
 
Som ordinerte pastorer i Den 
Evangelisk Lutherske Frikirke er 
vi forpliktet på kirkens skriftsyns-
erklæring der det blant annet he-
ter: Guds åpenbaringsord slik det 
er overlevert i Skriften, er gitt en 

gang for alle som en realitet. Vi hev-
der derfor med glede og frimodighet 
at Skriften som autoritativ profetisk 
og apostolisk forkynnelse er den 
eneste, men også tilstrekkelige kilde 
for all kristen forkynnelse og tro. Vi 
hevder at hele det bibelske budskap 
må forkynnes uten tillegg eller fra-
trekk, for at ikke troen skal få en 
mindre eller en annen Kristus å for-
trøste seg til enn Skriftens. Vi vil 
derfor fastholde at Guds ord gjelder 
som ubetinget norm og kritisk rette-
snor for vår forkynnelse om tro, lære 
og liv. 
 
Vi hevder også at en kirke ved å for-
mulere en lærebekjennelse derved 
forutsetter og bekjenner en faktisk 
læremessig enhet i Skriften. Både 
Det nye testamentes frelsesbudskap 
og den profetiske og apostoliske læ-
re og undervisning er forpliktende 
for kirken også i dag.  
 

Etterlysning 
 
Redaksjonen ønsker bilder fra 
selve byggeprosessen for da-
gens kirke. Til nå har vi ikke 
funnet noe som helst. For ek-
sempel bilder av arbeidet i 
form av gravemaskiner, stø-
ping, stillaser, kraner osv. 
Kikk i gamle album og gi be-
skjed til kontoret. Noen må vel 
ha brukt kameraet i løpet av de 
to årene?? 
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Renoveringen av kirkebygget 

 

Jubileumsåret har et flott 

motto:  

 

GI DET  

VIDERE! 

 
 
Jeg er en av dem som gleder meg 
over at kirkebygget vårt blir renovert 
til 50 års jubileet. Kostnadene ble sti-
pulert til 10,5 mill. kr. 
 
Byggekomiteen har gjort et solid 
planarbeid på høyt profesjonelt nivå. 
Entreprenør og underleverandører 
har fulgt opp med dyktig fagarbeid og 
dugnadsarbeid er utført med iver. 
 
Etter den vellykkede fase 1 av reno-
veringen, foreslo byggekomiteen å 
fortsette med fase 2. Kostnadsram-
men ble økt til 13,5 mill. Dette ble  
enstemmig godkjent av over 100 per-
soner på menighetsmøtet 7. februar i 
år. 
 
Hvilke konsekvenser får dette? Enten 
må vi  yte større gaver eller så må 
menigheten ta opp et større lån. Det 
siste alternativet er etter mitt 
skjønn å skyve gjeldsforpliktelsene 
foran seg. 

 
Det var vel ikke  

meningen å 

 

GI GJELDEN  

VIDERE? 
 

 

 

    Kai B. Flå  

Innsamlingen 
 

Nå har vi passert 6,7 millioner innsamlet til renovering 
av kirkebygget. Vi har en totalramme på 13,5 millioner, 
og det er jo fortsatt et stykke dit. Hvordan har 6,7 mil-
lioner kommet inn? 
 
Det kan du se i tabellen nedenfor. Det er mest engangs-
gaver som er kommet, og for mange er det en tydelig 
prioritering som er gjort for å klare dette. Så har vi også 
noen som gir faste bidrag hver måned.  
 

Kontonummer for innsamling er:  

8220 02 86835 
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Pastorene ser tilbake 

Tekst og bilde: Harald Flå  
 
«Det skal du vite, Sverre, i denne menigheten har 
korene betydd mer enn pastorene». Ordene kom fra 
den tidligere kjente dirigenten for kor i Frikirken Ot-
to Andersen. Hvorvidt Sverre hadde disse ordene i 
bakhodet da han startet sin gjerning i Frikirken, skal 
være usagt. Sverre Jølstad ble innsatt som pastor i 
Kristiansand Frikirke i september 1975. Han overtok 
etter Einar Smedsrud som hadde vært pastor helt si-
den 1962.  
 
Vi spør Sverre hvordan det var å overta etter 
Smedsrud. «Vi prøvde å være trygge på oss selv, 
Solveig og jeg, og ikke trø i andres sko», var svaret. 
Men det var en utfordring å overta som pastor i en så 
stor menighet. Det var spennende, men kona, Sol-
veig, var godt kjent i menigheten fra før og hun var 
en god støtte for ham da, noe hun også har vært se-
nere. 
 
Da Sverre startet opp i Kristiansand var han på ingen 
måte ukjent med Frikirken andre steder i landet. Han 
vokste opp i en frikirkemenighet i Oslo og var en pe-
riode forstander i Ørsta etter at han hadde vært lands-
ungdomssekretær i Frikirken. Senere gikk turen til 
Sørlandet, til Lillesand hvor han var pastor i 2 år.  
 
Pastorperioden i Kristiansand varte frem til 1992, og 
Sverre satte tydelige spor etter seg både som forkyn-
ner og ikke minst som omsorgsperson for menighe-
ten. Det er vel en overdrivelse å si at han kjente alle 
ved navn, men han kjente navnene på svært mange. 

