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Maria Sandvand: ny barneleder 

Av Stein Arve Graarud 

 
Kan du fortelle litt om deg selv?  

 
Jeg heter Maria Sandvand, er 21 år og kommer 
fra Tønsberg. I 2017 flyttet jeg til Kristiansand 
og begynte på universitetet i Agder på studiet 
Grunnskolelærer 5-10. Før dette hadde jeg et 
friår, hvor jeg først jobbet et halvt år som vikar i 
barnehager og på skole og fast på kafé, før jeg 
dro til Tyskland et halvt år og jobbet som frivil-
lig i barnehage der. Sandvand-navnet bærer jeg 
med stolthet og kommer fra min farfar John 
Fredrik. Så jeg er vel tippoldebarn til en gammel 
pastor i frikirken? Helt kontroll på slekta har jeg 
ikke, men noe i den retning er det … 
 
Når startet du å gå i menigheten, og hva betyr 
menighetslivet for deg?  

 
Da jeg flyttet til ny by som student var det viktig 
for meg å finne en menighet – et åndelig hjem, 
der jeg kunne få påfyll, føle meg hjemme og 
engasjere meg. Frikirken var en av de første me-
nighetene jeg oppsøkte, og jeg vil benytte anled-
ningen til å takke dem som møtte meg med var-
me, smil og nysgjerrighet da jeg dukket opp ale-
ne første gangen, for det gjorde at jeg har vært 
innom så ofte jeg har kunnet siden – TAKK! 
 
Hvilken virkegren skal du arbeide med?  

 
Jeg er nå ansatt som barneleder med ansvar for 
skattkammeret. Barn og unge har alltid engasjert 
meg og jeg gleder meg til å jobbe med alders-
gruppen 4 til 10 år! 
 

Hva ser du frem til med å arbeide i menig-
heten?  

 
Det jeg ser mest frem til med å arbeide i me-
nigheten er å få bli bedre kjent både med me-
nigheten, ansatte og frivillige, samt å få være 
med å påvirke opplegget for barna i menighe-
ten fremover – det blir spennende og jeg har 
skikkelig hjerte for disse! 
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Av Torfinn Løvåsen 

 

Helgen 8.-10.februar arrangerte Frikirkens Spei-

derkorps sitt 23.korpsting. Omlag 30 delegater 

fra hele landet møtte opp til en innholdsrik helg i 

Abra Havn ved Kristiansand Dyrepark. Ut over 

de mer formelle tingene som valg av nytt korps-

styre og økonomi, så ble det mange gode samta-

ler rundt speiderarbeidet. 

 

For oss i Kristiansand FSK ble det et stort øye-

blikk da korpsstyret overrakte FSKs æreskniv til 

vår gruppeleder Ole Andreas Augland. Gratule-

rer og vel fortjent! Ole Andreas har vært gruppe-

leder i 10 år og har i denne perioden brukt utalli-

ge kveldstimer, helger og sommerferier, til glede 

for speidere og ledere. Takk for at du er villig til 

å stå i denne viktige tjenesten! 

 

Dyrepasser Even tok med seg gjengen inn i Dyr-

eparken etter stengetid lørdag. Her fikk vi gi mat 

til sjiraffene, møte løvene, gepardene og tigerne. 

Korpstinget 2019 

Det var spennende å komme tett på de store 

dyrene. Lørdagskvelden ble avsluttet med 

festmiddag. Ole Andreas sin innsats har 

vært viktig for at vi i dag har over 80 med-

lemmer i Kristiansand FSK. 

 

Etter frokost søndag holdt Jarle Skullerud en 

Scouts Own (speiderandakt). Han trakk pa-

ralleller mellom Erik og Kriss sin sang "Det 

glade hjertet lever lengst" og Ordspråkene 

17:22 "Glede i hjertet gir god helse, mismot 

tærer på kroppen.". Mottoet til Frikirkens 

Speiderkorps er "fordi det er gøy". Vi håper 

og tror at speiderarbeidet er med på å gjøre 

barn og unge glade, og vi tror  speiderarbei-

det kan være med å bidra til at speidernes 

hjerter kan leve helt inn i evigheten. 
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Av Oddvar Søvik 
 
«Siggen», som alle kaller ham, har vært en av 
menighetens mest trofaste tjenere i mange, 
mange år og på mange ulike områder. Jeg 
hadde den glede å bo som nærmeste nabo til 
ham og Anna i Dovreveien 1 de 13 årene jeg 
fikk være pastor i Frikirken, fra 1984 – 1997. 
Han hadde alltid et oppmuntrende ord å kom-
me med, bortsett fra den dagen jeg malte den 
gule forstanderboligen rød. Da kom Siggen 
over og sa – på sin lune måte: «Rødt er en fin 
farge – på løer!» 
 
Diakon 
Ordet diakon er gresk og betyr rett fram 
«tjener.» I listen over nådegavene i Rom 12, 
nevnes denne først. Det har vært Siggens nå-
degave.  Siggen har i alle år levd og åndet for 
kirken, både dens ytre og indre liv.  
 
Bygningsarbeider 
Da den gamle kirken skulle rives i 1964, var 
det blitt innhentet et anbud på 100 000.- for 
rivingen. Siggen mente det var for galt å bru-
ke så mye penger på den jobben og fikk med 
seg en dugnadsgjeng som stod for riving, 
bortkjøring av materiale som skulle brennes 
og salg av det som hadde noen verdi.  
 
Vaktmester 
Da Dvergsnestangen ble kjøpt i 1962, var Sig-
gen aktivt med der også. I 10 år var han frivil-
lig vaktmester. Han ledet dugnadsarbeidet og 
sørget for at alt var klart til leirsesongen. 
 
Guttis 
Sammen med Dreng Kyrvestad, Øystein Hol-
te, Sigurd Abusdal, Torleif Knudsen og Arne 
Jensen startet han opp gutteklubben «Guttis» i 
1966. Innerst i kjelleren i nybygget samlet de 
seg til snekkerarbeid og andakt. Når ca. 40 
gutter under skolealder skulle lage fuglebur 
kunne det bli ganske høyt lydnivå. Utlodning 
hørte med - der alle vant! 
 
