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Tekst: Rune Tobiassen 

 

Jeg ble utfordret av redaksjonen til å sende et lite 

reisebrev fra vår DTS på Hawaii. Egentlig har jeg 

ikke lyst til å skrive for mye underveis, fordi jeg ikke 

ønsker å tenke formidling her nede. Jeg ønsker å ha 

fokus  på meg selv som barn og ikke tjener. Jeg har 

likevel lyst til å gi lyd fra oss, for det er ikke tvil om 

at  tankene går til menigheten der hjemme rett som 

det er, og det er sikkert kjekt å høre litt om hvordan 

vi har det :-) Og det er fint å kunne minne dere på at 

vi setter pris på all forbønn vi kan få. 

 

Når dette skrives, har vi vært på Hawaii i halvannen 

måned. Vi har det veldig bra. Her utfordres vi og  

strekkes i alle bauer og kanter, og det er viktig og 

riktig å utvide horisonten enda mer. Vi trenger å se 

mer  av hvordan Gud arbeider i verden. Vi  nordmenn 

har nok en tendens til å putte Gud i en boks, for lette-

re å kunne forstå. Derfor valgte vi som familie å reise 

helt bort fra menigheten, inn i en helt ny  sammen-

heng, for å treffe kristne søsken fra hele verden. Og 

Gud er virkelig større…  

 

Det er litt vanskelig å trekke fram noe konkret under-

visning, men det er meget dyktige folk innenfor  for-

skjellige emner. Høydepunktet for meg så langt, var 

en japanskfødt amerikaner som var pastor i Israel,  

Peter Tsukahira. Han var en dyktig formidler som 

viste Guds plan fra begynnelsen til i dag, med  ut-

gangspunktet i Israelsfolket. Nå jobber han i en mes-

siansk menighet på Karmel. Vi som kristne er kalt til 

å utbre Guds rike her på jorda, med Gud som vår 

konge: «La riket ditt komme, la viljen din skje på  

jorden, slik som i himmelen».  

 

Det som dro oss til Hawaii, var ønske om å få påfyll, 

hvile og ha et lite eventyr i fantastiske omgivelser. 

Det er et paradis her og utrolig mye å oppleve: herlig 

med sol, deilige badetemperaturer, høye bølger til  å 

bodysurfe i, fantastisk å snorkle med fisker i alle 

slags farger og til og med se haien ligger under ko-

rallrevet. Vi har vært på biltur til det 4,3km høye 

fjellet med snø på, sett aktive vulkaner og spist mye 

amerikansk usunn mat… 

 

Det fineste har vært å være mye sammen med fami-

lien, komme avsides og hvile med Gud og hverandre. 

Egentlig så føles det ikke så veldig som hvile, for det 

er litt av et hardkjør fra 7 til 17 på hverdager. Men 

Fantastisk med DTS på Hawaii! 
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det er likevel avsides, og fokuset er å kjenne Gud 

bedre. Det er utrolig flott å få lov til å sitte ved siden 

av Randi på skolebenken og erfare det samme, snak-

ke sammen og finne Guds kall for oss to sammen. 

Det er ei stund siden vi har hatt så mye tid sammen:) 

DTSen vår heter Crossroads, som betyr veikryss. 

Jeg tror alle har godt av å stoppe opp av og til og se 

hva en holder på med. Se om en lever det livet Gud 

vil at vi skal leve og som vi selv ønsker å leve.  

 

Det er sterkt å se hvor mange som kommer fra Ko-

rea, en nasjon hvor Gud gjør store ting. Sterkt at det 

er så mange fra Norge. I forhold til USA, Canada og 

Korea, så er Norge den fjerde største nasjonen, men 

i forhold til innbyggertall er vi klart størst. 90 stk fra 

Norge er på basen, med stab og studenter, smått og 

stort. Vi har fått mange venner fra hele verden. 

Spennende å se hva Gud vil gjøre både i Norge og 

andre nasjoner. 

 

Be gjerne for den siste tida vi skal ha her nede og for 

overgangen til Norge igjen. Vi føler på en måte at vi 

har blitt fornyet her nede og det er nok fort å fortsette 

som før når en kommer hjem til det vante. Det jo litt 

krevende å skru klokka fram 11 timer også, spesielt for 

våre tre små. Gud velsigne dere! 

 

Hilsen Malin, Marius, Mathea, Randi og Rune 

 

Ps. Jeg skal tale den 30.mars i Frikirken, dagen etter at 

vi kommer hjem (be gjerne for jetlagen min:)). Da 

kommer jeg til å dele fra oppholdet også. Enn så lenge, 

kan du se bilder og lese om noen av våre opplevelser 

på Facebook. Søk etter «Tobiassen på Hawaii»! 

Det er totalt 90 norske på ”basen” på Hawai. 
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Halvveis til hundre! 

Det er ikke bare som musikalsk leder i menigheten vår 

at Jon Kleveland har et musikalsk nettverk.  Som korle-

der, komponist, plateprodusent og musiker har han 

samarbeidet vidt, og med mange musikere og sangere 

her i landet.  Om noen uker fyller Jon 50 år!  Dette øns-

ker vi å markere med en storslagen veldedighetskonsert 

i kirken. Hold av kvelden fredag 14.mars!! 

 

Undertegnede har de siste ukene kontaktet en del av de 

musikere og sangere Jon har samarbeidet med i årenes 

løp, og presentert idéen.  Responsen fra samtlige har 

vært overveldende positiv, og det tegner nå til å bli en 

helt spesiell konsertkveld! 

 

Mange husker Kor de Ville i Oslo hvor Jon var primus 

motor.  Koret var i en årrekke et av landets ledende kor, 

med mange plateutgivelser.  14. mars blir det gjenfor-

ening av koret i anledning konserten.  Tore Thomassen 

og «vår egen» Kristina Jølstad Moi har jubilanten sam-

arbeidet mye med. Begge vil komme med sterke bidrag 

denne kvelden. 

