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Min julesalme 

Av Harald Flå 

 

I 1950 fikk Arnt Sigurd for første, og enes-
te, gang feire jul i et fremmed land. Det var 
som ung student, sammen med andre stu-
denter, han fikk oppleve jul i Østerrike. På 
samme tur var de også innom Tyskland, der 
både Hamburg og Hannover fortsatt lå i rui-
ner etter krigen. På denne bakgrunn var det 
ekstra sterkt å få høre salmen «Stille Nacht, 
heilige Nacht» fremført som vakker sang. 
 
Melodien ble komponert av Franz Xaver 
Gruber i 1818, mens den katolske presten 
Josef Mohr har skrevet den opprinnelige 
teksten. Sangen ble første gang fremført i 
kirken i Oberndorf i Østerrike den 25. de-
sember 1818.  
Den norske oversettelsen av Erik Hillestad 
finner du nå i norsk salmebok nr 43. 
 
Vi kan være enig med Arnt Sigurd at dette 
er en flott salme. 
 
«Stille natt» kapellet i Oberndorf. 

 
Stille natt 

 

Stille natt, hellige natt. 

Alt har søvn og mørke tatt. 

Trofast va ker de hellige to. 
Varsomt vugger de barnet til ro. 

Jorden tar himlen i favn. 
 

Stille natt, hellige natt, 
barnet er va r største skatt. 

Hyrder vekkes av ga tefull klang, 
natten fylles av englenes sang. 
Kristus va r frelser er født. 

 
Stille natt, hellige natt, 

aldri ble va r jord forlatt. 
Himlen smiler fra barnets munn, 

kommer nær i frelsende stund. 
Viser Guds fremtid til va r. 
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Pastorens 

 

I november fikk jeg anledning til å være med på et retreat opp-
legg på Malta der vi snakket om Enneagrammet -Vi var 15 

mannfolk samlet og det var forfatteren selv , selveste Andreas 
Ebert ,som underviste om Enneagrammet. 

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har røt-

ter enda lengre tilbake og brukes i mange sammenhenger. Som 
andre lignende verktøy, beskriver Enneagrammet ulike adferds-

mønster.  I tillegg hjelper det oss med å få innsikt i våre ubeviss-
te motivasjoner – vår indre «autopilot» – som preger vårt sam-

spill med andre og Gud.  I det den avsløres, får vi større handle-
frihet til å bruke hele det potensialet som Gud har lagt ned i oss. 
Enneagrammet er et redskap som hjelper oss å se, forstå og god-

ta oss selv og hverandre..  

I Guds øye er vi unike og verdifulle diamanter, med forskjellige 
egenskaper og ferdigheter. Han elsker oss og søker oss for å 

være sammen med oss. I Guds øyne er vi alle forskjellig og uni-
ke diamanter som gjenspeiler hans fantastiske skaperverk.  

Etter en uke med deling av liv, historier og tanker slår det meg at 

vi er virkelig Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerning-
er, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 

1) Gud samlar skattar på jorda, det vakraste han veit er her. 

Han kjøper opp kostbare steinar, om aldri så høg prisen er. 
Gud samlar seg skattar i verda, til kvar einaste avkrok han dreg. 

Og tungt han ofte må bera, når han samlar skattar til seg. 

2) Gud samlar skattar i verda, titusentalls perler han finn. 

Eit hav av gull og juvelar, er det han kvar dag samlar inn. 
Men er det ei einaste perle, han ser, men han ikkje kan nå. 

Han sørgjer, han føler seg fattig, av perler han har alt for få. 

3) Gud samlar skattar på jorda, det er oss som han ynskjer å få. 
Langt meir enn eit barn er for mora, er vi i hans auga å sjå. 

Gud samlar seg skattar på jorda, vi veit at det skal ikkje vi. 
Nei, vi samlar skattar til himlen, til Guds skattejakt er forbi. 

