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Fortellerfestivalen «Sett. Hørt. Fortalt.» i 
Kristiansand 
Siste helgen i mai blir det en stor bibelforteller-
festival i Kristiansand. Frikirken har en sentral 
plass i arrangementet. 
Til tross for at vår kultur er en skriftkultur, så 
opplever vi i dag en renessanse for den muntlige 
fortellingen. Dette er en folkelig kunstform som 
er i ferd med å innta scenene; naken, enkel ma-
gisk, sier festivalens kunstneriske leder Anne 
Kristin Aasmundtveit. Hun er sentral i bibelfor-
tellermiljøet i Norge. Som rådgiver i Bibelselsk-
apet arbeider hun systematisk for å fremme den 
muntlige fortellingen i norske menigheter. 
Mange i Kristiansand Frikirke kjenner henne fra 
ulike forestillinger hun har hatt i vår kirke, blant 
annet «Nåde» som hun framførte i  vår kirke 5. 
april i fjor. 
 
Bibelfestivalen 
Anne Kristin Aasmundtveit forteller at Bibelsel-
skapet arrangerte en egen fortellerfestival i Oslo 
knyttet til sitt 200 årsjubileum i 2016.  
Festivalen  Oslo var så vellykket at den inspirer-
te oss til å tenke tilsvarende festivaler andre ste-
der i landet. Siden Bibelselskapet har mange go-
de samarbeidspartnere og støttespillere i Kris-
tiansand, endte vi med å arrangere denne festiva-
len her. 
Hvilke forventninger har du til fortellerfestivalen 
i Kristiansand? 
Først og fremst tror jeg vi under festivaldagene 
skal formidle bibelfortellinger på en måte som 
betyr noe for dem som hører. De bibelske fortel-
lingene har en kraft og spenning som gjør dem 
svært velegnet til muntlig framføring. Dessuten 
skal vi ha bibelfortellerkurs for prester og pasto-
rer. Dette håper jeg skal gi en bedre og mer le-
vende forkynnelse i kirkene framover. Vi arrang-
erer også et kurs i tekstlesning, noe vi tror vil 
bidra til at framføringen av bibeltekstene i guds-
tjenesten blir enda bedre, sier Aasmundtveit, 
som også røper et langsiktig mål: 
Jeg håper at denne festivalen skal være start-
skuddet til et bibelfortellerforum her på Sørlan-
det. Vi har et slikt forum i Oslo. Nå håper vi at 
folk som er interessert i muntlig fortelling i den-
ne landsdelen også skal få glede av et slikt fo-
rum, sier Anne Kristin Aasmundtveit. 
 
Kirke, Markens, pub og Kick 
Bibelfortellerfestivalen tar i bruk mange scener 
under festivaldagene 25. – 27. mai. Det skal av-

holdes kurs i kirkelige 
lokaler, bibelfortellere 
vil dukke opp midt i 
Markens, det skal være 
fortellerforestillinger i 
baren på Clarion Ernst 
Hotel, søndagens guds-
tjenester blir mange ste-
der preget av muntlige 
fortellinger og på søndag 
kveld er det «grand fina-
le» på Kick. Da skal 
Svein Tindberg framføre 
sin spesialskrevne fore-
stilling «Hjelp meg i mi 
vantru». 
Vi har lagt vekt på at den 
muntlige bibelfortelling-
en skal være tilstede i 
folks liv. Det betyr at vi ønsker å være der hvor 
folk er; i handlegater, på utesteder og i kirken. 
Festivalen heter «Sett. Hørt. Fortalt». Hvorfor 
denne tittelen? 
Disse tre ordene viser hva muntlig bibelfortelling 
handler om. Det var noen som en gang så og 
hørte. De fortalte dette videre, først i muntlig 
form, senere også skriftlig. Nå skal disse syns- 
og hørselsinntrykkene også formidles til publi-
kum i Kristiansand, sier Anne Kristin Aas-
mundtveit i Bibelselskapet. 
 
Kurs og gudstjeneste 
Kristiansand Frikirke har en sentral posisjon i 
avviklingen av «Sett. Hørt. Fortalt». Om kvelden 
fredag 25. mai blir det bibelfortellerkurs i kirken. 
Samtidig avvikles det også et kurs i tekstlesning. 
Kursholder for disse kursene er UiA-læreren 
Fridunn Karsrud og nyutnevnt sokneprest Jens 
Olai Justvik. Søndagens gudstjeneste vil også bli 
preget av muntlig fortelling. 
Vi er glade over at vi kan få samarbeide med 
Bibelselskapet om denne festivalen. Som kirke 
er vi opptatt av å bruke ulike virkemidler i vår 
forkynnelse. Derfor er vi takknemlige for at vi 
får muligheten til å formidle den muntlige fortel-
lingen inn i våre sammenhenger, sier diakon Ha-
rald Eikeland som sitter i den lokale arrange-
mentskomiteen for «Sett. Hørt. Fortalt.» 
Program for festivalen finnes på nettsiden 
www.setthørtfortalt.no. Billetter til Svein Tind-
berg-forestillingen på Kick kan kjøpes på Ticket-
master. 