Han sier at det er svært viktig for kontakten med 
mennesker å kunne navnene. Han kjente mange fra 
tidligere, ikke minst fra flere korbesøk fra Kris-
tiansand da han var pastor i Ørsta. Dessuten pug-
get han navnene på konfirmantene, mens de pug-
get katekismen. Etter en periode i Japan og en ti-
årsperiode som sykehusprest, var Sverre tilbake i 
Frikirken i 2004, men da i Øvrebø. Og nå som 
pensjonist er han fremdeles aktiv i Frikirken, ikke 
minst i besøkstjenesten. 
 
Vi spør Sverre om gode minner fra sin tid som for-
stander. Da kommer det ganske raskt: julekveldene 
i Frikirken. Dette var noe som han og Solveig tok 
initiativet til tidlig i pastorperioden. Da Sverre be-
søkte flere av de gamle i menigheten, la han merke 
til at mens folk flest gledet seg til julaften, var det 
mange av de gamle og ensomme som gruet seg til 
julehøgtiden. Da tenkte han at dette går det an å 
gjøre noe med. Og allerede i 1976 inviterte han, 
sammen med Solveig, gamle og ensomme til jule-
kveldsfeiring i kirka. Mange var det som møtte 
frem og satte tydelig pris på dette initiativet. Hele 
fjorten år ble det julefeiring i kirka. Han fortalte at 
barna visste ikke av noe annet enn at julekvelden 
var det å stille i Frikirka. 
 
Et spesielt minne som Sverre trekker frem, er fra 
1988. Han var da svært syk og lå på sykehuset i 
julen. Lille julaften kom Frikirkens blandekor på 
sitt årlige sykehusbesøk, og da de sang «Deilig er 
jorden» var det himmelske toner ifølge Sverre. Det 
er ikke tvil om at sangen har betydd mye i Frikir-
ken, men også i Sverres liv. 
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Pilgrimstur til Røldal 1. juli 

 
Bli med på den siste etappen av årets pil-
grimstur til Røldal, med påfølgende kon-
sert og pilegrimsgudstjeneste med Frikir-
kens kammerkor i Røldal stavkirke. 
 
I anledning jubileumsåret 2016 er Kris-
tiansand Frikirke sentrale i årets Pile-
grimsstevnet i Røldal. 
 
Den store pilegrimsturen går fra Hovden 
til Røldal, og turen varer i fire dager med 
tre overnattinger i fjellheimen. En fan-
tastisk opplevelse og tur. 
 
Vi ser at det for mange kan være noe ut-
fordrende å bruke en hel uke av ferien til 
pilegrimstur. Vi ser også at det selvfølge-
lig kan være fysisk krevende for noen, 
forteller leder for jubileumskomiteen, 
Hilde Grøthe. 
 
Derfor har vi valgt å prioritere den siste 
dagen, altså fredagen. Da går turen fra 
Kladevatn ved Haukelifjell og ned til 
Røldal, opplyser Hilde. 
 
Turen er om lag 17 km, i ulendt terreng, 
men i nedforbakke. Det blir satt opp egne 
busser fra Hovden, slik at de som ønsker 
det kan overnatte der. Avreise fra Hov-
den fjellstoge kl. 07.30 fredag 1. juli. Det 
blir også retur til Hovden på kvelden. 
Det er også muligheter for å overnate i 
Røldal på hotell og turisthytter. 
 
Fredag kveld blir det konsert i Røldal 
stavkirke med Bodil og Runar Nørsett. 
 
Pris for turen er 650 kr pr pers. Dette 
innbefatter transport tur/retur Hovden – 
Røldal, samt lunch og middag.  
 
Påmelding til Kristiansand Frikirkes 
kontor innen tirsdag 7. juni. 
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Urfremførelse: Pilgrimsmesse 

Pilegrimsmessen ”Alle mine veier” 
urfremføres i Kristiansand Frikir-
ke søndag 5. juni.  
 
En måned senere, lørdag 2. juli, fremfø-
res den igjen i Røldal kirke. Da er NRK 
P1 tilstede for å gjøre opptak av gudstje-
nesten. Sendedato er ikke klar enda. Pile-
grimsmessen ”Alle mine veier” er skre-
vet av Anne Kristin Aasmundtveit og Jon 
Kleveland i forbindelse med jubileet 
2016.  
 
Det hele begynte som en idé om at han 
ville skrive messe for frikirken. En mes-
se som på en måte kunne kombinere ka-
tedral og teltmøte, sier Jon. For meg er 
det det som er Frikirken, smiler frikirke-
organisten. Han legger til: Domkjerka og 
Justøya bibelcamp i en blanding.  
 