Tekst: Arne Nordbø Finnøy Jan. -99  

 

Harald Eikeland  

 

Se deg omkring og takk for 
at vi er forskjellige og at vi 

hver på vår måte tilhører en 
mektig Gud. 

Gud samler skatter på jorda  
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Av Endre Sagedal 

 
I lesende stund er vi kommet vel inn i advents-
tiden. Rundt oss kan vi se adventsstjerner og 
lysestaker i vinduer, og butikkene har mye jule-
dekorasjoner og julevarer. Har du tenkt på 
hvorfor vi har slike symboler, farger og tradi-
sjoner denne tiden av året? Hva betyr de? For 
en del år tilbake var jeg på julekrybbeutstilling 
i Bok&Media bokhandelen i Oslo. Der viste de 
hvordan man kan knytte julens budskap til det 
vi ser rundt oss i desember måned.  

Lilla er jo fargen som preger advent – hvorfor 
er det lilla? Fargen lilla kommer når man blan-
der rødt og blått. I kristen symbolikk er rødt 
jorden farge. Og blått er himmelens farge. Når 
jorden venter på at himmelen skal komme, så 
får vi den lilla fargen som er adventsfargen. 
Det er en tid for å berede oss, og vente på him-

Advent og jul 

melens komme. På en barnegruppe lagde vi ad-
ventsbrus. I den tida fikk vi kjøpt blå brus, og 
rød brus. Når vi blanda dette, fikk vi lilla ad-
ventsbrus.  
 
Adventsstjernen har ofte syv spisser. Tallet syv 
kommer av fire pluss tre. Fire er jordas tall, og 
tre er himmelens tall. Og syvtallet blir da et an-
net symbol på jorda som venter på at himmelen 
skal komme. Og den samme stjerna finner vi 
også på toppen av juletreet.  
 
Adventslys er en skikk som går helt tilbake til 
1000-tallet. Med sine fire lys er adventslysesta-
ken og adventskransen en slags kalender for de 
fire søndagene i advent. Og lyset er en påmin-
nelse om han som sa: Jeg er verdens lys. Den 
som følger meg, skal ikke vandre i mørke, men 
ha livets lys (Joh. 8,12) 
 
Juletre er en tradisjon som kommer fra 1500-
tallet i Tyskland. Vi har mye forskjellig pynt på 
det, men her kan vi også finne god symbolikk. 
Lysene på juletreet kan vise til Jesus som kom 
som et lys til denne verden, han brakte lyset fra 
himmelen til jorden. Juletrefoten var opprinne-
lig formet som et kors, det er kanskje ikke så 
mange igjen av. Så ble gavene lagt oppe på 
korsfoten, og vi ble minnet på 
at når vi hadde gitt gavene til 
hverandre, så var den største 
gaven igjen – Jesus død for 
oss.  
 
Dette er bare noen glimt av all symbolikk og 
tradisjon vi omgir med oss i advent og jul. Og 
dette er tradisjoner som er med på å bringe de 
gode nyhetene om Jesu komme til jord videre til 
nye generasjoner.  
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Av Leif Jensen i samtale med Kåre Melhus 

Etter at Christian III og Frederik II hadde ini-
tiert de første bibeloversettelsene, som egentlig 
var danske oversettelser av Luthers tyske over-
settelse, var det mange som etterlyste en over-
settelse direkte fra grunnspråkene.  Professor 
ved Universitetet i København og senere biskop 
på Sjælland, Hans Poulsen Resen ble først opp-
fordret til å revidere Frederik IIs Bibel, men 
laget i stedet en helt ny oversettelse. 