Mange i vår menighet 
kjenner Anne Kristin Aas-
mundtveit fra tidligere 
fortellerforestillinger. Nå 
er hun kunstnerisk leder 
for en stor bibelforteller-
festival der Kristiansand 
Frikirke spiller en viktig 
rolle. 
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Pastorens 

Kraften i svakheten 

«Han lot seg ikke tynge av sine feil og nederlag, for – som han sa – når jeg mislykkes, 
innrømmer jeg det åpent, og sier: Slik er jeg, jeg kommer aldri til å bli annerledes der-
som jeg overlates til meg selv. Mislykkes jeg ikke, takker jeg Gud, og bekjenner at det er 
Ham til ære.»  (Broder Laurentius i boken:  
 
Å venne seg til å leve nær Gud» 
Dette sitatet fra en bok utgitt på 1600 tallet beskriver en ærlig uttalelse om eget liv, og om 
hvordan Gud kan påvirke det. Broder Laurentius jobbet i kjøkkenet på et kloster, og midt 
i arbeidet der praktiserte han en bevisst oppøvelse av å leve i Guds nærhet. Og det å snak-
ke sant om eget liv og livet med Gud.  
 
Han er ikke redd for å innrømme at han mislykkes. Skam er jo det som kan hindre oss i å 
snakke sant om eget liv, både til andre, men kanskje også til oss selv. Å hvile i at Guds 
nåde er nok, gir oss en trygghet for å dele det som er vanskelig i eget liv.  
Men han stopper ikke med «jeg kommer aldri til å bli annerledes.» Punktum. Det er bare 
hvis han er overlatt til seg selv. Ved å legge vårt liv over til Gud, så kan vi stole på at han 
virker i oss, og at forandring kan skje. Denne friheten som broder Laurentius fant, hviler i 
at hans verdi og selvoppfatning ikke kommer av hva han selv har fått til eller gjort, eller 
hvem han er i seg selv, men hvem han er i Kristus.  
 
I et intervju i avisen Dagen, sier presten Gregers Lundh det slik: «Den fundamentale 
svakheten er vårt største potensial for hellighet. Det er ikke våre styrker som bygger vår 
hellighet. Det i våre fall, vår fortvilelse og vårt skriftemål at Gud bygger det nye mennes-
ket. Den fundamentale svakheten er landingsplassen for Guds nåde i mitt liv.»  

 Endre Sagedal 
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Lys, lys levende 
og håp! 
 
Selvfølgelig dukket det også opp noen 
«snapchats» på min indre harddisk fra midten 
av 1980-tallet da vi for første gang i Frikirken 
gikk like til krybben og stalla(!). Godt og trygt 
var det  å oppleve en så glimrende og i beste 
mening konservativ og bibeltro utgave av den 
påskehistorien som de bibelske forfattere har 
gitt oss. 
 
Fargespillet i alle kostymene, de ulike effekte-
ne, hjelmer, kapper, sverd, og romerske sjal, 
kort sagt et frikirkelig folkeliv som faktisk repe-
terte den gamle formålsparagrafen fra M-74 at 
undervisningen i kristendom skulle «..gje eit 
samla og levande bilete av Jesus Kristus, hans 
liv og gjerning..». Velsigna å kunne gjøre det på 
denne måten i egen menighet, slik dere har gjort 
det! Håper at forsamlingen i Tollbodgaten ser 
og vet hvor heldige de er! 
 
Dette er en vakker formidling, musikalsk an-
dakt i rundt 90(?) minutter. Og levende hele 
veien, ingen dødpunkter. Og med dresserte/
disiplinerte barn i alle aldre som tydeligvis bare 
gledet seg til å komme inn og synge/juble ut de 
sannheter de har hørt om fra de selv omtrent 
kom til verden. Dette berørte en snart 69-årig 
pensjonert kristendom/musikklærer på galleriet. 
 