Det var Anne Kristin Aasmundtveit som 
kom opp med pilegrimstemaet. 
- Jeg husker at jeg gledet meg til å ta fatt 
på en messe med hovedstrukturen: 
”oppbrudd”, ”vandring”, ”rast” og  
”hjemkomst”. Jeg tenkte at det skulle bli 
fint å skrive inn bønner og salmetekster, 
og siden høre hvordan de vokser seg ikke 
melodier og åpner kronbladene sine når 
et helt kor skal synge dem, forteller Anne 
Kristin. 
- Det er sikkert frikirkefolk som synes 
både messe og pilegrimsmotiv er noe 
fremmed. Jeg håper dette i alle fall kan 
pirre nysgjerrigheten hos folk. Messe er 
et begrep for ordnet møtestruktur, sier 
Jon. 
”Vi vet vel begge to noe om å være pile-
grim gjennom vår egen livserfaring. Vi 
gjenkjenner noe som ligger dypt i oss. At 
det er noe der som lokker oss ut i det 
ukjente, som driver oss videre, og som 
tar imot oss ved veiens ende,” sier Anne 
Kristin som i tillegg til å være forfatter, 
jobber som bibelforteller i Bibelselska-
pet. 

Bibelen oppfordrer oss til å bli som barn for å 
forstå Guds rike, og søndag 12.juni tar vi dette 
helt bokstavelig! Da inviteres hele menigheten 
på søndagsskoletur a la 1966 til Dvergsnes-
tangen kl.11.00. Der blir det ikke gudstjeneste, 
men søndagsskole for alle! 
 
Vi tar i bruk de nye lokalene på stedet - den 
nye gymsalen/møtesalen som ligger under den 
nye verandaen foran hovedhuset. Her er det 
350 sitteplasser, scene og godt lydanlegg. Det 
blir en tradisjonell søndagsskoletime med go-
de, gamle sanger i kombinasjon med dagens 
formidlingsformer. Jubilo blir med, og etter 
undervisning - og kanskje noe underholdning - 
vil speiderne stå klare i hagekroa med kaffe, 
popcorn, pinnebrød og knuteknyting.  
 
Denne søndagsskoleturen er et ledd i feiringen 
av 50-årsjubileet for kirken vår, "Gi det vide-
re" - og i Frikirkens menighetsblad fra 1966 
kan vi lese at det var over 1000 mennesker på 
søndagsskoletur på Dvergsnestangen. Da var 
riktignok flere frikirkemenigheter samlet, men 
her står vi utvilsomt i en rik tradisjon! 
 
Finn fram veteranbiler, gamle kjoler og shorts 
med press - dander håret høyt og vannkjem 
luggen - og vær med å gjøre dette til en ufor-
glemmelig opplevelse for hele menighetsfami-
lien! 
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Nytt Alphakurs i Frikirken 

Av: Oddvar Søvik 

Satt på spissen: Hovedgrunnen til at du og jeg fortsatt er her på jord, er for at vi skal få flere med på 
himmelveien.  Alt vi holder på med her nede, er bare en blek skygge av det vi en gang skal få gjøre i 
himmelen. Men det er en sak vi ikke kan gjøre der: det er å vinne mennesker for Jesus. Derfor er vi 
her. For Gud vil at alle mennesker skal få høre om Jesus og hva han har gjort for oss. Vi er vitner om 
det. 
 
Alphakurset er et av de beste redskap i vår tid til å formidle vår tro til andre. I dag holdes Alphakurs i 
169 land på 112 språk og over 27 million mennesker har tatt kurset. Tusenvis av mennesker har blitt 
frelst! Da jeg var pastor på Bryne, arrangerte vi Alphakurs hver høst og vår. På de ni årene jeg var 
der, kom mellom 30 og 40 personer til tro på Jesus takket være Alpha. 
 
Nå vil vi her i Kristiansand Frikirke arrangere et nytt kurs til høsten. Men det er ikke et anliggende 
bare for noen få interesserte. Dette er en oppgave for hele menigheten. Hvordan kan du være med? 
Først og fremst ved å be. Be om at mange må melde seg på, be for oss som skal undervise, det blir i 
hovedsak Hilde Grøthe og undertegnede, be for gruppeledere og deltakere. Kanskje du skal ta på deg 
et spesielt bønneansvar for en av oss.  
 
Men du kan også være med på å rekruttere deltakere til kurset. Alle har vi noen ufrelste i nær fami-
lie, i nabolag og vennekrets, på skole og på jobb. Be for dem. Be dem hjem. Fortell om Alphakurset. 
Hvis du ikke har tatt kurset selv: Be dem med. Alle kristne burde ha minst et Alphakurs. Det er et 
grunnkurs i kristen tro. Mange har vitnet om at gjennom Alphakurset falt brikkene på plass. Før var 
troens sannheter nærmest som et puslespill, nå ser de hele bildet.  Mange kristne har opplevet en for-
nyelse i kristenlivet gjennom Alpha. Men størst av alt: Mennesker har blitt frelst og fått en personlig 
relasjon til Jesus. Kurset starter 15. september og går over 10 torsdagskvelder samt en Alphaweek-
end 11.-12. november her i kirken.  Meld deg på til kristiansand@frikirken.no. 
 

mailto:kristiansand@frikirken.no
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Vi trenger flere faddere! 