Det Sigstinske kapel 
Da den gamle kirken ble revet, kunne ikke 
Siggen få seg til å brenne korset som stod på 

Sigfred Axel Stien: En trofast tjener 

toppen av kirken. Han tok det med seg hjem til 
Dovreveien. Der lå det i 40 år til det fant sin 
plass på frontveggen i bønnekapellet. Det var 
Siggen som tok initiativet til å omgjøre det 
gamle pastorkontoret til bønnekapell. Skipet i 
taket er en tro kopi av et dansk krigsskip. Det 
har kurs mot korset. Det må vi alle ha, sier 
Siggen. 
 
Innvandrerarbeid 
Siggen har alltid hatt et stort hjerte for våre 
nye landsmenn. For 20 år siden dro han i gang 
et arbeid blant innvandrere som ble kalt «Den 
nye veien». De hadde møter i peisestua hver 
uke og det var stort for Siggen da den første 
innvandreren ble døpt. Da fikk han gleden og 
æren av å være fadder. 
 
Frimat 
For syv år siden fikk Rune Tobiassen dradd i 
gang utdeling av mat til innvandrere. Hver 
torsdag har Siggen vært med på å fordele mat 
til ca. 100 personer. Selv om ikke formen hans 
alltid er på topp, så stiller han opp.  Tross sine 
nettopp fylte 90 år er han fremdeles med. 
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Ungdomskoret 

Av Harald Flå 
 
Det er tirsdag ettermiddag. Klokka har pas-
sert 1700. Redaksjonens utsendte tar en tur 
innom FriCafe. Stemningen er god og her 
sitter en gjeng gutter og jenter og venter på at 
det skal bli øvelse i ungdomskoret kl 1730. 
Og tiden i kafeen går med til å fortære panne-
kaker. Om det gir bedre sangstemme skal 
være usagt, men at det virker på stemning og 
humør er det ingen tvil om.  
 
Omsider stiller koret opp i kirkesalen og diri-
genten Ellen Frøysaa ser ut til å ha den fulle 
kontroll. Så er øvelsen i gang, og det er friske 
takter. Og det lyder faktisk ganske vakkert. 
 
I koret er det omkring tretti registrerte med-
lemmer, kan Ellen fortelle. Men det er plass 
til flere. Aldersfordelingen er fra tretten år og 
oppover. Det ser ikke ut til å være noe øvre 
grense, for eldste deltaker er omkring tretti. 
Koret har øvelse hver tirsdag og de er å høre 
på Gudstjenesten av og til, senest på jule-

gudstjenesten sist julaften. 7. april blir det stor 
konsert i kirken og 12. mai blir de å høre på 
gudstjenesten sammen med Jubilo. Neste vår 
skal koret helt til London. 
 
Sjangeren varierer noe, med både norske og 
engelske tekster, fra rolige til friske rytmer og 
til gospel. 
 
Den faste pianisten er Runar Nørsett. Ellen 
Frøysaa dirigerer ikke bare Ungdomskoret, 
men også Jubilo Soul Children og «Damene i 
kirka». Og hun har ordnet seg så praktisk at 
alle korene øver på samme dag. Hun får god 
støtte av både Jon Kleveland  og Kristen Rob-
stad. Ellen har en solid bakgrunn innen sang og 
musikk. Hun underviser i musikk på ungdoms-
kolen, og hun har musikk grunnfag og musikk-
utdannelse på daværende Indremisjonens bi-
belskole, Staffeldtsgate i Oslo. 
 
Det er ingen tvil om at Ellen i vesentlig grad 
bidrar til å videreføre det gode sang- og mu-
sikkmiljøet vi har i Frikirken.  



6 

Sammendrag av årsmeldingen for 2018 

 
Fra eldsterådet 
Gud har plassert vår menighet i sentrum av Kris-
tiansand, og vi merker tydelig at han har en plan 
med oss. Vi opplever velsignelse og vekst i mange 
deler av menighetens virke. VOX opplever stadig 
vekst, og når mellom 150 og 220 ungdommer hver 
andre uke. Misjonsengasjementet i menigheten er 
sterkt, og vi har fått lov til å følge og støtte stadig 
flere prosjekter blant unådde over hele verden. 
 
Vi tror samtidig at Gud har enda større planer for 
oss, og at det er mennesker i byen vår som er vår 
oppgave, men som vi ikke når i dag. Fokus for 
2018 og videre har derfor vært å søke Guds hjerte 
for veien videre. Vi tror fullt og fast at når vi be-
kjenner at vi er HANS menighet, og overgir livene 
våre til ham, vil vi få oppleve å gå inn i ferdiglagte 
gjerninger; dag for dag. Eldsterådet inviterer derfor 
hele menigheten til å fortsatt bli med og daglig 
søke hans nærhet og legge livet i Hans gode hen-
der. Vi er fulle av forventning til hva han har tenkt 
å gjøre gjennom menigheten i året som kommer. 
 
Personalsituasjonen 
Eldsterådet har i 2018 bestått av Arild Sæbø 
(leder), Knut Are Jølstad, Hilde Grøthe, Harald 
Eikeland og Are Røiseland. Stein Arve Graarud 
har møterett, og stiller i møter når saker om barn 
og ungdom behandles. Rådet har møttes omtrent 
hver 3 uke gjennom hele 2018. Vi bruker mye tid 

på bønn og deling av liv 
og tro, og opplever en 
god enhet i rådet.  
Arild valgte å avslutte 
sin tjeneste som eldste 
ved nyttår etter seks års 
tjeneste. Har har vært 
leder av rådet i halv an-
net år, og har hatt en 
periode som medlem i 
Synodestyret. Menighe-
ten er svært takknemlig 
for Arilds tjeneste og 
ønsker ham Guds rike velsignelse videre. 
 