Og musikken berører! Fra første takt av, med de 
kjære østerlandske akkordvendingene som er 
den rene smertestillende musikkmassasjen  for 
meg! Israel/Ungarn/Carmen/Sigøynermoll - 
velsignede klangkullisser! Dermed var jeg 

 
Påskespillet «Lys, lys levende» ble framført tre 
ganger før påske. Vi regner med at over 1000 
personer var innom Frikirken. Det er tydelig at 
fortellingen, sangene, dansen, kulissene og ikke 
minst musikken berører både unge og gamle. 
Mange tilbakemeldinger tyder på det. Her føl-
ger en hilsen fra Asbjørn Arntsen som kan 
fungere som en fin oppsummering av årets 
påskespill: 
 
Jeg setter meg ned i ro og fred ved Mac’en og 
sender dere noen linjer i refleksjonens etter-
klang. For første gang fikk jeg anledning til å 
se, høre og oppleve påskespillet /musikalen. I 
Frikirken - på galleriet. De andre gangene  har 
vi vært avgårde og følgelig gått glipp av den. 
Men høyt oppe på galleriet fikk jeg benket meg 
ned på søndag formiddag. 
 
Det var vakkert, svært vakkert - Visuelt, drama-
turgisk og musikalsk! Fantastisk scenisk opp-
sett, hele Vestbredden foran i koret, ombygget 
med scenografi og et sunt (!) og frodig fruktla-
ger som omga gravhaven og klippen, den som 
brast for meg.. og med en vårlig og vakker lys-
stråle på salige Else Marie Jakobsens teppe 
foran på mursteinene. Og så velsignet naturlig 
og ekte, og fremfor alt dyktige amatører, sange-
re og familier i og fra byene i Jødeland som vi 
hørte og lærte om på søndagskolen. Og med 
folkelige og naturlige hverdags-replikker midt i 
den hellige konteksten, den dramatiske oppbyg-
gingen mot klimaks på langfredag - og den vel-
signede påskemorgen den som slukker sorgen 
til evig tid, grunnlaget for hele vår eksistens, tro 
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‘parkert’!  
 
De flerstemte tingene, ‘studio-koret’ ved veg-
gen, mørklagt rent lysmessig, men du så varmt 
og lyst det lød! Balansert velklang hele veien! 
Solosangene også, ikke minst Peter – 
(Ole Alfsen) i sitt livs nederlag under Getse-
manehagens eldgamle oliventrær. 
 
Og pedagogisk tenkt med de gode minneord 
og tekst-snutter på lerretet fremme.  
Barnerollene i Nasaret og Jerusalem var også 
oppbyggelig både å høre og se. 
Soldatenes sammenbrudd og besvimelse i ur-

tehagen føyer seg også inn i detaljrikdommen. 
 
Og når englemamma Marthe med sin Josefine 
‘..åpnet den stengte graven og aldri så skjønn 
jeg ham så..’, da ble  alt  Lys levende – og vel 
så det! Jon, du lager så gode melodier, og du 
har en kunnskap og ferdighet til å omsette dem 
i digitalt praktisk kunsthåndverk, funksjonelt 
og åpent. Det virker så selvfølgelig og enkelt, 
men en digital pleiepasient fra Gyldenløvsgate 
vet at slik er det ikke. 
 
Asbjørn Arntsen 

 

Det er nå 20 år siden 
Pinsefestivalen starta 
opp, i 1998.  
 
Det har vært 5-800 
mennesker hvert år, og 
Pinsefestivalen er en 
festival for barn og 
unge, med et voksen-
opplegg også.  
 
Her er tema og dato for 
årets festival:  
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Bønnekasser 
Vi har 2 nye bønnekasser bak i kirkesalen. En er «åpen 
bønnekasse» - den vil bli bedt for på bønnesamling. 
«Lukket bønnekasse» er kun mellom deg og Gud, og bøn-
nelappene vil bli makulert med jevne mellomrom.  
Dette er også ett tiltak for å sikre at vi ivaretar personver-
net på best mulig måte, løse bønnekrukker er litt vanskeli-
gere å ha orden på.  
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Vestergabet, damekor og villkaniner på Fedje 

Det ville seg slik at mannskoret Ves-
tergabet skulle på miniturné til Vest-
landet den første helgen i april. Turko-
mitéen hadde først satt igang med 
planlegging av tur til Lindisfarne på 
den britiske østkyst, men da dirigent 
Klevelands skepsis til å bevege seg i 
luft ble kjent, ble prosjektet raskt 
skrinlagt. Kanskje var det Mjåstein-
ulykken i 1982 som hadde satt dype 
spor i et sart sinn, selv om samtlige 5 
ombord overlevde. 
 