Av Kåre Melhus 
 
Det tverrkirkelige arbeidet «Fadder for Flyktninger» som Frikirken er en del av, er kom-
met godt i gang.  Vår representant i dette arbeidet, Per Kristian Rønning, sier til Frikirke-
Aktuelt at han gleder seg over at mange faddere nå har hatt sine første møter med flykt-
ningene.  «Det er flott å se hvordan begge parter har sett fram til å komme i gang og gleder 
seg til å bli mer kjent med hverandre,» sier Per Kristian. «Dette er en flott måte å bidra til 
god integrering,» legger han til. 
 
Mellom 30 og 40 enkeltpersoner og familier har til nå meldt seg som faddere for flyk-
ninger.  Av disse er det fire enheter fra vår menighet.  Det er 40-50 flyktningeenheter som 
har behov for faddere. Det vil si at behovet er noe større enn tilbudet.  Med enhet menes 
enten et enkelt menneske, et ektepar eller en familie.  
 
Per Kristian forteller at de fleste flytningene som omfattes av fadderordningen er kommet i 
løpet av det siste året.  Halvparten er kommet fra Syria. De andre kommer fra Afghanistan, 
Iran, Irak og Eritrea.  En del av de som kommer fra Syria, Iran og Irak er kurdere. 
Mange av de som kommer er enslige menn. Derfor understreker Per Kristian behovet for 
mannlige faddere. Men han påpeker at både menn, ektepar og familier kan være faddere 
for enslige menn. De som er interessert i å bidra kan kontakte virksomheten på:  
Epost:  FadderFlyktning@gmail.com Mobil:  93 04 81 57 Gruppen har også en Facebook 
side:   Fadder for Flyktninger - Kristiansand 

Per Kristian Rønning: 

mailto:FadderFlyktning@gmail.com
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Kortur til Farsund! 
  

Av: Kristian Sødal 
 
Den 30 januar møtte forventningsfulle Jubilomedlemmer opp uten-
for kirka. Vi skulle på mini mini turne. Turen gikk til Farsund hvor vi 
var invitert av barnekoret Sifa (betyr lovsang) i Farsund menighet.  
Dagen ble brukt til øvelser med sanger fra Jubilos siste plate. I lø-
pet av dagen fikk vi også tid til å kose oss sammen med hverandre 
og medlemmene i Sifa. Vi ble tatt veldig godt vare på, god mat fikk 
vi også!  
  

Konserten på ettermiddagen ble veldig fin, og rammen var flott. 
Masse folk, god lyd og flott lys. En del foreldre hadde også tatt tu-
ren bort, og det var veldig hyggelig. 
  

Vi hadde en flott dag, og alt gikk heldigvis fint. Spesielt vil vi takke 
Engebret Grøthe som stilte med minibuss og seg selv som sjåfør, 
og selvfølgelig Runar, Bodil, Hege og Siri Merethe. Uten dere... 
  

Jubilo er i førstelinja i kirkas arbeid, hjelp oss i arbeidet ved å kjø-
pe plata vår: "Kjærlighet er det største".  
Ta kontakt med undertegnede eller kontoret så fikser vi så mange 
plater du bare vil! 

Jubilo 
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...nok en sangkveld 

Tekst/bilder: Randulf Roaldsnes 
 
Tittelen på denne sangkvelden søn-
dag 24 april var ikke spesielt ambi-
siøs. Men resultatet var at de mange 
frammøtte fikk ikke mindre enn en 
”fantastisk” kveld. I en fin kombi-
nasjon av solistinnslag og allsanger 
bandt Hilde Grøthe det hele sam-
men med gjenhør av både gammelt 
og nytt i ulike sjangre. Kristiansand 
Frikirke står i en rik musikalsk tra-
disjon. Kveldens program tydet på 
at den fortsatt er høyst levende, har 
stor bredde, kvalitet og blir gitt vi-
dere til nye generasjoner. Det vil 
føre for langt å beskrive kvelden i 
detalj, men Bodil Nørsett siterte fra 
en årsberetning fra ett av korene fra 
60-tallet: Så skjedde det som til alle 
tider har vært et kjennetegn for den 
kristne menighet på det jord, det 
som er åndens naturlov: De sang. 
For hjerteforholdet var bragt i har-
moni med det evige, man lyttet til 
tonen fra himmelen og resonansen 
sprang fra sjelens nystemte streng-
er”. Svulstig, ja visst, men sant.  
 
Takk til alle som bidro. 

Kveldens solister og forsangere. 

Det er fortsatt sangglede i  Juniorkorets ”gamle” medlemmer. 

 

 



Nytt fra  Østsida har flyttet til Fagerholt skole
ENDELIG har vi fl yttet vi inn på splitter nye Fagerholt skole! Søndag 10. april 
feiret vi dagen med innvielsesgudstjeneste med 260 til stede! Det var kjempegøy! 
Vi hadde besøk av både Jubilo og Even og Maja, så dette ble en festdag for hele 
familien. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Rektor på Fagerholt skole, 
Arild Sæbø, ønsket Østsida 
Frikirke velkommen.

Vårt flotte forsanger-
team med musikere, 
gjorde en utmerket 
jobb!