Staben i menigheten har også blitt endret i løpet av 
året. Endre Sagedal valgte i august å gå inn i fulltids-
tjeneste i Ungdom i Oppdrag. Dette førte til at Harald 
Eikeland måtte ta på seg daglig leder- og forstander-
rollen midlertidig, mens vi lette etter en mer perma-
nent løsning. Samtidig gikk Roald Fidje inn i økt stil-
ling som driftsleder. Dette har fungert bra, men ver-
ken Harald eller Roald har vært komfortable med 
denne løsningen. Det var derfor med stor glede vi fikk 
ønske Endre tilbake i 60 % stilling rett etter nyttår 
2019. 
 
Menigheten forsøkte å rekruttere en barne- og fami-
liearbeider gjennom året, men lyktes ikke med å finne 
den riktige kandidaten. Det var derfor med stor glede 
vi kunne ønske Sveinung Løvaasen og Mathilde 
Sødal velkommen som ettåringer fra august. Svein-
ung Løvåsen valgte å avslutte tjenesten etter høstse-
mesteret. Vi ser nå på hvilke muligheter det er for å 
kunne videreføre lignende ordninger neste år, og åre-
ne videre. 

Dette er en kortversjon. Fullversjon blir lagt ut på 
hjemmesiden og lagt ut i kirka i papirutgave. Års-
møtet finner sted: onsdag 20.03 kl. 18.00 i fricafé. 

Vår visjon 
 

Åpne hjerter oppover  
og utover. 

 
Verdier: LITT 

 
Levende tro,  

Inkluderende fellesskap, 
Takknemlighet og  
Tjenestevillighet 



Menighetens virksomhet/drift 
 
Gudstjenestene  
Menighetens hovedsamlinger er gudstjenesten 
søndag kl.11.  
 
Menighetsmøter i 2018 
  
På årsmøtet i mars deltok 80 personer. I tillegg har 
det vært 3 menighetsmøter med et gjennomsnittlig 
frammøte på 65 personer.  
 
Menighetsrådet 2018 
Menighetsrådet har i 2018 hatt to møter og be-
handlet regnskap og budsjett. 
 
Fra administrasjonsrådet (AR) 
Pr. 31.12.18 besto Administrasjonsrådet av Roald 
Fidje (leder), Andreas Kolaas, Jan Olav Beckmann 
og Hans Kristian Sødal (sekr.). De har det praktis-
ke og økonomiske ansvaret i menigheten. AR har 
avholdt 14 møter. Kontakten med undergruppene 
har i det alt vesentlige foregått i dialog med grup-
penes ledere. 
 
Det er behandlet 59 saker.  Sakene har dreid seg 
om bygg og eiendom, lyd og bilde, det nye data-
lagringsdirektivet, Helse/Miljø/Sikkerhet (HMS), 
nye dataløsninger, finansiering av renovering, 
regnskap og budsjett, givertjeneste, søknader om 
støtte, fordeling av kollekter/kollektplan, beman-
ning/vaktlister for kirkeverter, vaktmestertjenesten 
og renhold. 
  
Spesielt nevnes at HMS håndbok og Personverner-
klæring er utarbeidet. 
 
 

Frikirke Aktuelt  
Opplaget er ca. 1400 eksemplarer, utkommer 8 gang-
er i året. Redaktør: Kåre Melhus   
 
friCafé 
friCafé er et sentralt samlingssted i menighetens liv 
og virke. Kirkekaffen fungerer godt og er en viktig 
faktor i det relasjonsbyggende arbeidet. Grete og 
Hans Jakob Nilsen har hatt det daglige ansvaret, sør-
ger for innkjøp og holder orden. 
 
 
Menighetens virkegrener og annen virksom-
het 
 
«Suppe for 7» 
Dette tilbudet ble avsluttet sommeren 2018.  
 
Grupper 
Menigheten har flere grupper som samles til felles-
skap, bibelstudier og bønn. Gruppene har ulikt inn-
hold og møteform, og enkelte grupper er ganske løse-
lig knyttet til menigheten. De nye vekstgruppene har 
blitt et godt tilskudd til gruppearbeidet. Disse gruppe-
ne vokser og har delt seg. Det er et ønske at flere av 
menighetens medlemmer finner sin plass i et mindre 
fellesskap.  
 
Formiddagstreff   
Det har i året 2018 blitt arrangert åtte formiddags-
treff, 25-30 personer møter vanligvis.  
Møteansvarlige har vært Arne Wilhelm Haugland og 
Sigmund Sandåker, praktisk ansvarlig: Kate Senum.  
 
Seniorforum 
Seniorforum har hatt sine møter i friCafé en onsdag i 
måneden unntatt i sommermånedene.  
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Sammendrag av årsmeldingen for 2018 

Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk i 2018 var på 233 personer. 



Komiteen består av Anne Lise og Ole Kristian 
Lauvnes, Aslaug Vinje, Rannveig Hærås, Oluf 
Arntsen og Harald Flå. 
 
Internasjonalt arbeid 
I 2018 ble det avholdt 6 persiske møter i Kristian-
sand Frikirke.  
 
StrikkeCaféen  
Møtes hver 2. tirsdag til sosialt samvær og strik-
king.  
 
Menighetens bønnetjeneste  
Menigheten har flere faste bønnesamlinger.  
Onsdager kl. 10.30.-11.30 
Torsdag kl. 0900 – 1030 
Bønn før gudstjenesten 
I det stille rom kl. 10.30-1050 
Bønn etter gudstjenesten/tilbud om forbønn.  
 
Misjon 
 
Misjonsutvalget  
Misjonsutvalget består av Roald Føreland, Kåre 
Melhus, Janne og Paul Roland. Misjonsutvalgets 
oppgaver består i å bistå eldsterådet med misjons-
informasjon til menigheten, og hjelpe medlemmer 
med søknad om midler til misjon, både reisestipend 
og til prosjekter. 
 
 
 

Sibir-Prosjektet 
Styret har bestått av Signe Anette og Eivind Sødal, 
Gudny og Anthony Culley. Det er avholdt seks styre-
møter. 
 