Først skulle vi besøke damekoret Ko-
ral på den lille forblåste øya Fedje et 
par timer nord for Bergen. Nedhogd til 
beitemark fra steinalderen. Bebodd av 
vikinger og fiskerbønder, som landsdelens bes-
te fiskevær opp igjennom historien. Benyttet i 
industriell torvtaking med egen jernbane på 
øya. Inntatt av tyskere under krigen - og nå 
altså av et gråsprengt mannskor fra Sørlandet. I 
media er øya kanskje mest kjent pga den tyske 
ubåten U-864, som ble senket av en britisk 
ubåt i 1945 og som ligger på 150 meters dyp 
ca 4 km vest for øya, med drøyt 60 tonn kvikk-
sølv ombord. En naturkatastrofe in spe og sta-
dig tilbakevendende verkebyll for Stortingets 
hypereffektive politikere. 
 
Det viser seg også at øya innehar en liten gjen-
levende bestand av villkanin, importert fra 
Shetland på slutten av 1800-tallet. Øyas be-
folkning ikke er så lite stolte av dette sjeldne 
innslaget i norsk fauna, til tross for at den lille 
rakkeren betraktes som et skadedyr i resten av 
verden. Enkelte blant våre viltjaktende manns-
korister viste sågar en nærmest bisarr interesse 
for skapningen. Men villkaniner har lite til fel-
les med damekor, annet enn at vi altså hadde 
en viss befatning med begge deler i løpet av 
helgen. 
 
Vi ankom fredag ettermiddag med en buss 
overdimensjonert både for koret, anledningen 
og for øya. Og her må jeg trekke frem sjåfør 
Gorm Danielsen, som med stoisk ro manøvrer-
te galskapen på veier som mest lignet gangs-
tier, mellom hus og fjellknauser, som om det 
skulle vært en radiobil. Vel installert i to ut-

leieenheter, gikk vi for å møte damene på bede-
huset, der fredagstacoen ventet. Etter mat og 
mange nye bekjentskap, ble vi invitert på rusle-
tur ut til Vinappen, et gammelt festningsverk og 
utsiktspunkt, der vi bla. fremførte Nærmere Deg, 
sammen med Koral og hvor de flotte damer av-
sluttet med en av sine egne salmer. En mektig 
opplevelse i kveldsmørket, med havet som enes-
te akkompagnement. Lørdag var det tid for å 
utforske øya til fots, med sitt pittoreske miljø og 
ikke minst turstien Nordsjøløypa, respektfullt 
anlagt i et imponerende naturreservat av myr og 
lynghei og med et yrende dyreliv. Vi knipset og 
filmet som et knippe japanske turister. På etter-
middagen var det en liten fellesøvelse før kon-
serten kl 18, i den flotte og ærverdige Fedje kyr-
kje. Det kom tett på hundre mennesker - på et 
tettsted med drøyt 400 innbyggere. Her var det 
nok gjort en viss innsats på forhånd av våre 
syngende venninner. Koral startet med noen 
sanger, før Vestergabet tok over. Til slutt frem-
førte vi to fellesnummer til salens elleville be-
geistring. Det ble samlet inn en god sum til støt-
teprosjektet vårt i Etiopia og vi solgte unna cd’er 
i stor stil. Etter konserten, hadde vi reservert 
kafé Losen, der vertskapet serverte en velsmak-
ende gryterett og dessert. Samtalene rundt bor-
dene ville liksom ikke gi seg, men ved midnatt 
måtte vi si farvel til våre eminente vertinner. 
Fergen la fra kai 7:30 søndag morgen og vi sto 
på dekk med tårevåte øyne (sikkert grunnet vin-
den) og så Fedje gli ut i havet. Vi rakk formid-
dagsgudstjenesten i Bergen frikirke med god 



9 

 margin og sang for Vårherre og de fremmøtte, 
før vi utsultet gikk amok under kirkekaffen. En 
av korets storspisere ble observert mens han 
med begge hender dyttet ei svele inn i gapet og 
jeg kom til å tenke på baugporten til fergen vi 
hadde kjørt inn i, litt tidligere på dagen. Turen 
videre hjemover foregikk smertefritt, med pøl-

sekoker, kaffe og lett underholdning i bussen. 
Takk alle sammen for en flott helg med musikk 
og nye vennskap. Vi tar gjerne turen igjen! 
 
For mannskoret Vestergabet 
Roy Wigardt (Trepiplerke - regelmessig trekk-
gjest) 