Even og Maja 

kranglet om hvem 

som var best...

layout: Kirsti Torvik
Bilder: Renate R. Orre /Bjørn Olsen/ 
kirsti Torvik

Sondre og Kristine Loland 
Gumpen med deres lille 
prinsesse, Helle, synes det var 
fint å være på gudstjeneste i 
Østsida.



Salg av Gran-
diosa til 10 
kroner stykket 
til inntekt for 
ungdommene 
som skal være 
med på teamtur 
til Polen.

 Østsida har flyttet til Fagerholt skole
ENDELIG har vi fl yttet vi inn på splitter nye Fagerholt skole! Søndag 10. april 
feiret vi dagen med innvielsesgudstjeneste med 260 til stede! Det var kjempegøy! 
Vi hadde besøk av både Jubilo og Even og Maja, så dette ble en festdag for hele 
familien. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Stor stas å ha besøk 
av “Jubilo”!

Mange fristelser på 
kirkekaffebordet...

Sondre og Kristine Loland 
Gumpen med deres lille 
prinsesse, Helle, synes det var 
fint å være på gudstjeneste i 
Østsida.

Semerab Habte og Ole-Petter 
Torvik koser seg med kirkekaffe.
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«SUPER-REBUS PÅ LIGHTKVELD» 
 
Av: Sandra Borøy 
 
Så raskt etter påske som 8.april var vi i gang med en ny lightkveld, der rebusløp 
var hovedaktiviteten på begge gruppene. Likevel startet vi med mat fra vår gode 
venn Pizzabakeren og avisleken for å lære navnene på de som var der og en an-
daktsstund. På superlight leste vi fra WWJD-boken vår og på VOXlight hadde Her-
man Olsson en fin peptalk! 
 
Hovedaktiviteten virket til å slå godt an hos de fleste. Rebusen bestod av 14 poster 
fordelt utover kirkens kriker og kroker, og målet var å samle opp én bokstav på 
hver post som ble til setningen: SEIGMENN ER GODT.  
 
Blant postene var det aktiviteter som fisking, kaste svamp i bøtte, nynne sanger og 
sokkeleken – i tillegg til noen quizspørsmål og å løse rebusord. Klarer dere å løse 
denne for eksempel? 
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Selv om vanskelighetsgraden lå midt mellom gruppene, klarte både barna på Superlight 
og VOXlight å komme frem til løsningsordet med glans! Vi hadde også med oss en veldig 
fin gjeng foreldre som stilte som gruppeledere under rebusløpet, og det virket som de 
også syntes det var gøy å være med :) 
 
Vi hadde selvfølgelig en finfin premie til alle før de dro hjem: boksis med smågodt og seig-
menn på Superlight og kake med seigmenn til VOXlight. 
 
Denne fredagen var det 27 barn på Superlight og 25 barn på VOXlight. Det var en morsom 
kveld med god stemning blant både voksne og barn! 
 
Neste dato for barneklubbene er 20.mai. Dette er dessverre siste før sommerferie. For 
mer informasjon har vi facebookgruppene ”Superlight, Kristiansand Frikirke” og ”VOXlight, 
Kristiansand Frikirke”. Det er også mulig å sende mail til 

bfa.kristiansandfrikirke@gmail.com  

mailto:bfa.kristiansandfrikirke@gmail.com
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Pinsefestivalen 2016 

 
Om festivalen 
 
VI INVITERER TIL  
 
 Et mangfold av opplevel-

ser  
 Alle generasjoner sammen  
 Begeistring for Jesus  
 Spennende aktiviteter 
 
Festivalen starter fredag 
13.mai med åpningssamling 
kl 19.30. Innregistrering fra 
kl. 17.00. Avslutning mandag 
16.mai etter fellessamling. 
 
Det vil bli formiddags- og 
kveldssamlinger for hele fa-
milien. Aktivitetsgrupper for 
barn og unge, samt kvelds-
samlinger for aldersgruppene 
4.-7. klasse og fra 8. klasse 
og oppover. Formiddags- og 
kveldssamlinger for voksne. 
Formiddagsaktiviteter for 
barn under skolealder. 
 
Festivalen er for alle, men 
kommer du alene er alders-
grensen 9. klasse. Lederska-
pet som står ansvarlig for 
årets festival, består av perso-
ner fra ulike menigheter på 
Sørlandet, de fleste med bak-
grunn også fra Ungdom i 
Oppdrag. 
 
Velkommen til en spennende 
festival på Kristiansand Fe-
riesenter – som er Frikirkens 
5-stjerners campingplass. 
Stedet har en flott beliggen-
het ved sjøen, 12 km øst for 
Kristiansand. 

Hvert år siden pinsefestivalen startet i 1998 har vi hatt et gjennom-
gangstema. Årets tema er: DRØMMELAGET. Vi tror at Gud gjør klar 
for en helt ny sesong. Vi er alle – små, store, unge og gamle - spesielt 
utvalgt til å være med på hans lag.  Med Jesus som spillende trener 
utgjør vi DRØMMELAGET! Under festivalen er håpet at vi alle, både 
som enkeltmennesker og familier, blir inspirert til å si ja når vi hører 
Gud kaller oss til å bli med på DRØMMELAGET.  