Dette ble en konkordant oversettelse. Det vil si 
at den fulgte grunnteksten nærmest ord for ord, 
noe som gjorde teksten stiv og kronglete og 
dermed vanskelig å forstå. Et eksempel på det 
kronglete språket er at ordet for mann på hebra-
isk er «han som tisser på veggen» En annen 
kompliserende faktor er at ord som ikke står i 
grunnteksten, men som er helt nødvendige for å 
forstå teksten på dansk, ble satt i parentes.  Alt 
dette gjør at det blir vanskelig å få med seg hva 
teksten egentlig handler om. Resens bibel inne-
holder også mange ordforklaringer og fortolk-
ninger i margen. 

Resen arbeidet med sin oversettelse i perioden 
1604 til 1607.  Oversettelsesarbeidet fikk god 
mottagelse og anerkjennelse i det akademiske 
miljø for sin dype innsikt i gresk, arameisk og 
hebraisk.  Resens bibel satte en ny standard for 
skrifttroskap i oversettelsesarbeidet.  Likevel 
krevde Christian 4. at Frederiks IIs Bibel skulle 
revideres. Det var jo dette arbeidet Resen egent-
lig var satt til.  Christian 4. Bibel kom i 1633. 

Resens bibel finnes i både to og fire binds utga-
ver.  Frikirken har begge utgavene. Christian III 
og Fredrik II’s bibler var i folioformat, dvs 
rundt 35 cm store. Dette var kostbare bibler å 

trykke og krevde skattlegging av kirkene for å 
få finansiert arbeidet. Resen fikk kongelig auto-
risasjon til å trykke og utgi sin bibelutgave, 
men det betydde også at han måtte ta den øko-
nomiske risikoen for prosjektet. Derfor er Re-
sens bibel trykket i oktavformat, dvs med en 
størrelse på rundt 20 cm og trykket i en papir-
kvalitet som er langt dårligere enn de to foregå-
ende kongebiblene.  

Resens bibel i firebindsutgaven 

Resens Bibel Fra Bibelsamlingen: 
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Årets misjonsmesse - moro med mening 

Tekst og bilder: Engebret Grøthe 
 
Nok engang har vi fått oppleve hva en god 
gammeldags misjonsmesse er. Og nok en gang 
har ildsjeler dratt i gang, og mange frivillige 
stått på, for å gi oss denne opplevelsen. Resul-
tatet er mye glede – og viktigst av alt: nye mid-
ler til det viktige misjonsarbeidet.  
 
Den 18. november var dagen da det skjedde. 
Men i god tid før dette hadde flittige hender 
vært i gang med forberedelsene. Bord og stoler 
skal rigges. Kaker må på plass.  Premier og 
salgsvarer skal selvsagt plasseres. Ikke minst er 
det jo viktig at det kokes nok kaffe. Heldigvis 
er det noen med ganske god oversikt som orga-
niserer dette arbeidet. 
 
Da messa startet, hadde Sverre Jølstad et lite 
åpningsord. Han hyllet de mange frivillige, som 
alle gjør en kjempejobb i forbindelse med alt 
som skjer i forbindelse med misjonsmessa. -Det 
er også mye slit og strev som ligger bak, men 
samtidig så mye moro og så mye glede. Og vi 
må heller ikke glemme hvorfor vi driver med 
dette, understreket han.  
 
Så var moroa i gang. Bodene åpnet opp for de 
som var tidlig ute med å få med seg det beste 
utvalget. Tombolaen snurret for barna, og 
Roald Larsen skrudde opp stemningen hver 
gang det var trekning. Om en trengte en matbit 
etter hvert, kunne kafeen friste med lekre varer.   
 
En av de som har stått på i mange år, og som 
har trukket i trådene rundt dette store arrange-
mentet, er Liv Marit Gumpen. Hun kan fortelle 
om nok et stort beløp som kan oversendes til 
misjonens arbeid: 290.000! – Dette er noe av 
det samme vi har oppnådd de siste årene, så vi 
må si oss godt fornøyd med at vi fikk til dette i 
år også, sier hun. Selve dagen har en begrens-
ning i forhold til omsetningsmengde. Skal vi 
øke mer på totalbeløpet, må det nesten skje i 
forhold til loddsalg og lignende i forkant.  
Mange gikk hjem fra Frikirken med et smil om 
munnen og noe godt i posen denne dagen. Hat-
ten av for våre mange hjelpere som får dette til 
å gå rundt. Dette var moro med mening! 
 