Av Leif Jensen i samtale med Kåre Melhus 
Kun en gang er det Nye Testamentet blitt utgitt 
i egen utgave i Stavanger.  Det skjedde i 1859, 
og utgaven ble kalt Torkilds testamente.  Det 
henspeilet på Torkild Hammersmark, en leg-
predikant opprinnelig fra Sirdal.  Han var på-
virket av Knud Spødervold, som holdt møter 
på gårdene i Sirdal. 
Hammersmark endte opp som lærer og an-
leggsarbeider i Kristiansand i 1851.  Han var 
blant annet med å legge byens første vannled-
ning fra Stampa til Festningsgata.  Men, innen 
han hadde kommet så langt hadde han bodd i 
Stavanger og Egersund, der han hadde vært en 
del av Haugianermiljøet og de som ble kalt de 
«sterktroende.»  Det ble etter hvert brudd mel-
lom disse gruppene i synet på rettferdiggjørel-
sen.  Hammersmark var enig med de 
«sterkttroende.» Han ble ikke godt mottatt i 
Haugianermiljøet i Kristiansand, og samlet 

derfor mennesker til møter i private hjem, før 
det ble reist et eget bedehus på adressen Gyl-
denløvesgate 70, i 1853.  
Hammersmark var også lærer og mente at den 
reviderte utgaven Pontoppidans Forklaring, 
som ble brukt i den offentlige skolen, inneholdt 
vranglære og lesebøkene mente han var farlige 
for barnas sjel.  Hammersmarks tilhengere tok 
derfor sine barn ut av den offentlige skolen og 
etablerte skole i det som var blitt hetende 
«Torkilds bedehus» der Hammersmark under-
viste dem. 
I 1855 trakk han seg som lærer og overlot sko-
len til Christen Rasmussen Berge.   Hammers-
mark livnærte seg nå av å selge religiøse bøker 
og reparere klokker.  I forbindelse med littera-
turarbeidet fikk han trykt opp og utgitt det Nye 
Testamentet etter Christian 4.s bibel fra 1633.  
Spesialutgaven ble hetende «Torkilds testa-
mente.»  
Midt på 1800 tallet fantes det flere moderne 

bibeloversettelser, men 
Hammersmark var 
skeptiske til dem.  Han 
mente i det hele tatt at 
den rene Lutherske læ-
ren hadde blitt borte fra 
Norge.  Derfor gikk han 
så langt tilbake som til 
Christian 4.s bibel.  
Dette var en tekst som 
hadde røtter tilbake til 
Luthers egen oversettel-
se fra 1534. 
Hammersmark ble en 
av forløperne for me-
nigheten «Samfunnet» 
som ble stiftet i Kris-
tiansand i 1890. 

Fra Bibelsamlingen: 

Hammersmark utgir Det Nye Testamentet i 1859 
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Etiopia-utvalget planlegger ny team-
tur i vinterferien 2019  

Av Kåre Melhus 
«Vi ønsker å lage et team på 10-12 ungdom-
mer for turen i februar, neste år,» sier tidlige-
re Etiopiamisjonær Svein Gunnar Gunder-
sen, som har ansvaret for kontakten med de 
lokale kirkene i Nekemte og Didessa-dalen i 
Vest Etiopia.  Det var i dette området han og 
kona Anne Grete tidligere drev helse- og ut-
viklings prosjekt for Mekane Yesus kirken, 
utsendt av Frikirkens Ytremisjon. De ble 
etterfulgt av Birgit og Jostein Senumstad fra 
vår menighet, som hadde besøk av et ung-

domsteam på 90-tallet. Flere har fortalt om 
hvor viktig dette ble for deres videre utvik-
ling, og våre tidligere misjonærer ønsker at 
nye skal få en slik mulighet.  En av de som 
var med på turen den gangen var Håvard 
Haugland.  Han sier til FrikirkeAktuelt at 
turen hadde avgjørende betydning for hans 
veivalg senere i livet.  I dag er Håvard daglig 
leder i FriBu. 
Nå er Etiopia-utvalget opptatt av å opprett-
holde kontakten med menigheter i dette om-
rådet. I oktober 2017 deltok 12-13 ungdom-
mer i konfirmasjonsalderen på en tur sam-

Jan Skullerud overrekker et ikon malt av rektor  Sven Aasmundtveit til påtroppende synodefor-
mann i Abbay valley, Kes Aberra Negeri ved innvielsen av den nye kirken i Anger Metti. 
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men med fem voksne ledere. Jørgen Beck-
mann var med, og sier at det som virket ster-
kes på ham var å se hvor fornøyde barna 
hva, selv om de hadde lite. «Vi bør være mer 
takknemlige for alt det vi har,» sier Jørgen. 
Denne gangen vil Etiopia-utvalget satse på 
litt eldre ungdommer, i 17-18 årsalderen.  
Planen er at de skal få oppleve hvordan ung-
dommer på deres egen alder har det.  De 
norske ungdommene skal få besøke etiopiske 
landsby-hjem og delta i praktisk arbeid.  De 
unge snakker som regel engelsk.  
 