Påmelding: E-post: pinsefestivalen 
@gmail.com 

mailto:pinsefestivalen@gmail.com
mailto:pinsefestivalen@gmail.com
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Hvor ble lysekronen av? 

På gamle bilder ser vi at kirken hadde en praktfull lysekrone midt i 
salen? Men hvor ble den av når kirken ble revet? Her kommer den 
hyggelige forklaringen:  

Storslått gave til vårt kirkebygg 
 

Bærum Frikirke har siden menigheten ble etablert i 1987 de fleste år holdt 
til i aulaen på Bærums Verk skole. Vi var glade da vi i 1995 fikk kjøpt Ind-
remisjonshuset på Bekkestua. Planene om ombygging og utbygging av eien-
dommen til et tjenlig kirkebygg fikk vi imidlertid ikke godkjent av Bærum 
kommune. For vel ett år siden fikk vi kjøpt «Ungdomshuset» på Stabekk av 
Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM. Bygget er fra 1928 og er registrert som kulturminne. Det 
ga oss en særlig forpliktelse å restaurere et slikt bygg. 
 

Vi har satset på å beholde den gamle stilen og derfor var vi meget interessert i å finne en belysning som 
passet inn. Det var allerede en messing lysekrone midt i salen og messing lysestaker på veggene. I koret 
manglet det en lysekrone og det var bakgrunnen for vår henvendelse til Frikirken i Kristiansand om lysekro-
nen som hadde prydet den gamle Frikirken. 
 

Vi har forståelse for at enkelte gjerne kunne tenke seg at den hadde blitt tatt i bruk igjen i egne lokaler, selv 
om den nå hadde ligget ubrukt i mange år på loftet på Dvergsnestangen. 
 

Etter en del sonderinger gjorde vi henvendelse til diakonformann Roald Fidje, som fikk klarert med Eldste-
råd og Diakonat at Bærum menighet kunne få overta den gamle lysekronen. Den er nå blitt profesjonelt res-
taurert og vil være klar til innvielsen av vårt kirkebygg søndag 30. aug. Ved den anledning ser vi gjerne at 
Frikirken i Kristiansand er representert. Se vedlagte innbydelse. 
 

Bærum menighet er oppriktig glad for denne verdifulle gaven. Vi kan forsikre at den kommer til sin rett i 
vår kirkesal og den vil bli tatt vare på som et klenodium. Vi ser på gaven som et skikkelig håndslag fra en 
av landets eldste frikirker til en av landets yngste menigheter. 
 

Bærum Frikirke, 17.08.98  

Kai og Ingrid Flå under de- /remonteringen i 1998. 
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Hos brødre og søstre i Etiopia 

Av: Engebret Grøthe 
 
Et team på seks stykker besøkte i vinter vår 
søsterkirke i Nekemte i Etiopia. I tillegg 
fikk de besøke flere andre kirker og hjelpe-
prosjekter i dette fattige, men spennende 
landet. Her får du et lite sammendrag av 
hva vi opplevde. 
 
Anne Grete og Svein Gunnar Gundersen 
har bodd i landet i en årrekke og drevet mi-
sjonsvirksomhet og forskning. Derfor var 
de selvskrevne turledere for denne turen. I 
tillegg var Janne og Paul Roland med, for-
uten Oddvar Søvik og Engebret Grøthe. 
 
Etiopia er et fattig land. Det ligger på 173. 
plass av 187 land på HDI (Human De-
velopment Index) – en internasjonal range-
ring av hvor gode levevilkår hvert enkelt 
land har. Men det har vært en stor økono-
misk utvikling de senere årene. Utenfor ho-
vedstaden Addis Abeba er det likevel lite 
av vestlig standard på boliger, mat, infra-
struktur og annet vi her hjemme tar som en 
selvfølge. De aller fleste lever i svært enkle 
kår, og det har i vinter vært en tørkekatast-
rofe i deler av landet. Noe politisk uro og 
opptøyer har det også vært den siste tiden. 
 
I Nekemte ble vi tatt godt imot av represen-
tanter for vår søstermenighet. Denne me-
nigheten er i ferd med å bygge et kjempe-
stort nytt kirkebygg med plass til tre-fire 
tusen mennesker. Så vår tidligere lillesøster  
er blitt vår storesøster. Men i kjent afri-
kansk stil går ting sakte, så det går kanskje 
tre år til før bygget er ferdig. Ingen kan si 
helt sikkert når.  Menigheten er godt be-
søkt. Den søndagen da vi var der, med 
Oddvar Søvik som prekenholder, måtte fle-
re hundre sitte under provisoriske halvtak 
på utsiden av kirkebygget fordi det ikke var 
plass inne i selve kirkesalen. 
 
Vi hadde kontakt med ulike deler av kir-
ken: Oddvar underviste på presteskolen, og 

Prosjektet til Kes Alemu er med og skaffer vann til fattige 
i områder rundt Nekemte. 
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Anne Grete, Janne og Paul holdt et seminar for 
studentene der om det å være en kristen familie 
og oppdra barn i en ny tid.   
 