 

Kåre Zachariassen skrev mange av våre mest kjente 

sørlandsviser, blant annet Reinert med beinet.  Hans 

datter, Lene Jarlsby, ga i fjor ut en cd med mange av 

farens viser i en noe annerledes musikalsk drakt.  Pla-

ten fikk svært gode kritikker, og var produsert av Jon 

Kleveland.  Lene ville gjerne være med på konserten.  

Det samme ville Terje Formoe, som også har fått pro-

dusenthjelp av jubilanten på sin siste CD.  Terje er mye 

mer enn Sabeltann, og det vil du forstå denne dagen. 

 

Kristiansand strykekvartett burde ikke trenge nærmere 

presentasjon for sørlendinger. Sangerinnen Tonje 

Haugland er en av landets fremste sangerinner og er 

ansatt ved operaen i Berlin.  Disse vil ta ansvar for den 

klassiske delen av konserten.  «Får jeg strykekvartetten 

til å spille Ravel, har jeg fått alt jeg ønsker meg», sier 

Jon. 

 

Man kunne ha skrevet sider om de andre aktørene også! 

Kristian Sødal, Veslemøy Kleveland, Siv Justnes og 

Vestergabet.  Alle bidrar til at dette kan bli en kveld 

som vil gå inn i minnebøkene. 

 

Alle medvirkende stiller uten honorarer, og hele kon-

sertoverskuddet vil gå til Alemu Nega Family Care 

Association.  En organisasjon som blant annet hjelper 

unge jenter i Etiopia ut av prostitusjon og fattigdom til 

et nytt liv med utdannelse og jobb. 

 

I konsertens husband vil noen av landets fremste musi-

kere spille - blant annet trommeslager Karl Oluf Wen-

nerberg som har turnert verden rundt med AHA.  

«Jon har betydd, og betyr fortsatt så mye for min kar-

riere at dette skal jeg strekke meg langt for å bli med 

på», skrev han nylig i en tekstmelding.  Dette utsagnet 

representerer også holdningen til de andre musikerne 

og sangerne som deltar.  

 

Når man i tillegg får et gjenhør med Oddvar Søvik, og 

kveldens konferansier heter Hans-Christian Vadseth, 

får man vel alt det går an å ønske seg til en 50 års 

dag!! 

 

Torbjørn Alfsen 
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Endre har ordet.. 

Ei høne og en gris går nedover veien. Høna sier til 

grisen: ”Har du lyst til å åpne en restaurant sammen 

med meg?” Grisen tenker seg om og svarer: ”Ja, det 

kunne jeg godt tenke meg. Og hva skal vi kalle res-

tauranten vår?” Høna svarer: ”Bacon og egg!” Gri-

sen stopper, tenker seg om og svarer: ”Ved nærmere 

ettertanke tror jeg ikke jeg vil åpne en restaurant 

med deg. Jeg ville vært forpliktet, men du ville bare 

vært involvert.” 

 

I en kirke er det mange ulike roller som skal fylles 

for at alt skal fungere. Jeg har nettopp jobbet med 

årsmeldingen, som summerer opp mye av den akti-

viteten som foregår gjennom året. Og det er ikke lite 

her i Frikirka.  Mange ulike virkegreiner, og det er 

jo summen av alles innsats som gjør forskjellen. For 

at en virkegrein skal virke, så må det være noen som 

velger å prioritere dette som en tjeneste.  Hvordan 

skal du velge riktig, slik at du ikke brenner deg ut? 

Hvordan ta riktige beslutninger? 

 

Jeg har funnet en hovedforskjell mellom en god 

beslutning og en dårlig beslutning. En god beslut-

ning begynner ofte med setningen: Jeg har lyst til å 

……………… En dårlig beslutning begynner ofte 

med setningen: Noen burde ……………………… 

Så det å gjenkjenne noe du brenner for, er engasjert 

 

 
Bankgirokonto: 
3000.20.64908 

Ansvarlig redaktør: 
Sigmund Sandåker 
 
E-post til  
redaksjonen: 
Sigmund.sandaker@ 
kristiansandfrikirke.no 

 

Redaksjonen: 
Kåre Melhus 
Liv Marit Gumpen 
Harald Flå 
Engebret Grøthe 
Sigmund Sandåker 
 

Ekspedisjon: 
Hans Kristian Sødal 
Ole Jens Fjelde 
Oddvar Haugland 
Kasserer: 
Leif Sture Sørensen 
Tlf 95989690 

Layout: 
Tormod Fidje 
Hans Obrestad 
Randulf Roaldsnes 
 
Offsettrykk: 
GEVIR AS 

av, som får deg til å si: Jeg har lyst til å …  , eller 

kanskje du sier: Jeg har lyst til at…….. og hjelper til 

med det som du vil skal skje, men som du ikke er i 

stand til å lede frem selv.  

 

Det er viktig at virksomheten i kirka ikke styres av 

«the show must go on», men at det er drevet av men-

nesker som har et hjerte for noe eller noen. Som ser 

behov, som ønsker å være Jesu hender, føtter og 

munn inn i denne verden og bety en forskjell for 

andre.  

 

Hvis vi ser på Jesu liv, så utretta han mye den tiden 

han var her på jord. Men det var også mye han ikke 

gjorde, hva styrte han etter? (Joh. 5,19) Jesus tok til 

orde og sa til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: 

Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det 

han ser sin Far gjøre. Det Far gjør, det gjør også 

Sønnen.  