Svein Gunnar forteller at man vil benytte den 
anledningen som det planlagte besøket gir, 
til å samle etiopiske ungdommer som bodde 
på prosjektets studenthjem i Nekemte på 90-
tallet.  Disse ungdommene, er nå i ledende 
stillinger blant Gumuz-folket og det er viktig 
at de som er kristne finner sammen og støtter 
hverandre. Og at de får møte norsk ungdom.  
Synodeformann Jarle Skullerud besøkte Di-
dessa-dalen i februar i år, og sier i sin rap-
port at til tross for at Frikirkens misjonsar-
beid i Etiopia er over, vil en «likevel se på 
muligheter for samarbeid og utveksling av 
ressurser fremover. Det vil være godt og rett 
å være med å fullføre arbeidet for å styrke 
Gumuz-folkets rettigheter i kirka og landet.»  
Under besøket, der også Svein Gunnar var 
med, ble en ny kirke i Didessa-dalen innviet.  
Frikirken hadde gitt 250.000 kroner til denne 
kirken fra fondet som ble opprettet etter sal-
get av eiendommen på Holtet. 
 
‘Det planlagte besøket av ungdommer fra 
Kristiansand, må sees i lyset av Frikirkens 
understrekning av viktigheten av fortsatt og 
varig kontakt med menighetene i Vest Etio-
pia. Selv regner Svein Gunnar med å fortset-
te sin medisinske forskning i området og vil 
kunne kombinere forskningsturene med be-
søk i menighetene. 
Så nå er det bare å melde seg til Birgit Se-
numstad om du er mellom 17 og 25 år og 
ønsker å  investere i en slik opplevelse.  
 

”Våre”	fire pastorer under ut-
danning i Nekemte  
 
Støtte til utdanning i Didessa-
dalen i Ethiopia for 2017-18 
I forståelse med lokal NMS-ledelse i Etiopia 
har Interimsstyret for Abbay Valley Synod  i 
Mekane Yesus kirkenb sendt en formell hen-
vendelse om støtte til et 3-årig kapasitets- og 
kompetanse- byggings prosjekt. Dette er 
tidsavgrenset, da Mekane Yesus kirken har 
en klar selv-oppholdelses-strategi.  
 
I 2017 samler vi inn til følgende:  
1. Skolestøtte/borteboerstiped til 40 ungdom-
mer (mat, klær) kr. 750/person/år 
2. Utdanning av 7 pastorer over 3 år  
  kr.7.500/person/sem. 
3. Kortkurs-program for 200 ledere   
  kr. 220/person/år 
4. Utvidelse av kirken i Belo Didessa   
  kr. 50.000 
(Dette er den kirken konfirmantene våre be-
søkte som vår menighet bygget på 90-tallet, 
og som nå er bitt altfor liten) 
 
Bank-konto for prosjektet i Kristiansand 
Frikirke 3000.35.73415  
Skriv ditt valg og tlf/mailadr under 
”melding” 
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Tekst: Harald Flå. Foto: Liv Marit Gumpen 
 
Det er ikke alle som forbinder noe med navnet 
Grønnsalen, men for de som er i tvil kan vi 
fortelle at det er sidesalen til kirkesalen. De 
som har vært innom Grønnsalen i det siste vil 
ha observert at her skjer det noe. Salen har fått 
et skikkelig løft. Taket er malt, det er installert 
spotlys i taket og nye pene møbler er på plass. 
Grønn har vel neppe salen vært på lange tider. 
På veggene er det gjort plass for kunstutstilling 
og i noen tid har bilder produsert av kunstne-
ren Tone Kjønniksen prydet veggene. 
Frimat som har hatt utleveringssted for mat i 
Grønnsalen har flyttet ned til kjelleretasjen. 
Dette har faktisk blitt en bedre løsning med 
nærhet til kjøkkenet. 
 
Vi spør Jon Kleveland, en av initiativtakerne 
til oppjusteringen, om hva som er tanken bak. 
Hvorfor kunst?  Han er rask til å replisere at 
evangeliet forkynnes ikke bare med ord. Guds 
ord formidles også gjennom kunst, både  

bildende kunst og musikk. At 
han er opptatt av at musikk er 
viktig i forkynnelsen vil vel ikke 
overraske noen. Han refererer til 
et utsagn av en kjent person: 
«Når ordet tar slutt overtar kuns-
ten». 
 
Men sidesalen vil ikke bare være 
et rom for opplevelse av kunst. 
Liv Marit Gumpen, som også er 
engasjert i å få frem kunst i kir-
ken, er opptatt av at salen skal 
bli et trivelig sted å være. Et sted 
for rekreasjon og ettertanke. Og 
samtale. Det er for øvrig ikke 
bare Grønnsalen som er i fokus. 
Hun har bidratt til å få frem 
kunst flere steder, ikke minst i 
Fri Kafe. 
 
Det anbefales et besøk i sidesa-
len, Grønnsalen, neste gang du 
er i kirken. 
 