Etiopia  
Vi støtter våre «dattermenigheter» i Didessa-dalen. 
Arbeidet med GARUMA, Kes Alemu Negas hjelpeor-
ganisasjon i Nekemte pågår også.  
 
Julemesse 
I 2018 endret vi navn fra Misjonsmesse til Julemesse. 
Vi bidro med netto 245 000 til Frikirkens ytremisjon.  
 
Misjonsforeningen  
Vi har hatt 18 samlinger med talere både fra menighe-
ten og eksternt.Dessuten har det vært tur til Dvergs-
nestangen 5. juni. Vi deltok også 4. september ved 
kvinnestevnet i Randesund Frikirke for medlemmer 
fra de forskjellige misjonsforeninger i Frikirkens me-
nigheter i Kristiansands-området.  
 
Sang- og musikk 
 
Soli Gloria Deo 
Det var Bach som skrev dette på alle sine komposisjo-
ner – Æren til Gud alene. Den store musikalske aktivi-
tet og tradisjon i kirken er definitivt til Guds ære. For 
å kunne fortsette med dette har vi i stor takknemlighet 
mange i Kristiansand Frikirke som bidrar til dette: Syv 
kor (åtte kor frem til sommeren) med tilsammen rundt 
250 sangere. 

8 

Sammendrag av årsmeldingen for 2018 

«Damene i kirka». 



Korene i Kristiansand Frikirke i 2018 
 
Jubilo 
35 sangglade barn fra 2.- 7.- klasse, og vi har plass 
til mange flere. Koret øver hver tirsdag fra 16.30-
17.30. I forkant av hver øvelse serveres det panne-
kaker i friCafé. Velkommen!  
 
Kristiansand Frikirkes Ungdomskor 
Rundt 25 medlemmer i alderen 14-25år, øver tirs-
dag fra 17.30-19.00 
 
Damene i kirka 
Rundt 30 voksne damer, øver tirsdager kl 19.00 
 
Internasjonalt kor 
Ble nedlagt i 2018.  
 
Kristiansand Studiokor 
Prosjektkor med 22 medlemmer.  
 
Kristiansand Frikirkes Kammerkor 
Rundt 25 medlemmer, øver mandager kl 20.00 
 
Vestergabet 
Mannskor, øver onsdager kl 20.00 
 
Bronselaget 
39 voksne medlemmer, øver hver 2. onsdag kl 
12.00 
 
Påskespillet  
Hvert 2. år, oppført i 2018 for åttende gang. Rundt 
100 deltakere, 3 fullsatte oppsettinger. Musikalen 
er også framført andre steder, blant annet Tøns-
berg, Haugesund og Porsgrunn. 
 
Frikirkens Musikkskole 
Ble nedlagt i desember 2018, fortsetter med direkte 
avtale lærer/elev ut 2019.  
 

Diakonalt arbeid 
 
Sykekomiteen  
Sykekomiteen har vært aktiv med møter på Klø-
vertun , Bispegra og Elvegata. Kontaktperson er 
Harald Eikeland  
 
Besøkstjenesten 
Besøkstjenestens hovedmål er fremdeles å besøke 
menighetens medlemmer som pga. sykdom eller 
andre omstendigheter blir tatt avsides for kortere 
eller lengre perioder, samt besøk med blomsterhil-
sen til de som fyller runde år. 75-80-85-90. I til-
legg fikk alle over 90 år besøk hver bursdag. 

Hjemmebesøk: 262 
Telefonsamtaler: 100 
Kontaktperson: Anthony Culley 
 
Pensjonisttur  
Det ble gjennomført 2 turer for pensjonister våren 
2018. Fremmøte ca 40 stk  
 
Pilegrimstur   
I samarbeid med Oddernes og Tveit menighet 
gjennomførte vi i september 2018 en pilegrims-
vandring fra Oddernes til Tveit kirke.  
Kontaktperson er Harald Eikeland  
 
Kortreist Økumenisk Bluegrass Band (KØBB) 
Sommeren 2017 ble KØBB lagt inn som en av 
virkegrenene i Frikirken . Det er et orkester bestå-
ende av 15-20 musikere og sangere .  
Kontaktperson er Harald Eikeland.  
 
Gode naboer  
Et initiativ for å knytte kontakter inn i det mus-
limske miljøet i Kristiansand. Vi arrangerte 7 kvel-
der i løpet av året.  
 
Barne – og ungdomsarbeid i menigheten 
 
FriBu-rådets oppgave: 
Vi skal jobbe for at menighetens visjon og verdier 
er synlig i barne,- ungdoms- og familiearbeidet. 
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Sammendrag av årsmeldingen for 2018 

Påskespillet 2018. 



Vox  
VoX er menighetens hovedsamling for ungdom-
mer og samles annen hver lørdag kl. 1930  
VoX samler mellom 120 og 200 ungdommer, og i 
2018 har vi hatt 19 samlinger. Har også hatt 3 tu-
rer.  
 
TØFF – Trening og Øvelse For Fjorårskonfir-
manter 
Årskurset for 10. klasse starter i september og av-
sluttes med en teamtur til Kaliningrad sommeren 
etter. Kurset - det 9. i rekken - er et samarbeid mel-
lom de fleste av områdets Frikirker, og undervis-
ningen er en onsdag i måneden i friCafé. I år var 
det over 100 konfirmanter som meldte seg på, så vi 
var derfor nødt til å ha to kurs. Deltakerne kommer 
fra alle frikirkene på Sørlandet.  
 
Menighetens konfirmantarbeid 2018 
Kristiansand Frikirke har i 2017-18 hatt 13 konfir-
manter. Vi har undervisningen sammen med Østsi-
da Frikirke, som hadde én konfirmant.  
 
HITS + 
HITS er et tilbud til ungdommer i 8. klasse søndag 
formiddag i Kristiansand Frikirke.  
Tanken bak er at det skal være et samlingstilbud 
for dette årskullet etter at de er ferdig med Hits, 
men før de begynner på konfirmantopplegget i 9. 
klasse 
 

HITS 
HITS er et tilbud til barn i 5., 6. og 7. klasse på søn-
dag formiddag i Kristiansand Frikirke. Samlingene 
begynner kl 11, og barna møter direkte i friCafé når 
de kommer til gudstjeneste.  
 