 

Som menighet og enkeltpersoner ønsker vi å ta del i 

Guds gjerninger i denne verden, gjøre det som han 

gjør. Da vil han også gi oss kraft til det, og glede i 

gjerningen.  

 

Endre Sagedal, administrativ leder 
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  Dato Avsnitt Fokus Bønneemne 

1 05.mar Mat 6.1-6 og 

16-18 

Bønnen i lønnkammeret Seniorforum og seniorsang 

2 06.mar 2. Pet 1.5-11 Sett mer inn på å holde fast ved 

deres kall og utvelgelse 

Kammerkoret og Formiddags-

treff 

3 07.mar Kol 1.24-29 Det er ham vi forkynner Bydelsarbeidet og tirsdagsbønn 

4 08.mar 1. Sam 25.14-

35 

Jeg har hørt din bønn, løft ditt an-

sikt! 

Familiearbeidet og "En kveld i 

bønn" 

5 09.mar Mat 4.1-11 Bort fra meg, Satan! Samhold og vekst i menigheten 

 Uke 11   Denne uka ber vi for staben: 

6 10.mar Mat 26.36-45 Så klarte dere ikke å våke med 

meg en eneste time? 

Endre Sagedal 

7 11.mar 1. Tim 4.6-11 Kroppslig øving er nyttig til noe, 

gudsfrykt er nyttig til alt 

Torbjørg Nylund Nilsen, Hilde 

Grøthe 

8 12.mar 1. Mos 3.8-15 Kvinnens ætt skal ramme ditt ho-

de 

Stein Arve Graarud 

9 13.mar 1. Mos 4.1-8 Kain og Abel Sverre K. Skaar, Jon Kleveland 

10 14.mar Luk 13.22-30 Kjemp for å komme inn gjennom 

den trange døren! 

Sigmund Sandåker 

11 15.mar 2. Kong 19.14-

19 

Du alene er Gud over alle konge-

riker på jorden 

Rune Tobiassen 

12 16.mar Mat 15.21-28 Du Davids sønn, ha barmhjertig-

het med meg! 

Gudstjenestene, kirkeverttjenes-

ten 

 Uke 12    

13 17.mar Jes 55.1-7 Søk Herren mens han er å finne Grupper i menigheten,  

suppe for 7 

14 18.mar Mat 7.12-14 Gå inn gjennom den trange por-

ten! 

Besøkstjenesten og sykekomi-

teen 

15 19.mar Hebr 4.6-11 La oss derfor ivre etter å komme 

inn til denne hvilen 

Bønne- og veiledningstjenesten 

16 20.mar Rom 8.1-4 Ingen fordømmelse for dem som 

er i Kristus Jesus 

Den nye veien og våre nye 

landsmenn 

17 21.mar 1. Mos 1.26-31 Gud sa: «La oss lage mennesker i 

vårt bilde." 

Byen vår og ditt nabolag.  

FRImat 

18 22.mar Jes 11.1-10 En kvist skal skyte opp fra Isais 

stubbe 

Natteravntjeneste, FriHJELP 

19 23.mar Luk 1.26-38 Du skal gi ham navnet Jesus Når vi kommer sammen 

 Uke 13    

20 24.mar 1. Sam 1.9-18 Hanna trer fram for Herrens ansikt Knøttekoret, speideren 

Her er årets Bibel- og bønnekalender for fastetiden. I år har vi tatt utgangspunkt i Bibelselska-

pets leseplan. Vi utfordrer deg til å stå sammen med resten av menigheten og be for bønne-

emnene i kalenderen. 

Fastetiden 2014 - Kristiansand Frikirke 
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  Dato Avsnitt Fokus Bønneemne 

21 25.mar Luk 1-46-55 Store ting har han gjort mot meg Jubilo, Guttis, Vestergabet 

22 26.mar Ef 6.10-18 Bli sterke i Herren, i hans veldige 

kraft! 

Konfirmantene og TØFF 

23 27.mar Mat 13.18-30 Såmannen Ungdomskoret og musikkskolen 

24 28.mar Ef 4.25-32 Si bare det som er godt, og som 

bygger opp 

Samlivsgruppa og FriSted 

25 29.mar Sak 3.1-5 Se, jeg tar bort din skyld og kler 

deg i festklær 

VOX og gruppe for eldre ten-

åringer 

26 30.mar Luk 11.14-28 Jesu makt over onde ånder Tigerloft, Skattkammer Minihits, 

Hits 

 Uke 14    

27 31.mar 1. Pet 5.8-11 Han skal utruste dere, gi dere 

kraft og styrke 

Misjonsturer til Kaliningrad og 

Latvia 

28 01.apr Joh 6.5-1318:1 Fem byggbrød og to fisker Ytremisjonens kvinneforening og 

Kina 

29 02.apr Joh 6.28-35 Jeg er livets brød Velsign og be for Israel. 

30 03.apr 1. Kor 10.1-6 De drakk av den åndelige klippe 

som fulgte dem 

Japan, Ingrid Aske 

31 04.apr Joh 3.11-16 For så høyt har Gud elsket verden Bibelskolen 40 dager. Misjon i 

Mali 

32 05.apr 4. Mos 21.4-9 Moses og kobberslangen Tyrkia og de palestinske områ-

dene 

33 06.apr Heb 4.4-16 Prøvet i alt på samme måte som 

vi, men uten synd 

Misjonalt fokus i liv og menighet 

 Uke 15    

34 07.apr Luk 19.41-48 Mitt hus skal være et bønnens hus Eldsterådet og staben 

35 08.apr Mark 12.1-12 Forpakteren og vinbøndene Menighetsråd og administra-

sjonsråd 

36 09.apr Apg 17.1-9 Paulus i Tessalonika Alle frivillige i menigheten 

37 10.apr mat 21.12-17 Mitt hus skal kalles et bønnens 

hus 

FriBU-rådet og leder Anette 

Gausdal 

38 11.apr Sak 9.9-10 Se, din konge kommer til deg Påskehøytiden i menigheten 

39 12.apr Joh 12.1-8 Jesus salves i Betania Velsignelse over de som er på 

ferie 

40 13.apr Joh 12.12-24 Velsignet er han som kommer i 

Herrens navn 

Guds vilje og vei med menighe-

ten! 