Speideren kunne tilby hjemmelagede drops: Fra 
venstre: Solveig Skogstrand, Andre Skogstrand og 
Thilo Alme. 
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Ekteparet Haugland stilte i år med imponerende 100 selv-
bakte brød. Da vi besøkte standen, var de fleste allerede 
solgt. 

Roar Larsen og hans disipler hol-
der koken under trekningene. 
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Damene trakk fullt hus i kirka 
Damene i kirka, og Ellen Frøysaa trakk fullt hus, da de avholdt konsert i kirken 19. november. 
 
Damene i kirka hadde lett greid å avholde konserten alene, men inviterte raust med en del ektemenn som sol-
ister og musikere. Og det ble en konsert som varmet hjertet. Gode følelser og minner med musikk i ny drakt. 
Finnes kristelig og ikke-kristelig musikk? På sett og vis ikke, men det finnes god og dårlig musikk. 19. no-
vember fylte Damene i kirka salen med god musikk. 
 
Det forventes en liknende konsert neste år, og da er det blitt en tradisjon. Det var Siv Kristin Sællmann som 
ledet oss gjennom kvelden, som ga et overskudd på 30.000 kroner som blir sendt Frikirkens arbeid i Etiopia.  
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Julens arrangementer og konserter 
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Av Stein Arve Graarud 

 

31. oktober inviterte byens menighe-
ter til fest for barna. Vi har tidligere 
hatt festen i Aquarama og Gimlehal-
len, men i år brukte vi lokalene i Q42, 
Betania og Frikirken. Dette fungerte 
veldig godt. Kvelden startet med et 
halvtimes show i Q42. Så gikk barna 
rundt på ulike aktiviteter i Betania og 
Frikirken. Konfirmantene våre var 
ledere på aktivitetspostene og gjorde 
en flott jobb. Vi fikk også god hjelp 
av frivillige til å rigge opp i forkant 
og til å rydde og vaske etterpå. Festen 
var ferdig kl. 20:00. Kirka var ferdig 
vasket og ryddet kl. 21:00.  
 
Takk for all god hjelp! 
 

1500 mennesker deltok på Vennefesten! 
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Et knippe bilder fra den flotte festen. 
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Kristiansand folkehøyskole har fått opsjon på Risør-skøyta Fry-
den som må betales innen 31.desember 2017. Fryden skal benyt-
tes i undervisning gjennom skoleåret. I sommerferien, andre sko-
leferier og i mange helger i løpet av skoleåret skal Fryden være til 
disposisjon for «Frydens venner». Folkehøyskolen slutter hvert år 
før 17.mai, så det vil være en lang periode i sommerhalvåret hvor 
båten kan disponeres av Frydens venner! Frydens venner er en 
forening for dem som ønsker å benytte Fryden og ikke minst bi-
dra gjennom dugnadsarbeid og/eller med økonomiske midler. Må-
let er å samle inn kr 650 000 kr før jul. 
 
For flere opplysninger om Fryden, eller ønske om å delta på en 
tur, ta kontakt med: Eivind Sødal, tlf 450 10 767 ei-
vind@kristiansand.fhs.no 
 
Gi en gave på kontonr: 3000.32.02433 eller Vipps #103673 – 
husk å merke gaven med «Fryden» 

Frydens venner 



 
  

 
 
 

    

 

 

 