Kes Alemu, en pastor som har besøkt Kristian-
sand for noen år siden, driver ulike hjelpepro-
sjekter i denne byen. Han er en mann vi har 
samarbeidet med i 20 år, og prosjektene hans 
har vist seg solide og «liv laga». Et prosjekt går 
ut på å støtte lokalbefolkningen i det å bygge 
brønner. De graver selv ut brønnene, mot øko-
nomisk hjelp og veiledning. En del unge kvin-
ner får også hjelp til utdanning, blant annet 
gjennom økonomisk bistand fra mannskoret 
Vestergabet og enkeltpersoner fra Sørlandet. Vi 
møtte noen av disse jentene, og både de og 
Alemu ba oss formidle til giverne her hjemme 
hvor viktige disse bidragene er.  

Men vi skulle videre innover i landet, der det 
er etablert en stor kristen virksomhet, i De-
dessa og Blå Nil dalen (Abbay Valley) som 
frukt av misjon fra NMS og Frikirken. I 
Kamashi er det et senter som menigheter i 
området bruker til blant annet ungdomssam-
linger. Anne Grete og Janne fikk være med å 
undervise der for unge ektepar. Noen av oss 
besøkte en tidligere klinikk i Agallu Metti 
som Credo-russen i Kristiansand finansierte i 
1975. Kanskje blir dette stedet grunnlaget for 
et nytt innsamlingsprosjekt blant de tidligere 
kristenrussene, som nå snart skal ferie 60-
årsdager?  
 
 
 

Forts. neste side. 

Fra gudstjenesten i vår søsterkirke i Nekemte 
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Nede i Dedessa-dalen 
er det mye varmere 
enn oppe i høylandet, 
der Nekemte og Addis 
Abeba ligger.  Men der 
nede, blant Gumuz-
folket, ligger en kirke 
vi her i menigheten har 
vært med på å bygge 
(Balo Didessa). I den 
fikk vi være med på en 
gudstjeneste full av 
sang og rytme.  Paul 
Roland holdt talen, på 
en dag der svetten rant 
blant i hvert fall oss nors-
ke. 36 varme grader stop-
pet til slutt temperaturen på. Hvordan det lokale kirkekoret orket å danse rundt i sine tykke kapper i 
en slik hete, er mer enn en enfoldig nordmann helt kan forstå. Men gleden og entusiasmen over å 
kunne samles for å dele Guds ord, var i hvert fall lett å oppfatte for oss også. 
 
Vi fikk også samtale med kirkeledelsen i Didessadalen, som uttrykte sterkt behov for hjelp utenfra 
når denne fattige befolkningen nå skal etablere en egen Abbay Valley Synode, og bli herrer i eget 
hus. Kirkestyret har sendt en prosjektanmodning til vår menighet med konkrete behov. 
 
Tilbake i Norge er Etiopia-teamet klare på at vi må fortsette med å ha kontakt med vår søsterme-
nighet i Nekemte og våre dattermenigheter i Didessadalen. Det er mye positivt som skjer der nede, 
samtidig som det er behov for hjelp i ulike sammenhenger. Så selv om ikke Frikirken sentralt dri-
ver misjonsvirksomhet i dette landet: glem ikke Etiopia, i bønn og i praktisk støtte. Kanskje kan et 
familie- eller ungdomsteam fra vår kirke reise til landet en gang i framtiden, for på den måten å 
hjelpe våre brødre og søstre som lever i en vanskeligere hverdag enn vi helt kan forstå her i vårt 
rike og trygge hjørne av verden.  

Teamet samlet rundt middagsbordet. Fra venstre Engebret Grøthe, Paul Roland, Janne Roland, 
Svein Gunnar Gundersen, Anne Grete Gundersen og Oddvar Søvik 

Oddvar Søvik ser utover det som om noen få år skal bli ny kirke i Ne-
kemte 



 
  

 
 
 

    

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass   

  Ledig annonseplass 
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Nytt fra menigheten 

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

torsdag  kl. 10-15 
 Tlf. 38 12 10 30 
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: 

 Hjørdis Anne-Marie 
Minge er overført fra 
Oslo Vestre Frikirke. 

Påskespillet 2016 
 
Vi takker først alle som bidro til 
at påskespillet ble framført 13. 
mars. To flotte forestillinger med 
”fullt hus” på begge to. Tilbake-
meldingene har vært mange og 
gode. Også kollekten ga et godt 
bidrag til barne– og ungdomsar-
beidet. Det gir jo inspirasjon til å 
fortsette. Prosjektgruppa har på 
sitt evalueringsmøte vedtatt å set-
te opp påskespillet på nytt om to 
år. Da er det bare å notere datoen: 
søndag 18 mars 2018.  