Bibel- og bønnekalender 



 

SUPERTIRSDAG- EN ETTERMIDDAG FOR ALLE. 
ANNEN HVER TIRSDAG ÅPNER FRICAFE FRA KL 16.30.  

DA ER DET LAPSKAUSSERVERING FOR ALLE, LITEN OG STOR, GAMMEL OG UNG. 

 

FORELØPIG ER DET FLEST UNGE FAMILIER SOM HAR BENYTTET SEG AV TILBUDET, 

MEN VERTSKAPET SOM BESTÅR AV GRETE OG HANS KRISTIAN SØDAL, GRETE OG 

HANS JAKOB NILSEN, SOLVEIG OG TOM LINDAHL OG INGER OG JØRGEN LAUVLAND 

ØNSKER ALLE GENERASJONER VELKOMMEN. 

 

MANGE BENYTTER SEG AV MIDDAGSTILBUDET FØR BARNA GÅR PÅ JUBILO, KNØTTE-

KORET ELLER GUTTIS, OG SÅ TAR FORELDRENE SEG EN KOPP KAFFE MENS DE VEN-

TER, MEN TILBUDET ER FOR ALLE. STIKK INNOM FOR Å SPISE MIDDAG, TA MED NO-

EN VENNER OG KOS DERE I FRICAFE. DET HADDE OGSÅ VÆRT HYGGELIG Å SE NOEN 

AV MENIGHETENS PENSJONISTER PÅ SUPERTIRSDAG. 

MIDDAGEN KOSTER KR 50,- (familie rabatt) 
MERK DERE DATOENE 25. FEBRUAR, 11. MARS, 25. MARS,  

8. APRIL, 22. APRIL, 6. MAI,     20. MAI OG 3. JUNI. 
 

PÅ NOEN AV TIRSDAGENE BLIR DET OGSÅ KONSERTINNSLAG VED JUBILO, KNØTTE-

KORET OG MUSIKKSKOLEN. 

DEILIG FOR LITEN OG STOR Å FÅ KOMME TIL FERDIG MIDDAG 



 

 

ETTER EN GOD MIDDAG ER DET 

TID FOR AKTIVITETER. 

GUTTA ER KLAR FOR EN ØKT PÅ 

SKØYITING I TRESSE. 

 

KNØTTENE I KNØTTEKORET 

ØVER INN NYE BEVEGELSER, OG 

DET KAN VÆRE UTFORDRENDE. 

JUBILO HOLDER MINI- KONSERT 

I FRICAFE. 

 



TIL ALLE MEDLEMMER AV KRISTIANSAND FRIKIRKE 

 

Innkalling til menighetens årsmøte i Kristiansand Frikirke 

 

Avholdes onsdag 19. mars 2014 i friCafé fra kl 17.30. 

 

Foreløpig saksliste og tidsplan for kvelden:  

 

Saksdokumenter vil legges fram sammen med endelig innkalling innen 09. mars 

 

Tidplan: 

 

17.30 Årsmøtet begynner med felles middag  

18.15 Behandling av faste årsmøtesaker. Årsmelding sendes ut på forhånd via menighetsbladet, 

 menighetens hjemmeside, og utlagt i kirken, og forutsettes gjennomlest på forhånd.  

  Gjennomgang av årsmelding og regnskap.  

  Tid til fellesskap, kaffe og bønn  

20.00 Andre saker.  

Her tar vi opp saker som angår menighetens fremtid.  

Disse sakene blir nærmere presentert i endelig saksliste som legges ut innen 09. mars 

22.00 Slutt 

 

Foreløpig saksliste: 

 

1. Konstituering 

a. Valg av møteleder og referent 

b. Valg av to personer til å underskrive protokollen 

c. Valg av to personer til å organisere valg under møtet. 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Årsberetning for 2013 

4. Regnskap 2013  

5. Valg 

 

Etter pausen: 

 

Andre saker 

Eventuelt 

 

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt og oppfordrer alle til å være med å be om et godt og tjenlig møte. 

 

 

Vennlig hilsen Eldsterådet 

Årsmøte 
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og gikk dermed ut av eldsterådet. Han takkes for sin 

tjeneste i den sammenheng. Fra samme tidspunkt tråd-

te Arild Sæbø inn i eldstetjenesten. Han er et viktig 

tilskudd i rådet, og det er grunn til takknemlighet for å 

ha ham i den tjenesten. Han har fått en særlig oppgave 

i å holde kontakt med menighetens sang- og musikk-

liv. Det jobbes for øvrig kontinuerlig med rekruttering 

av eldste. Samarbeidet i eldsterådet og mellom eldste-

råd og stab er konstruktivt og godt. 

 

Eldsterådet er takker for menighetens forbønn og om-

sorg, både for tjenesten som eldste/pastorer og for våre 

familier. 

 

Det er en stor hjelp for pastorer og eldste at Gunnar 

Ringøen, Birger Aulin og Sverre Jølstad besøker me-

nighetens eldre med nattverd. Sverre Jølstad forretter 

også i en del begravelser. Stor takk rettes til disse to. 