 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 
 
Daglig leder Endre Sagedal 
 94 01 03 09 (mob) 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 (mob) 
Pastor Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
Pastor  Harald Eikeland 
  92 42 76 40 (mob) 
FriBU-arbeider Maren Aas Hansen 
  90 70 52 97 (mob) 
Sang- og musikkleder  
 Jon Kleveland  
 46 88 71 22 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Arild Sæbø  
  99 71 13 38  (mob) 
Vaktmester Roald Fidje 
 90 09 63 50 (mob) 
Kontakt  Administrasjonsråd 
 Gudmund Jakobsen 
 90 78 49 86  (mob) 
Kontaktperson  Kirkeverter 
 Kontoret 
 Tlf. 38 12 10 30 
 
E-postadresse  
kristiansand@frikirken.no  
 
Hjemmeside  
www.kristiansandfrikirke.no 
Bankkonto 8220 02 86266 

Tirsdag 9/1  Kveldsmøte kl. 19.30 
Onsdag 10/1  Formiddagsmøte     
                        kl. 11.00 (i Betania) 
                        Kveldsmøte kl. 19.30 
Torsdag11/1  Kveldsmøte kl. 19.30 
Fredag 12/1   Kveldsmøte kl. 19.30 
Lørdag 13/1   Ungdomsmøte 19.30 
Søndag 14/1  Tweens- og 
                        barnemøte kl. 11.00 
                        Kveldsmøte kl. 19.30 
 
Bønnemøte hver kveld kl. 18.30 

Fellesmøtene 2018 

Gled dere til Fellesmøtene 2018. 
Talerne er ekteparet Gina og 
Øystein Gjerme. De vil tale no-
en kvelder hver. De er blant 
annet grunnleggere av og ho-
vedpastorer i SALT Bergenskir-
ken. De er også forfattere av 
"Bygg din fortid", "Tusen hjem" 
og "Bro til tro". Flekkerøy Mi-
sjonskirke står for lovsangen. 
Igjen vil vi si: "Gled dere!" 
 
Nytt i Fellesmøtene 2018, er at 
vi inviterer til Tweens- og bar-
nemøte, søndag 14.januar kl. 
11.00. Det er Viggo Klausen 
som blir med denne formidda-
gen, samt lovsangsteamet Stage 
Dive. Dette blir et møte i tillegg 
til de seks kveldsmøtene kl. 
19.30, som inkluderer ungdoms-
møtet på lørdagskvelden. Og 
formiddagstreffet onsdag kl. 11. 
Da får også barna og tweens del 
i Fellesmøtene. Velkommen! 

Gina og Øystein Gjerme 

Svein Thomas Isak-
sen Tvedt ble døpt 

15. nov 2017 

Projektor savnet 
Før sommeren hadde vi en flott 
projektor stående på lydrommet. 
Etter sommeren stod den ikke der. 
Kan den være lånt og glemt levert? 
  

Betjene lyd 
En viktig del av samlinger i kirka, 
er at alle kan høre. Lydanlegget 
trenger flere til å betjene det, vil du 
være med i en turnus? Opplæring 
blir gitt, det er enklere enn det ser 
ut til. Kontakt: Åge Grønningseter 
413 05 796 eller Endre Sagedal 
940 10 309 

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


Program 

Onsdag 6. desember 

12:00  Bronselaget 

19:30  Støperiet, For ungdom over 
18 år 

Søndag 10. desember 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Julesangudstjeneste, Hilde 
Grøthe, Menighetens kor, 
Skattkammer og Hits 

16:00  Persisk møte 

Tirsdag 12. desember 

10.30  Bønnemøte 

19:00  Misjonsforeningen, , 
Adventfest, Hilde M. Sæbø 
Fjeldstad, tale, Reidun 
Jærnes og Berit Håland, 
sang 

Onsdag 13.desember 

12.00  Formiddagstreff, Jule- 
samvær, John Løvdal, 
Bronselaget 

19:30  Støperiet, For ungdom over 
18 år 

Lørdag 16. desember 

18:00  Vox, bryllupsfest 

Søndag 17.desember 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Nattverd, 
Sverre Jølstad, Studiokoret, 
Skattkammer og Hits,  