Grønnsalen 



 
  

 

    

 

 

 

 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 

Julemesse  
17. november 

Messekomiteen er tidlig ute 
og ber oss sette av datoen for 
et av årets høydepunkt 

Dåp 8. april 

Merete Beckmann Haugevik 
og Ruben Haugevik bar Hann-
ah til dåp. 
Brødre Peder og Gustav. 
 

 

Maria Sødal Arredondo og 
Torstein Sødal bar Elijah til 
dåp. 

Årsmøtet  
Onsdag 22.03 ble årsmøtet av-
holdt i friCafè, 80 personer møt-
te opp. Første delen bestod av 
gode ting som har skjedd i året 
som gikk: Harald Eikeland sa 
noe om sin nye rolle og diakoni. 
Stig Berg Thomassen har ledet 
gjennomføringen av byggreno-
veringen, og den komiteen er nå 
blitt husstyre. Endre Sagedal 
orienterte om bibelkveldene og 
bibelsamlingen. Siv Justnes, 
leder for FRIBU, orienterte om 
hva de holder på med. Birgit 
Senumstad fortalte fra Etiopia-
turen høsten 17. Ellen Frøysaa 
dirigerer nå to kor, Damekoret 
og Ungdomdomskoret. Og Ha-
rald Gabrielsen fikk «årets he-
derpris» for mange år med tje-
neste.  
Bløtkake og kaffe i pausen, før 
årsmøtet ble konstituert. Årsbe-
retning og regnskap ble god-
kjent, uten merknader. Ny me-
nighetspedagog (barne – og fa-
miliearbeider) ble orientert om. 
Internkontroll/HMS er gjen-
nomført ved hjelp av Jan Inge 
Ringsby. ER orienterte. Hoved-
utfordringen er nedgang i barn 
og familier.  
Under eventuelt var flere oppe. 
Kjell Haugland lanserte «5000» 
klubben for de som ønsker å gi 
5000 til byggkonto 8220 02 
86835. Hilde Grøthe orienterte 
fra Folkehøyskolen og Dvergs-
nestangen. Både Anne Grethe 
Gundersen og Linn C. Sødal 
kom med hjertesukk for barn og 
unge i menigheten, og hvordan 
vi kan være tilstede for dem. 
Liv Marit N Gumpen orienterte 
om nye bilder som er hengt opp, 
og fikk applaus for jobben som 
er gjort.  
Kvelden slutta 2045 med felles 
bønn.  



Program 

Onsdag 2. mai 
12.00  Formiddagstreff 
 Paul Roland 
 Toralf Dalene og  
 Werner Pedersen 

Fredag 4. mai 
16.30  Superlight 
18.30  Voxlight 

Lørdag 5. mai 
19.30  Vox 

Søndag 6. mai 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Familiegudstjeneste 
 Nattverd 
 Sven Jarle Reinhardsen 
 Jubilo 
16.00  Persisk møte 
19.00  Frikveld 
 Filmkveld 
 Om GUDER og MEN
 NESKER 
 Lars Dahle og Harald 
 Olsen 

Tirsdag 8. mai 
10.30  Bønnemøte 
19.00  StrikkeCafé 

Onsda g 9. mai 
12.00 Bronselaget 
19.00 Støperiet 
For ungdom over 18 år 

Torsdag 10. mai 
 Kristi Himmelfartsdag 
19.00  Kveldsgudstjeneste 
 Roald Føreland, tale 

Søndag 13. mai 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Sigmund Sandåker, tale 

Tirsdag 15. mai 
10.30  Bønnemøte 
19.00  Misjonsforeningen 
 Ingebjørg Torjussen 
 Kamerun 

 

Onsdag 16. mai 
12.00  Seniorforum 
 Arne Tord Sveinall 
 Når det sunne blir usunt. 
 Religiøsitet til glede og 
 besvær 

Søndag 20. mai 
 1. pinsedag  
11.00  Høytidsgudstjeneste 
 Nattverd 
 Hilde Grøthe, tale 
 Kortreist Økumenisk 
 Bluegrassband 
 Skattkammer og Hits 

Tirsdag 22. mai 
10.30  Bønnemøte 
19.00  StrikkeCafé 

Onsdag 23. mai 
 Seniortur til Steinsfossen, 
 Vennesla. Guidet vand
 ring i tømmerrenna 
10.00  Oppmøte ved Grovane 
 stasjon 
 Turen er for de som kan 
 gå noen kilometer 
19.00  Støperiet 
 For ungdom over 18 år 

Søndag 27. mai 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Bibelforteller 
 Damene i kirka, sang 
 Skattkammer og Hits – 
 sommeravslutning 

Tirsdag 29. mai 
10.30 Bønnemøte 

Onsdag 30. mai 
 Seniortur til Grimstad-
 området 
8.45  Avgang fra Presteheia 
 parkering 
9.00  Avgang fra Frikirken 
 Bindende påmelding til 

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

Roar Larsen. E-post: 
roar.kjell.larsen@gmail.com 
eller mobil 90941665 etter kl 
15.00. 
Pris kr 300,- til konto 6319 12 
97220 eller kontant på turen. 