 

Ved årets begynnelse var det nylig blitt vedtatt at det 

ikke ble noe av planene om nytt kirkebygg. I stedet ble 

det fart i planene om ny menighet i østre del av kom-

munen. Et ALPHA-kurs på Mediehøyskolen «satte 

hjerter i brann», og det har vært en fryd å se det enga-

sjementet som prosjektgruppa for Frikirken Øst har 

utvist. Samtidig har menigheten vist sterk støtte og 

raushet overfor plantingsprosjektet. I september ble det 

vedtatt planer for menighetsplanting innen et år. 

Oppussingen av det ”gamle” kirkebygget er allerede godt i 

gang. Her er det toalettene i kjelleren som renoveres. 

 

Som årsmeldingen viser, er aktiviteten stor, og Eldste-

rådet føler både stolthet og ydmykhet ved å være le-

Med Frikirkeaktuelt i nytt format, var det naturlig å 

tenke nytt med årsmeldingen. I år har vi kun lagt inn 

et sammendrag her i bladet. Du finner komplett års-

melding på hjemmesiden vår, 

www.kristiansandfrikirke.no eller i papirutgave i kir-

ka. Trenger du å få den tilsendt, ring eller mail konto-

ret. 

 

Innledning 
Årsberetningen gir et godt bilde av det store og omfat-

tende arbeidet som foregår i og gjennom menigheten. 

Hvorfor bruker så mange så mye tid og krefter på me-

nighetsarbeidet? Svaret er kort og godt at vi gjør det 

fordi vi har fått et oppdrag av menighetens Herre. Noe 

av det siste Jesus sa til disiplene var: «Dere skal få 

kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere 

skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i 

Samaria og like til jordens ender.» Ap. gj. 1.8. Opp-

draget er i gang, men ikke fullført. Derfor står vi tro-

fast i tjenesten, lar Herren bruke oss, blir slitne iblant, 

men gleder oss over å ha det beste og viktigste bud-

skap å bringe til mennesker i vår tid. I lys av dette er 

det en stor glede at det i 2013 ble fattet vedtak om å 

danne egen, ny menighet i østre del av Kristiansand 

kommune. Det er et viktig vedtak for å komme videre 

ut til mennesker i vårt område. Et eget gudstjenestetil-

bud er etablert i denne bydelen, og oppslutningen er 

god. 

 

Det er et privilegium å få stå sammen i tjenesten for 

Jesu kongerike. Hjertelig takk til hver enkelt som har 

støttet menighetens arbeid gjennom året som har gått. 

Takk for godt samarbeid og fellesskap i 2013. 

 

Sigmund Sandåker, pastor.  

 

Eldsterådet 
Per Svein Høyer-Jonassen (nestleder), Janne Roland, 

Knut Are Jølstad, Ellen Myrvold, Heidi Frigstad, 

Arild Sæbø (fra august) Bjørn Einar Strandberg, ho-

vedpastor Rune Tobiassen, pastor Sigmund Sandåker 

(leder), FriBUpastor Stein Arve Graarud og by-

delspastor Endre Sagedal (1. halvår) 

 

Eldsterådet har møte hver fjortende dag og behandler 

et stort antall saker, 144 i 2013. Hvert eldsterådsmøte 

begynner med andakt og en god og lang bønnestund. 

Dette er avgjørende både for liv og tjeneste. 

 

Endre Sagedal sluttet som bydelspastor til sommeren 

Sammendrag av årsmeldingen for 2013 
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derskap i en sammenheng der så mange gjør en frivil-

lig innsats. Alle små oppgaver og tjenester er viktige 

og avgjørende for at denne Guds menighet skal leve 

og fungere til ære for Ham om tjenesten er liten eller 

betydelig, er den viktig uansett. Videre takkes staben 

for en helhjertet innsats. En spesiell takk går til Jostein 

Senumstad når han nå slutter etter  ni år i den kreven-

de stillingen  som administrativ leder for menigheten.  

Årets menighetstur ble arrangert på Hove på Tromøya. Ge-

nerasjonene samles på en fantastisk måte. 

 

Samlinger i menigheten: 
Gudstjenestene er menighetens hovedsamling. I løpet 

av uka skjer det mye flott i virkegrener og ulike typer 

samlinger for alle aldersgrupper. Søndag formiddag 

samles alle til gudstjeneste og feirer Jesu oppstandelse 

og fellesskapet med ham og hverandre. 

 

I innledningen til Frikirkens nye prøveliturgi står det 

at gudstjenesten er det naturlige sentrum for menighe-

tens fellesskap. Og videre: «I gudstjenesten skjer det 

en opplæring, først og fremst gjennom prekenen – 

utleggelsen av Guds ord – men også gjennpom salme-

ne vi synger, bønnenen vi ber, gavene vi ofrer, dåp, 

nattverd og andre handlinger vi er med i. 

Målet for gudstjenesten er: 

 

 at Herren skal få tale sitt ord til oss  

 at vi skal få ta imot og tro tilgivelsen 

 at vi skal lære Guds vilje å kjenne 

 at vi skal lære å tjene 

 at vi skal lære å be og bekjenne synd 

 at vi skal lære å tilbe, lovprise og takke 

 at Kristus skal lyse for oss»  

 

Dette handler om disippelgjøring. 

 

Menigheten ble spurt om å være høringsmenighet for 

de nye liturgiene. Det sa vi ja til og har i høsthalvåret 

benyttet en del nye elementer som stort sett har blitt 

tatt vel imot av menigheten. 

 

I høsthalvåret ble det også startet opp med månedlige 

gudstjenester på Gimlekollen. Det merkes i noen grad 

på gudstjenestebesøket i kirken, men til sammen blir 

det flere enn når det bare er gudstjeneste på ett sted.  

 

 «Når vi kommer sammen» – en gang i måneden – 

Egne forkynnere, mye tid til lovsang. 

 «Bibelundervisning»– En gang i måneden – årets 

tema var Bergprekenen. 