 
Superlight og Voxlight  
 
Barneklubbene våre, Superlight og Voxlight har hatt 
et utrolig fint år. Vi har en samling i måneden både 
vår- og høstsemesteret. Kveldene består av et varmt 
måltid, andakt og ulike aktiviteter -alt fra ballspill i 
ballbingen, kortlaging, ulike leker og mye morro. 
Gjennomsnittlig oppmøte på fredagskveldene er 40 
barn totalt (Superlight og Voxlight).  
 
Skattkammeret  
Vi er i gjennomsnitt rundt 4 barn på hver samling. I 
2018 hadde vi 22 betalende medlemmer på søndags-
skolen (Skattkammer, HITS og HITS+).  
 
Vi følger fortsatt undervisningsopplegg «Sprell Le-
vende», utarbeidet av Norges Søndagsskoleforbund.  
 
Knøttis 
Tilbud for barn i alderen 3-7 år. Andakt, aktivitet og 
noe å bite i. Samling annenhver tirsdag fra 16.30-
17.30. 3-7 barn har vært aktive på Knøttis.  
 
Lederansvarlige er Liv Marit Gumpen, Kari Stabel 
og Maren Aas Hansen (vår 2018).  
 
Kristiansand FSK (speideren)  
Speideren i Kristiansand Frikirke hadde ved utgang-
en av 2018 82 registrerte medlemmer (speidere og 
ledere).  Vi ligger ganske stabilt med småspeidere 
(Flokken) ca. 40 stk. på hvert møte med 50 på med-
lemslista. De store (Troppen) har ca 25 medlemmer. Etter undervisning er det gøy å leke litt i «Bingen».  
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Sammendrag av årsmeldingen for 2018 

Jubilo er menighetens barnekor.   



«Pannekaketirsdag» 
Pannekaketirsdag er servering av pannekaker til 
barn, ungdom og voksne som er i kirka på tirsdager.  
 
Felleskristent barne- og ungdomsarbeid 
VENNEFEST FOR BARNA I BYEN 31. OKTO-
BER 
Vennefesten har vokst fram fra et behov for et alter-
nativ til Halloween-feiringen. I år var det 1200 per-
soner som sluttet opp om arrangementet. 
  
USB – UNGDOM SAMMEN FOR BYEN 
USB er et ledernettverk for alle byens menigheter.  
 
USB – LOVSANGSFEST 16. MAI 
Det har blitt en tradisjon å arrangere lovsangsfest på 
ungdommenes store festedag. Dette året var det 1200 
ungdommer på arrangementet.  
 
USB – BORGERTOG 17. MAI 
Ungdom sammen for Byen utgjør hvert år det største 
innslaget i Borgertoget. USB organiserer dette. Vi 
legger ned mange timer i dette, og resultatet blir vel-
dig bra.  
 
USB - FAGDAGER 
Vi arrangerer to fagdager i året. Disse er på dagtid.  
16. april var temaet Seksualitet og identitet. Thom 
Freitag og Olof Eidzinger foreleste. 15. november 
hadde vi oppe to temaer. 1. Sunn karismatikk, 2. 
Rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Geir Otto 
Holmås underviste.  
 
UNGDOMSMØTET PÅ FELLESMØTENE 
Samlet 1200 ungdommer.  
 
FRIBU- SØR 
FriBU-sør er et nettverk for Frikirkenes ungdoms-
pastorer og ungdomsarbeidere.  
 
Felleskristent arbeid 
 
«40 Dager» 
Skoleåret 2017-2018. Antall kursdager: 40 
Turer til Audnastrand og til Gautestad. 36 deltakere 
begynte i august. 32 deltakere fullførte kurset. Stab: 
21 frivillige. Vi hadde 5 åpne dager med til sammen 
rundt 300 gjester. Lars Erik Harv var leder i kursåret 
2017/2018 
 
Bibelkveld 
Mandager kl 19.00 i friCafé. Det har vært 60-80 delt-
akere på kveldene, og halvparten har nok vært under 
40 år.  Mål: Bidra til bedre bibelbruk og kjennskap 
gjennom jevnlig undervisning i Gamle Testamentet 

og Nye Testamentet. Menigheten stiller med loka-
le i friCafé til denne tjenesten.  
Fellesmøtene  
Det var fellesmøter i Q42 08. – 13. januar med 
ulike lokale talere. Fra vår menighet talte: Oddvar 
Søvik og Stein Arve Graarud. Møtene ble overført 
på radio og web-TV. Vi er en av 40 menigheter/
organisasjoner som står bak fellesmøtene.  
 
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 
Vår menighet støtter KIA med et årlig beløp.  
 
Kirkens Nødhjelp  
Frikirken som kirkesamfunn, er medeier i KN.  
 
Kirkens Ungdomsprosjekt – KUP  
Hver mandag samles unge mødre og barn i fri-
Café. Menigheten stiller lokaler til disposisjon.  
 
Sammen For Byen (SFB) 
SFB er et tverrkirkelig ledernettverk bestående av 
prester, pastorer og ledere fra Kristiansands me-
nigheter og organisasjoner. Nettverket samles til 
frokost i Q42 en fredag i måneden. Under denne 
SFB-paraplyen samles også USB - Ungdom Sam-
men 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 
Formålet med FTL's virksomhet er å bidra til gjen-
sidig respekt mellom mennesker, trygghet og tole-
ranse mellom tros- og livssynssamfunn og bevisst-
gjøring i etiske spørsmål, i et tros- og livssynsper-
spektiv. Harald Eikeland er vår representant 
 
Blå Kors 
Gjennom vårt kirkesamfunn er vi tilknyttet Blå 
Kors som gjør en stor innsats her i Kristiansand. 
Vi har medlemmer både ansatt i staben i Blå Kors 
og som frivillige medarbeidere.  
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Sammendrag av årsmeldingen for 2018 

Menighetens vandreturer er blitt svært populære. 