Døde: 

 Tordis Andersen 

Sigvard Engeset-kveld 
 
Komiteen for Jubileumsåret har gjort et fantastisk arbeid. Vi har allere-
de hatt gleden av å kunne delta på en rekke konserter og arrangemen-
ter. Og vi har mer i vente. Søndag 17. april var kveldens tema forstan-
der, forfatter og forkynner Sigvart Engeset. Gjennom ord og toner fikk 
vi stifte nytt bekjentskap med en personlighet som har preget Frikirken 
og norsk kristenliv for øvrig. Kirken var fylt til siste rad og det tyder på 
at Engeseth også har betydd mye for vår menighet og andre i Kristian-
sand. Datter av Engeset, Jorunn Gundersen (90 år!) kåserte om sin far. 
Barnebarn og oldebarn bidro med sang. Koret ”Bronselaget” med sin 
dirigent Harald Sødal framførte flere av Engesets sanger. Takk.  

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


Program 

Søndag  1. mai 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Nattverd, 
Per Emanuelsen 50 års-
konfirmanter Skattkammer, 
Hits 

Tirsdag  3. mai 

10:30  Bønnemøte 

19:00  Misjonsforeningen, Bodil 
og Runar Nørsett deler 
sangskatter med oss 

Onsdag  4. mai 

12:00  Formiddagstreff, Arvid 
Hunemo 

Torsdag  5. mai 

Kristi himmelfartsdag 

11:00  Misjonsstevne i Arendal 
Frikirke, Terje Bjørkås, 
Tema: «Komme ditt rike», 
Opplegg for barna, , mid-
dag, Kaffe og kaker 

18:00  Sangmøte i Kristiansand 
Frikirke, Gordon Tobiassen 
fra Ordet og Israel, Greåker 
mannsmusikk og Flek-
kerøyguttene 

Søndag 8. mai 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Frigjørings-
dagen, Sigmund Sandåker, 
Vestergabet,  

14:00  Persisk møte i FriCafé 

Tirsdag 10. mai 

10:30  Bønnemøte 

Onsdag 11. mai 

12:00  Bronselaget 

Søndag 15. mai,  1. pinsedag 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Høytidsgudstjeneste, Roald 
Føreland, Nattverd, Radio-
overf. FM 101,2 

Fredag  20. mai 

16:30  Superlight 

18:30  Vox light 

 

Lørdag 21. mai 

19.30  Vox 

 

Søndag 22. mai 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Familiegudstjeneste, Håvard 
Haugland, Knøttekoret, Ju-
bilo 

Tirsdag 24. mai 

10:30  Bønnemøte 

Onsdag  25. mai 

12:00  Seniorforum, Kari Klings-
heim, Frelsesarmeen 

Fredag 27. mai 

09:00  Åpen dag 40 dager, Marian-
ne Braseth, «Dele evangeli-
et - der du er og ut i ver-
den», Pris kr 150,- inkl. lunsj 

Søndag 29. mai 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Oddvar Sø-
vik, Skattkammer, Hits 

Tirsdag  31. mai 

10:30  Bønnemøte 

12:00  Misjonsforeningen, Tur til 
Dvergsnestangen, Mia Vo-
reland 

Lørdag  4. juni 

19:30  Vox 

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

Søndag  6. juni 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Pilegrimsmesse, Kammer-
koret, Kristina Jølstad Moi, 
Hilde Grøthe, Nattverd, 
Skattkammer, Hits 

Tirsdag  7. juni 

10:30  Bønnemøte 

Onsdag  8. juni 

19:30  Menighetsmøte 

Søndag 12. juni 

11:00  Søndagsskoletur til Dverg-
snestangen 

14:00  Persisk møte i FriCafé  

Tirsdag 14. juni 

10.30  Bønnemøte 

17. -19. juni 

Voxtur til Dvergsnestangen 

Søndag 19. juni 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Jan Ivar Nil-
sen, Nattverd 

  Radiooverf. FM 101,2 

 

 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Vi hadde gleden av å ha bandet 
Twelve24 i Frikira fredag 22. april.  
De har tidligere spilt både på Im-
puls i Stavanger og på Skjærgårds-
gospel. Dagen etter de spilte hos oss 
hadde de konsert for Kristenrussen 
i Kragerø. Bandet er basert i Man-
chester, men de reiser rundt i Eng-
land og holder konserter på skoler 
hvor de synger og forteller om Je-
sus.  De har et spesielt hjerte for 
ungdommer som ikke går i kirka til 
vanlig.  
Navnet Twelve24 har de hentet fra 
Johannes 12,24 ”Hvis ikke hvetekor-
net faller i jorden og dør, blir det 
bare det ene kornet. Men hvis det 
dør, bærer det rik frukt.”  
 
Dette er utvilsom dyktige folk, og 
konserten ble en stor opplevelse for 
de mange ungdommene som kom. 
Det som gjorde størst inntrykk på 
meg, var måten bandet var på etter 
konserten. De hang lenge sammen 
med ungdommene i frikafe. Etter 
hvert gikk de ned til byen og spiste 
kebab sammen med 15-20 ungdom-
mer.  
 
Siv Justnæs og Jon Kleveland had-
de ansvaret for det praktiske rundt 
konserten. Med seg hadde de 
mange ungdommer som la ned en 
fantastisk innsats for å få i land 
arrangementet.  
 
Tekst og foto: Stein Arve Graarud  

Konsert med Twelve24 