 

Enkeltarrangementer i menigheten  
– Modalsliseminar, Evangeliesenterbesøk, 17.mai-fest, 

protestfestivalen ett møte, Åpne Dører-gudstjeneste, 

Bibelhelg med Kurt Hjemdal.  

 

Felleskristent arbeid vi er engasjert i: 
Fellesmøtene – 08.-13. januar i Domkirken med Egil 

Svartdahl som taler. 

 Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)- Vi støtter med 

et årlig beløp.  

 Kirkens Nødhjelp – Frikirken er en av eierorganisa-

sjonene, og vi bidrar på ulike måter. 

 Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) – Mødretreff med 

middag hver mandag i friCafè. 

 Sammen for Byen – Et ledernettverk for byens me-

nigheter. 

 Forum for Tro og Livssyn –nettverk for ulike trosret-

ninger i byen. Rune Tobiassen er med i styret.  

 NLA Høgskolen – vi hadde tre praksisstudenter i 3 

uker derfra.  

 Global Leadership Summit (GLS) – stor lederkonfe-

ranse, 20 stk fra oss var med.  

 Natteravn – vi har en representant til denne tjeneste.  

HovdenTour ble nøye forberedt—åndelig og praktisk. Dette 

er det nærmeste en kommer smøring i Frikirka.  

12 



En oversikt over menighetens arbeid 

og virkegrener: 
 

 Supertirsdag – Annenhver  tirsdag, god og rimelig 

middag serveres i friCafè.  

 HovdenTour – 119 deltakere fra Frikirken gikk 

«sammen mot målet.» 

 FRIsted  - fellesskapsgrupper for unge voksne. 

Ungdom og misjon. Her fra Japan der noen av våre unge var 

med på en inspirerende reise. 

 

 ALPHA kurs – på Gimlekollen med 25 deltakere.  

 Menighetsmøter – fem møter + årsmøte, 80 personer 

i snitt. Øverste organ i menigheten. 

 «40 dager» - 40 fredager med bibelskole, 32 delta-

kere.  

 «Den nye veien» - annenhver torsdag, et arbeid 

blant våre nye landsmenn. Persiske møter – en gang 

i måneden hvor alt foregår på farsi.   

 Møtekomiteen – to store arrangement før komiteen 

ble nedlagt i 2013.  

 Radioarbeidet – overfører gudstjenesten hver 3. 

søndag.  

 Formiddagstreff – månedlige treff med ca. 40 delta-

kere, evangeliske møter.  

 Seniorforum – månedlig i friCafè, interessante og 

aktuelle foredrag. Opptil 100 personer.   

 Bønnetjeneste – hele menigheten er organisert i en 

forbønnstjeneste, alle blir bedt for.   

 Bønnesamlinger – ulike samlinger til ulike tider og 

steder.  

 Fastetiden – 40 dager med fokus på bønn og faste, 

egen kalender i Frikirkeaktuelt. 

 Nybrottsarbeid – «Prosjekt Frikirken Øst» tidligere 

Bydelsarbeidet har nå valgt en tydelig retning mot å 

danne egen menighet høsten 2014. Området Gimle-

kollen/Fagerholt/Justvik 

Påskespillet 2013 samlet over tusen mennesker. 

 

 Sommerteam til Lativa – 50 stk. til Dougavpils, Øst

-Lativa,  i en uke. 

 Misjonsutvalget – misjon 2020, koordinerer mi-

sjonsarbeidet. Utsendinger til Kenya, Japan, Lativa, 

Kaliningrad, Hvite-Russland og Nord Korea, mer 

enn 100 personer til sammen.  

 Misjonsmessa – mye som skjer, 285 000,- over-

sendt til Frikirkens Ytremisjon.  

 Ytremisjonens kvinneforening – 19 ganger 30-45 

personer har møtt for fellesskap, inspirasjon og 

bønn for misjonsarbeidet. Kr. 93.000 gitt i kollekt.  

 

Menighetens sang- og musikkarbeid: 
 Jubilo – barnekor med 29 deltakere, øver annenhver 

tirsdag. Spilt inn musikkvideo, deltatt på 

«påskespillet» og «like til Betlehem», opptrådt flere 

steder.  

Knøttekoret – 25 barn mellom 3-7 år. Øver annen-

hver tirsdag. Deltatt på mye i Frikirka.  
Misjonsmessa er høstens høydepunkt 
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Menighetens sang og musikkliv er stort og variert. Her er 

Knøttekoret i aktivitet. 

 

 Vestergabet – mannskor med 12-17 aktive deltake-

re. 15 øvelser og 6 opptredener.  

 Ungdomskoret – ca 30 stk fra 14 år og oppover. 

Utgitt CD. Flere opptredener.  

 

 Kammerkoret – 22 medlemmer, 40 øvelser, mange 

opptredener i hele Agder.  

 Musikkskolen – 42 elever på sang, gitar, piano og 

trommer, ukentlige timer. Opptreden ulike steder.  

 Påskespill – på femte året, to opptredener. 110 delt-

akere, egen CD spilt inn.  

 

Omsorgsarbeid: 
 FRIhjelp – et bindeledd mellom de som kan gi og 

de som trenger praktisk hjelp. 67 oppdrag løst, 4 

FRIhjelp-lørdager, 36 bidragsytere.  

 FRImat – tilbyr gratis mat, som hentes på butikker 

pga. dato,  til de som har behov. Ukentlig utdeling, 

ca. 150 poser i uken. Inspirert andre menigheter til 

å starte det samme.  

 Samlivsgruppa – «7 kvelder om å være 2» for 10 

par i friCafè. 

 Pensjonistturen – M/S Maarten fullastet til Lille-

sand. 