 2016 2017 2018 

Medlemskap totalt 1417 1381 1379 

Med stemmerett 443 439 432 

Medlemmer under 15 år 130 101 98 

Øvrige medlemmer (tidligere begrenset medlemskap) 844 841 849 

Døpte 2 7 9 

Konfirmerte  35 13 

Vielser 2 0 2 

Gudstjenestefremmøte 256* 233 216 

Antall nattverdssamlinger 27 21 22 

Nattverddeltakere totalt 4012 3289 3888 

Nattverddeltakere, gjennomsnitt 148 157 177 

Statistikk 
Per 31.12.18 hadde menigheten tre pastorer og fire eldste. Ansatte pr. 31.12.2018: 

Navn Tittel Stillings% 

Harald Eikeland Pastor 100 

Jon Kleveland Musikk-leder 100 

Stein Arve Graarud Pastor 100 

Roald Fidje Driftsleder 60 

Hilde Grøthe Pastor 50 

Torbjørg N Nilsen Kontormedarbeider 40 

Mathilde Sødal Ettåring 20 

Sveinung Løvåsen Ettåring 20 

SUM   4,9 stillinger 



 
  

 
 
 

    

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass   

  Ledig annonseplass 
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Av Randulf Roaldsnes 
 
Kristiansand Frikirke har en lang og innholdsrik histo-
rie. Fra oppstarten i 1877 har Frikirken i sentrum vært 
med på å etablere hele 12 nye dattermenigheter i dis-
triktet – barn og barnebarn. Det oppmuntrende er at 
summen av alle medlemmer i menighetene i byen har 
økt. Sist ut var Østsida Frikirke i 2014. Summen av kir-
kebesøket i sentrum og Østsida er altså større enn 
sentrumsmenigheten hadde før. Det er mer enn gledelig. 
Men hvordan har dette påvirket menigheten i sentrum? 
Og hvordan påvirker bosettingsmønstre og levesett for 
øvrig? Det er et stort antall faktorer som må regnes med 
når en ser på en menighets utvikling. Denne lille be-
tenkningen fokuserer kun på noen trekk basert på sta-
tistikk for årene 2002, 2009 og 2018 med utgangspunkt 
i tall i våre medlemsregistre. Tallene sier for eksempel 
ikke noe om hvor mange av menighetens medlemmer 
som er aktive i kirken eller andre steder. Eller hvor 
mange andre som støtter opp under menighetsarbeidet 
uten å være medlemmer. Men først noe om det totale 
antallet. 
 

 
Nedgangen de ti siste årene skyldes i hovedsak etable-
ringen av Østsida Frikirke samt at menigheten har 
«ryddet» i medlemsregisteret for personer som for ek-
sempel bor utenbys eller av andre grunner ikke lenger 
ønsker å tilhøre menigheten. Vi erfarer at noen, også 
barnefamilier, har meldt seg ut av menigheten og gått til 
andre kirkesamfunn, for eksempel Den norske Kirke. 
Noen vil huske da Vågsbygd menighet ble etablert i 
1986 var det mange som trodde at menigheten i sentrum 
ville «forgubbes» og visne bort. Mange barnefamilier 
ble med over til Vågsbygd, men sakte men sikkert økte 
antall barn på nytt i sentrumsmenigheten.  
 
Etter siste knoppskytning, Østsida Frikirke, er alders-
sammensetningen i sentrumsmenigheten et viktig tema 
som opptar mange.  

 
 
Vi ser at gjennomsnittsalderen har økt kraftig de siste 
årene. Det er nødvendigvis ikke et dårlig tegn, men vi 

  2002 2009 2018 

Antall medlemmer 1574 1633 1375 

  2002 2009 2018 

Gjennomsnittsalder 40 42 47 

Slekt skal følge slekters gang 
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må se nærmere på fordelingen i års-
klassene for å nyansere bildet.  
 

Diagrammet til høyre viser alders-
sammensetningen i prosent av de 
ulike årsklassene (10-års grupper) 
fordelt på menn (til venstre) og 
kvinner (til høyre). Se først på 
øverste rad. Det er gruppa 80 år 
pluss. I 2018 er denne gruppa pro-
sentvis klart større enn i 2002. Altså 
flere og friskere seniorer. Det lover 
godt for Seniorforum. Men ser du på 
siste rad finner du barn i gruppen 0-
9 år. Prosentvis så er denne gruppa 
blitt svært mye mindre de siste åre-
ne. I antall barn var denne gruppa på 
179 i 2002, mens den i 2018 er på 
44. Noe av forklaringen ligger nok i 
avgang til Østsida, men det er nok 
ikke alt. Det kan skyldes boset-
ningsmønster, antall barn pr familie 
osv. Årsakene kan være mange. 
Legg også merke til en merkbar 
nedgang i gruppa småbarnsforeldre 
30-39 år. I 2002 var denne gruppa 
på 224 personer, i 2018 var den på 
131. Det gir en viss grunn til opti-
misme at neste årskull 20-29 år er 
mange, men fortsetter trenden med 
færre i de yngre årsklassene så vil 
en ikke kunne opprettholde målet 
om å være en flergenerasjonsmenig-
het særlig lenge. Erna Solberg opp-
fordret til å føde flere barn. Det vil 
hjelpe litt, men ikke så mye. Vi gle-
der oss over de som gjør en fabelak-
tig innsats i barne– og ungdomsar-
beidet, men å finne ut av hvilke til-
tak som ytterligere må gjøres for å 
snu denne trenden er svært viktig.  