Fredag 1. juni 
16.30  Superlight 
18.30  Voxlight 

Lørdag 2. juni 
19.30  Vox 

Søndag 3. juni 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Familiegudstjeneste på 
 Dvergsnestangen 
 Stein Arve Graarud 
 Jubilo 

Tirsdag 5. juni 
10.30  Bønnemøte 
12.00  Misjonsforeningen 
 Tur til Dvergsnestangen 
19.00  StrikkeCafé 

Onsdag 6. juni 
19.00  Støperiet 
 For ungdom over 18 år 

Fredag 8. juni 
09.00  Åpen dag 40 dager 
 Marianne Braseth 
 «Dele de gode nyhetene 
 – til verdens ende» 
 Kursavgift kr 150,- inkl. 
 lunsj 

Søndag 10. juni 
10.30  Bønnemøte 
11.00  Gudstjeneste 
 Harald Eikeland 
 Verdenskoret 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

DAMEDØGN 2-3 mars 2018 
 
Mitt første møte med Damedøgn i kirka, ble en flott opplevelse. Ar-
rangementet "Damedøgn", som Janne Roland står i spissen for, har 
blitt en årlig tradisjon, og i år deltok jeg. Anne Mari Schiager Top-
land, pastor i Arendal frikirke, var hovedtaleren. 
Da jeg ankom ei festpyntet kirke fredag ettermiddag, ble jeg møtt av 
170 damer i alle aldere. Mange var ukjente for meg da de kom fra 
begge Agderfylkene. Etter å ha hilst på både kjente og ukjente damer 
fra bl.a. Hægeland, Lillesand og Søgne, ble oppmerksomheten min 
fanget av all kreativiteten som hadde pågått i forkant av arrangemen-
tet. Bordene i Frikafe var pyntet med lekre høyhælte sko, som funger-
te som blomstervaser. Et sterkt statement på at dette skulle virkelig 
være et "damedøgn" med hælene på bordet og ikke i taket. Skoene 
stammet fra Randi Gautefall "skokolleksjon" og hun påsto at hun kun 
brukte dem som kunstneriske rekvisitter. Inngangen til kirkesalen var 
pyntet med hengende planter fra taket og resten av rommet var fylt av 
sakrale symboler. Podiet var dekorert med  fargerike puter som inn-
bød til prøvesitting og til refleksjon. Varme hjerter og flittige hender 
hadde virkelig gjort en innsats for at vi alle skulle føle oss verdifulle 
og velkommen.  
Møtene med Anne Mari ble også en sterk opplevelse. Jeg hadde ikke hørt henne preke tidligere, og var 
spent og forventningsfull. Og hun innfridde.  
Fredag kveld var teksten hentet fra Johannes 4; Den samaritanske kvinnen ved Jakobs brønn. Lørdag 
formiddag var teksten hentet fra Markus 5; Kvinnen som hadde hatt blødninger i 12 år. 
Anne Mari hadde en egen formidlingsevne der hun innledningsvis la stor vekt på å føre tilhørerne inn i 
tidsepoken og kulturen som preget samfunnet på den tiden. Sett i lys av datidens kvinnesyn, ble disse 
kvinnenes livssituasjon levendegjort for oss. Utestenging som "urene personer" førte bl.a. til skam, 
isolasjon og ensomhet. Dersom noen kom i fysisk kontakt med en slik person, ble de selv betegnet som 
urene. 
Talene avsluttet Anne Mari med "indrefileten" som hun selv kalte det. En kort, men gripende formid-
ling om hva et møte med Jesus kan føre til. En setning som sitter igjen hos meg etter talene er; "Hun 
(kvinnen) ble ren ved at Han ble uren, da hun berørte Jesus". Liksom Jesus måtte dø for at jeg skulle 
leve. 
Som avslutning lørdag ettermiddag, var det avsatt en time til å dele vitnesbyrd, tanker og refleksjoner 
som Gud minnet oss om. Det ble en gripende og verdig avslutning på et flott Damedøgn, preget av 
Guds nærvær og velsignelse. Mikrofonen ble flittig brukt. 
Kjøkkentjenesten ble ivaretatt av fem av menighetens flotteste menn, som gjorde sitt ytterste for at vi 
damer skulle føle oss ivaretatt under måltidene. 
           Gudny Culley  