Sykekomiteen – besøkt Bispegra omsorgssenter, 

Kløvertun og sykehjemmet i Elvegata jevnlig, 

med andakter og besøk.  

 Besøkstjenesten – besøker menighetens eldre 

medlemmer. 166 personer besøkt, 475 besøk og 

43 telefonsamtaler.  Over 100 blomster delt ut.  

 

Andre råd og grupper 
 Administrasjonsrådet (AR) – praktisk/økonomisk 

ansvar for driften.  Totalrenovert hovedtoaletter, 

igangsatt prosjekt med renovering av kirka, giver-

tjeneste økt 10 %, vaktmesterteam igangsatt. 

 Lyd- og bildegruppa – ansvar for lyd- og bilde 

under gudstjenester og samlinger. 

 Innsamlingsutvalget – ansvar for givertjenesten, 

hovedfinansieringen av driften. 

 Økonomiutvalget – lønn, regnskap, betalinger.  

 friCafè – 40 kirkekaffe og andre samlinger blir 

traktert, samt mange andre samlinger og måltider 

som serveres.  

Frikirkeaktuelt – 10 utgaver i året, 1400 mottake-

re, 16-28 sider, nytt format i 2013.  

 

Barne- og ungdonmsarbeid, familie-

arbeid: 
 

 friBUrådet – oversikt over barne- og ungdomsar-

beidet i menigheten. Her er noe av det: 

 Konfirmantarbeidet – 32 konfirmanter, en ung-

domspastor og 6 ledere. Får en Bibel og bibel-

blogg,  en uke sommerleir, jevnlige samlinger 

gjennom året.  
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 TØFF – Trening og Øvelse For Fjoråretskonfir-

manter – året etter konfirmasjonen. For hele regio-

nen, 30 av 32 av «våre»konfirmanter tar dette 

ekstraåret, 68 totalt! Avsluttes med praksistur til 

Kaliningrad. Jevnlige samlinger gjennom året.  

 HITS – søndagsskole fra 6. klasse. 19 samlinger 

med 25 barn i snitt.  

 Skattkammeret – søndagsskole for de under 6. 

klasse.  

 Tigerloftet – søndagsskole for 0-4 år.  

 Guttis – gutteforening annenhver tirsdag, 10-15 

stk. 5-6 åringer. 

 Speideren – 91 medlemmer. Var med på landsleir. 

Har båt, kanoer og disponerer hytte på Finsland.  

Ut på tur—aldri sur. 

 

 VoX – hovedsamlingen for ungdommer annen-

hver  lørdag. 60-140 deltakere, 19 samlinger. Eget 

band. 3 turer, bevisst ledertrening. Bønn hver 

mandag kveld.  

 Familiearbeidet – menighetstur med 250 deltakere 

til Hove – tema «VEKST». Familiedag fire ganger 

med 100-200 deltakere.  

 Dåpsoppfølging/trosopplæring – Menigheten ser 

det som sitt mål å utruste foreldre til å oppdra bar-

na i kristen tro. Ønsker jevnlige møtepunkter med 

barn, foreldre og hjem. Ble gjennomført toårsfest 

og fireårsfest.  

Skolestartleir – 5 barn med forelder på Lie, ett 

døgn. Samlingsstunder og sporlek.  

 FriBUsør – et nettverk for ungdomslederne på Sør-

landet. TØFF, Creative festival og sommerleir for 

konfirmanter er ting de gjør sammen.  

 

Felleskristne samlinger i barne- og 

ungdomsarbeidet: 
 

 Vennefest – et positivt alternativ til Halloween. 

2500 i Gimlehallen. 13 menigheter sammen.   

 USB – Ungdom Sammen for Byen – ledernett-

verk som var med på:  

 Lovsangsfest 16.mai: 500 ungdommer deltok i 

Filadelfia 

 - Fellesmøtene: Egen ungdomssamling 

- TJEN: ulike diakonale prosjekter i byen 

- Julegaveutdeling: 160 barn fikk julegave fra krist-

ne ungdommer, kommunen betalte.  

Misjonsarbeidet står sterkt i menigheten. 
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  2012 2013 

Medlemskap totalt 1612 1583 

Med stemmerett 853 828 

Medlemmer under 15 år 255 259 

Øvrige medlemmer (tidligere begrenset medlemskap) 504 496 

Kirkelige handlinger i 2013 Gudstjeneste- og nattverddeltagelse i 2013 

Døpte 9 (12) Gudstjenesteframmøte, gjennom-

snitt 
278 (292) 

Konfirmerte 32(23) Antall nattverdsamlinger 23 (26) 

Vielse 3 (6) Nattverddeltagere totalt 4670 (5891) 

    Nattverddeltakere, gjennomsnitt 
203 (227) 

 

Staben – 6,4 stillinger i 2013:  
 Rune Tobiassen (hovedpastor)  

 Sigmund Sandåker(pastor)  

 Stein Arve Graarud (ungdomspastor)  

 Hilde Grøthe (menighetsarbeider 50%)  

 Mary Voreland (miljøarbeider friCafè 50%)  

 Renate Orre (musikkleder 80%)  

 Sverre K. Skaar (vaktmester 20%)  

 Jostein Senumstad (adm leder 1. halvår) 

 Endre Sagedal (adm.leder 2. halvår) 

 Torbjørg Nylund Nilsen (kontor 40%)  

 

Litt statistikk 
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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) 
Pastor  Rune Tobiassen  
 95 84 18 56 (mob) 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 (mob) 
Adm. leder Endre Sagedal 
 38 12 10 33   
 94 01 03 09 (mob) 
Sang- og musikkleder  
 Jon Kleveland (vikar) 
 94 88 04 07(mob) 
Menighetsarbeider 
 Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Sigmund Sandåker 
  Tlf  arb. 38121030 
  48 05 91 75 (mob) 
Kontaktperson Administrasjonsråd  
 Gudmund Jakobsen 
 mob 90784986  
  