Det er jeg sikker på at vi som me-
nighet vil være levende opptatt av i 
årene som kommer.  
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Menigheten Samfundets bibel 

Fra Bibelsamlingen 
 
Av Leif Jensen i samtale med Kåre Melhus 
 
Menigheten Samfundet ble opprettet i 1890 med 
Bernt Lomeland som leder.  På samme måte som 
Olaus Nielsen og en god del av det lutherske lek-
folket innenfor den norske kirke reagerte på nye 
religiøse retninger på midten av 1800 tallet, rea-
gerte også Lomeland og kretsen rundt han på det 
samme. Men Lomeland og hans tilhengere tok 
avstand fra alle andre religiøse bevegelser i sam-
tiden. Man anklaget Haugianerne for å legge for 
mye vekt på gjerninger. Grundtvigianerne og 
Wilhelm Andreas Wexels, som hadde revidert 
Erik Pontoppidans «Sannhet til Gudfryktighet,» 
som var en forklaring til Luthers katekisme men-
te man lærte om omvendelse etter døden og at de 
hadde et for positivt syn på menneskets mulighe-
ter i frelsen. Man var også imot Rosenius, som 
forkynte «kom som du er». Dette ble for enkelt, 

mente Samfundet. Oppriktig anger over sine 
synder, og omvendelse til et hellig liv, måtte 
til før man kunne komme til Jesus med sitt 
liv 
 
Men det som var den direkte årsaken til 
bruddet med Den Norske Kirke, var en end-
ring i kirkebønnen i 1889. Kirken hadde 
ifølge Lomeland tidligere holdt Johannes-
dåpen for en fullverdig sakramental dåp med 
vann og Ånd, og i kirkebønnen på 4. søndag 
i advent stod det tidligere at Gud hadde 
«beredt den nådefulle dåp ved den hellige 
døper Johannes og latt oss komme dertil.» I 
alterboken fra 1889 ble bønnen endret til at 
en takket Gud for at han hadde «gitt oss en 
herligere dåp enn Johannes den døpers.» 
Denne forandring kunne samfundsfolket 
ikke være med på. Samfundets forløpere 
mente at Statskirken ved innføring av ny 
alterbok hadde fått en ny og herligere dåp 
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enn den kirken tidligere hadde hatt, og følte seg 
dermed tvunget til å etablere en egen menighet. 
Samfundet lærer at Guds ord, i rett oversettelse 
etter grunnteksten, er eneste rettesnor for tro, lære 
og liv. Derfor er det av helt avgjørende betydning 
at menigheten har en absolutt rett oversettelse fra 
grunnteksten.   
 
Samfundets grunnleggere mente at det britiske 
Bibelselskaps danske oversettelse som ble solgt i 
Norge var en nesten riktig oversettelse og den 
eneste som kunne anbefales menighetens med-
lemmer å bruke.  Denne bibelutgaven var en lett 
revidert utgave  av den danske Waisenhus-
bibelen fra 1740 som britene trykket opp i nytt 
opplag i 1888.  Den hadde gotisk skrift. Frem til 
menigheten utgav en egen bibelutgave i 2006 var 
bibelen fra 1888 den eneste bibelen som sam-
fundsfolket kunne bruke.  
 
Samfundet mente at selv 1888-utgaven hadde tre 
feil.  Disse ble rettet opp på innsiden av tittelbla-
det.  Her står det: 

Denne bibel er et uforandret opptrykk av ori-
ginalutgaven på tittelsiden med unntagelse av 
følgende språk: 
 
Ap.gj: 2,27,31 hvor «de Dødes Rige» er rettet 
til Helvede etter teksten i Salm. 16.10 
Ef. 4.8. hvor «bortførte fanger» er rettet til 
«tok fængset fangen». Etter teksten i Salm 
68.19 Ebr. 1.3 hvor «Avglands» er rettet til 
«Glands» etter eldre Bibelutgaver. 
 
Hovedpoenget med disse rettingene for Sam-
fundets grunnleggere var at hvis en brukte 
«de Dødes Rige», eller dødsriket i stedet for 
helvete som de gamle utgavene brukte, så 
kunne en stå i fare for å ville avskaffe læren 
om helvete. 
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Nytt fra menigheten 

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

torsdag  kl. 10-15 
  Tlf. 38 12 10 30 
 
Pastor  Harald Eikeland 
  92 42 76 40 (mob) 
Pastor Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 (mob) 
Daglig leder Endre Sagedal 
 94 01 03 09 (mob) 
Sang- og musikkleder  
 Jon Kleveland  
 46 88 71 22 (mob) 
Ett-åringer: Mathilde Sødal, 
 41378518 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Are M Røyseland   
  91 366 556 (mob) 
Driftsleder Roald Fidje 
 90 09 63 50 (mob) 
Kontakt  Administrasjonsråd 
 Roald Fidje 
 90 09 63 50 (mob) 
Kontaktperson  kirkeverter 
 Kontoret 
 Tlf. 38 12 10 30 
 
E-postadresse  
kristiansand@frikirken.no  
 
Hjemmeside  
www.kristiansandfrikirke.no 
Bankkonto         8220 02 86266 

På tur med kjerka 
 
Program våren 2019 
 
26. mars går turen til Gråmannen 

med oppmøte på Kjerrane. 
Harald Flå blir med som 
guide samt at Torleif Haug-
land forteller historier fra om-
rådet. 

23. april går turen til toppen av 
Saga terrasse på Kvarstein. Vi 
tar tur rundt Sagevannet. Ha-
rald Flå blir med som guide. 

28. mai går turen til den nye Vaf-
felbua på Sødalsmyra. Per 
Svein Holte blir med som 
guide.  

 
Etter sommerferien starter vi opp i 
august.  Første tur er allerede lagt 
inn i programmet. 

 
27. august går turen fra Sødal 

bedehus med tur i Kalkheia , 
historikk og tur til kalkgruve-
ne. Jens Frigstad er guide. 

Døde 
 

• Olga Sandvand Moe 
 

Nytt medlem 
 

• Maria Sandvand 

Husk: 

Onsdag 20. mars kl. 
18.00  

Menighetens årsmøte 

Seniorforum våren 2019 
 
Kristiansand frikirke 
 
13. mars Willy A. Ludvigsen 
(leder MAF Norge) 
«Med lukt av jungel og olje» 
 
10. april Kristiansand folke-
høyskole 
Om skolens virksomhet 
 
15. mai Jens Olai Justvik 
«Fra operascene til prekestol» 
 

Møtene holdes i Frikafe kl 1200 

Damedøgn 
 
200 kvinner delte levd liv under Damedøgnet i begynnelsen av 
mars. Det er fjerde gangen denne samlingen finner 
sted.  Initiativtager Janne Roland er spesielt glad for alle de 
yngre kvinnene som deltok denne gangen.  Hun mener det lover 
godt for fremtiden. 