19:00  Vi synger jula inn, 
Studiokoret, Konferansier:  
Siv Kristin  Sællmann 

Julaften 

14:30 Julegudstjeneste, 
Dag Sverre Jølstad, 
Jubilo 

16.00 Julegudstjeneste,  
Stein Arve Graarud, 

Ungdomskor 

1. juledag 

12:00  Høytidsgudstjeneste, Hilde 
Grøthe, Vestergabet 

1. nyttårsdag 

19:00  Nyttårsgudstjeneste, Stein 
Arve Graarud, tale, Harald 
Eikeland, sang 

Lørdag 6. januar 

19:30  Vox 

Søndag 7. januar 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Hilde Grøthe, 
Nattverd, Skattkammer og 
Hits 

Tirsdag 9. januar 

10:30  Bønnemøte 

19:00  Misjonsforeningen, Helene og 
Erling Aasen 

Onsdag 10. januar 

12:00  Bronselaget 

Fredag 12. januar 

09:00-14:00  Åpen dag 40 dager, 
Oddvar Søvik, «Tro med 
hodet og hjertet», Seminarav-
gift kr 150,- inkl. lunsj 

Lørdag 13. januar 

19:30  Vox deltar på fellesmøtet 

Søndag 14. januar 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Besøk fra Høg-
skolen i Staffeldtsgate, Skatt-
kammer og Hits 

Mandag 15. januar 

19:00  Bibelkveld 

Tirsdag 16. januar 

10:30  Bønnemøte 

Onsdag 17. januar 

12:00  Seniorforum 

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

  Leif Jensen, Tema: Bibelen i 
Norge gjennom 500 år 

19:30  Støperiet, For ungdom over 
18 år 

19. – 21. januar 

Voxtur til Hovden 

Fredag 19. januar 

16:30  Superlight 

18.30  Voxlight 

Søndag 21. januar 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Familiegudstjeneste, Jubilo, 
Nattverd 

Tirsdag 23. januar 

10:30  Bønnemøte 

Onsdag 24. januar 

12:00  Bronselaget 

Lørdag 27. januar 

19.30  Vox 

Søndag 28. januar 

10:30  Bønnemøte 

11:00  Gudstjeneste, Såmannssøn-
dag, Anne Kristin Aas-
mundtveit, Kammerkoret, 
Skattkammer og Hits 

19:00  Kveldssamling, Anne Kristin 
Aasmundtveit, Kammerko-
ret, Bokpresentasjon 

 

Tirsdag 30. januar 

10:30  Bønnemøte 

Onsdag 31. januar 

12:00  Formiddagstreff, Arne Wil-
helm Haugland 

19:30  Støperiet, For ungdom over 
18 år 

 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Vestergabet lanserte i november, sin 

tredje CD. De forrige CDene har vært 

temabaserte produksjoner med 

komp og Jon Kleveland som solist. 

Nå er det koret som står i sentrum, 

med a cappella  og med pianoak-

kompagnement. På to av sangene er 

Jens Forhus, fra Kristiansand Symfo-

niorkester med på trompet. 

 

Gjennom mange år har koret oppar-

beidet et repertoar som sangerne er 

blitt veldig glad i. Endelig er de lyd-

festet og kan kjøpes på CD. 

 

I slutten av november lanserte koret 

sangen ”Shenandoah”, filmet i Søgne 

skjærgård, på Facebook. Da måne-

den var omme oppnådde Vesterga-

bet nesten 20.000 visninger. Det er 

ganske unikt. Korets dirigent, Jon 

Kleveland opplyser at han aldri har 

vært ute for så stor respons på en 

produksjon noen gang. 

 

Runar Nørsett er pianist om medpro-

dusent på CDen som kan kjøpes på 

Frikirkens kontor. 

Vestergabet med kvalitetsalbum  

Årets julegave! 