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


Program 

Søndag 17. mars  

10.30  Bønnemøte  

11.00  Gudstjeneste, Nattverd Hilde 
Grøthe  Kristiansand Folke-
høyskole  Skattkammer, Hits 
og Hits+  

Tirsdag 19. mars  

15.45  Pannekaketirsdag  

19.00  Misjonsforeningen, Astrid 
Hareide. Fra slummen i 
Nairobi  

 Onsdag 20. mars  

10.30  Bønnemøte  

12.00  Bronselaget  

18.00  Menighetens årsmøte  

Torsdag 21. mars 

12.00- 12.30  
 Hverdagsgudstjeneste 
19.30 Stille kveld 

Lørdag 23. mars 

19.30  Vox 

Søndag 24. mars 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Helge Holle-
rud, tale. Skattkammer og 
Hits. 

19.00  Kammerkonsert, Musikere 
fra KSO 

Tirsdag 26. mars 

Vandretur med kjerka, Gråman-
nen 

15.45  Pannekaketirsdag 

18.30  StrikkeCafé 

 Onsdag 27. mars 

10.30  Bønnemøte 

12.00  Formiddagstreff. Oddvar 
Søvik, tale. Kristian Sødal, 
sang 

Torsdag 28. mars 

12.00 - 12.30   Hverdagsgudstje-

neste 
18.00 Stille kveld 

19.30  Gåten om korset - påskekon-
sert. Garness m/band 

Søndag 31. mars 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste. Nattverd. Hil-
de Grøthe, tale. Skattkam-
mer, Hits og Hits+ 

Tirsdag 2. april 

15.45  Pannekaketirsdag 

19.00  Misjonsforeningen. Ellen 
Marie Tønnessen 

Onsdag 3. april 

10.30 Bønnemøte 
12.00 Bronselaget 

Torsdag 4. april 

12.00 - 12.30  
   Hverdagsgudstjeneste 
19.30 Stille kveld 

Fredag 5. april 

17.00  Superlight 

19.00  Voxlight 

Lørdag 6. april 

19.30  Vox 

Søndag 7. april 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Familiegudstjeneste. Natt-
verd. Sven Jarle Reinhard-
sen. Ungdomskoret. Skatt-
kammer og Hits 

19.00  Konsert Ungdomskoret 

Tirsdag 9. april 

15.45  Pannekaketirsdag 

18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 10. april 

10.30  Bønnemøte 

12.00  Seniorforum. Om Kristian-
sand Folkehøyskole 

Torsdag 11. april 

Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i programmet. Følg med på ukens annonser og på 

12.00 - 12.30  
   Hverdagsgudstjeneste 
19.30 Stille kveld 

Palmesøndag 14. april 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste. Endre Sagedal 

Skjærtorsdag 

18.00  Gudstjeneste. Nattverd. 
Sverre Jølstad, tale 

Langfredag  

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste. Hilde Grøthe, 
tale 

1.påskedag 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Høytidsgudstjeneste. Hilde 
Grøthe, tale 

2.påskedag 

11.00  Felles gudstjeneste i Dom-
kirken. Kammerkoret. 

Tirsdag 23. april 

Vandretur med kjerka. Sagevann 
 

15.45  Pannekaketirsdag 

18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 24. april 

10.30  Bønnemøte 

12.00  Bronselaget 

Torsdag 25. april 

19.30 Stille kveld 

Søndag 28. april 

10.30  Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste. Stein Arve 
Graarud, tale. Voxbandet. 
Skattkammer og Hits 

Tirsdag 30. April 

15.45 Pannekaketirsdag 
19.00 Misjonsforeningen 
Reidun og Arne Jørgensen 
Japan  



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Menighetsprosessen: 

Vi gjør opp status 
Av Kåre Melhus 
 
I høst inviterte lederne menigheten inn i en pro-
sess. Bakgrunnen var blant annet at det oppsto 
hull i pastorteamet, og at antall medlemmer i 
eldsterådet kunne bli faretruende lavt. Men i ste-
det for å begynne å søke etter nye mennesker, 
ble menigheten bedt om å søke Gud. Lørdag 9. 
mars var ca 50 mennesker samlet i fricafé for å 
gjøre opp status. Endre Sagedal er tilbake i pas-
torteamet, og eldsterådet har stabilisert seg, med 
Are Røiseland som ny leder og Tone Irén Ly-
seng som nytt medlem i tillegg til Knut Are Jøl-
stad. 
 
Samlingen lørdag ble en idédugnad der en delte 
seg i grupper og samtalte om hvilke initiativ me-
nigheten nå kan ta på områder som diakoni, 

evangelisering og disippelgjøring, livsnære felle-
skap og barne - og familiearbeid. Mye godt arbeid 
gjøres på diakoniområdet, blant annet med stort 
engasjement med matutdeling. Her samles ca 100 
mennesker hver torsdag og får bæreposer med mat, 
fra butikker i området. Behovet for å se enkeltmen-
nesker på en bedre måte ble diskutert sammen med 
hvordan vi kan nå mennesker som tidligere har 
vært knyttet til menigheten. En styrking av sam-
livsarbeidet ble foreslått. 
 
Under prosessen har det vært spesielle samlinger 
hver torsdag, og Oluf Arntsen ba spesielt om at 
disse ikke ble lagt ned.  
 
Liv Narvestad sa til FrikirkeAktuelt at hun følte 
seg inspirert etter lørdagens samling fordi det var 
et hovedfokus å nå de som er utenfor menigheten. 

Diakonigruppa diskuterer hvordan vi kan bli bedre på å se enkeltmennesker som sliter. 