Kontaktperson Kirkeverter 
 Kontoret 
 Tlf. 38 12 10 30 
 

E-postadresse  
post@kristiansandfrikirke.no  
 

 

Hjemmeside 
www.kristiansandfrikirke.no 
 

 

Bankkonto 8220 02 86266 

 

 

 Sverre Andreassen 

 Anna Grana 

Påskespillet 2014 
Det er enda mulighet for å bli 

med på påskespillet. Særlig gjel-

der dette ”palmebarn og handels-

folk”. Ta kontakt med  

anette.robstad@scantrade.no  

eller på mobil 90079440 

Døde 

Hilde og Engebret Grøthe 

Hilde skal ha studiepermisjon fra 

10.03 til 10.06. Sammen med Eng-

ebret og barna drar de til Grimerud 

ved Hamar. Der skal de være ele-

ver på en Familiy Ministry School 

(FMS) med Ungdom i Oppdrag. I 

hennes fravær vil Unni Abraham-

sen være leder for 40 dager. 

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


Program 
 

Søndag 2. mars 

10:30 Bønnemøte 

11.00 Gudstjeneste Sigmund Sand-

åker Tema: Gi Guds godhet 

videre, Ef.2,4-10 Aktivitets-

koffert 

Tirsdag 4. mars 

10:30 Bønnemøte 

19:00 Ytremisjonens kvinneforening 

Åshild Jensen Tema: Mali 

Onsdag 5. mars 

12:00 Formiddagstreff Sverre Jøl-

stad 

Torsdag 6. mars 

19:30 En kveld i bønn 

Lørdag 8. mars 

10:00-14:00  FriHjelp 

Søndag 9. mars 

10.30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Nattverd Paul 

Roland Aktivitetskoffert 

Tirsdag 11. mars 

10:30 Bønnemøte 

16:30 Supertirsdag 

Onsdag 12. mars 

12:00 Vi synger sammen 

19:30 Temakvel i FriCafé Atle Otte-

sen Søvik Bedre argumenter 

for at Gud finnes enn at han 

ikke gjør det. 

Torsdag 13. mars 

18:00 Den nye veien Roald Føre-

land 

 

Lørdag 15. mars 

19:30 Vox 

Søndag 16. mars 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Erik Høidahl, 

KIA koret Tigerloftet, Skatt-

kammer, Hits Radiooverf. 

FM 101.2 

20:00 Når vi kommer sammen  

Lovsang, forbønn, tid til å 

dele og lytte 

Tirsdag 18. mars 

10:30 Bønnemøte 

19:00 Ytremisjonens kvinneforening 
Kari Klingsberg, Frelsesar-
meen 

Onsdag 19. mars 

12:00 Vi synger sammen 

Menighetens årsmøte: 

17:30 Middag 

18:15 Årsmøtet starter 

Torsdag 20. mars 

19:30 En kveld i bønn 

Fredag 21. mars 

09:00-14:00 Åpen dag 40 dager 
Øivind Augland «Tjene i kjær-
lighet» Pris kr 120,- inkludert 
lunsj. 

Søndag 23. mars 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Nattverd Sig-

mund Sandåker Tigerloftet, 

Skattkammer, Hits 

17:00 Besøk fra Østerbo evangelie-
senter Trond Eriksen 

 

 

Tirsdag 25. mars 

10:30 Bønnemøte 

16:30 Supertirsdag 

 

Onsdag 26. mars 

12:00 Seniorforum Oddvar Søvik 
«Hvordan nå dagens mennes-
ker med evangeliet?» 

19:00 Onsdagsmøte i Peisestua Tale, 

vitnesbyrd 

Torsdag 27. mars 

18:00 Den nye veien Knut Are Jøl-

stad 

Lørdag 29. mars 

19:30 Vox 

Søndag 30. mars 

10.30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Rune Tobiassen 

Tigerloftet, Skattkammer, 

Hits Radiooverf. FM 101,2 

Tirsdag 1. april 

10:30 Bønnemøte 

19:00 Ytremisjonens kvinneforening 

Knut Are Jølstad Blåkors 

Onsdag 2. april 

12:00 Formiddagstreff Oddvar Sø-

vik 

Torsdag 3. april 

19:30 En kveld i bønn 

Lørdag 5. april 

19:30  Vox 

Søndag 6. april 

11:00 Påskespillet lys, lys levende En 

fortelling om 8 dager i Jeru-

salem 

18:00 Påskespillet lys, lys levende 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Smågrupper - viktig for en levende menighet  

Signaturen 

Etter mer enn 33 år i Trondheim var 

det godt å flytte tilbake i sommer til 

Sødal hvor jeg vokste opp på 60-

tallet. Jorun og jeg var medlemmer i 

Trondheim Frikirke i 19 år og ble 

veldig glad i den menigheten. Det 

kjentes naturlig å begynne i Kristian-

sand Frikirke etter flyttingen, og vi 

var selvsagt litt spent på hvordan mø-

tet med landets største Frikirkemenig-

het ville bli. Vi har blitt tatt vel i mot i 

menigheten, og føler oss absolutt vel-

kommen her. Men vi kom fra en me-

nighet hvor nesten 50% av de voksne 

medlemmene er med i smågrupper, og 

vi så hvor mye dette arbeidet betydde 

for personlig vekst, vekst på gruppe-

nivå, vekst for menigheten og for ikke 

minst for inkludering av nye. Nokså 

tidlig fant vi ut at gruppearbeidet ikke 

står like sterkt i Kr. sand Frikirke, og 

jeg vil gjerne bifalle ledelsens ønske 

om å styrke dette ved å dele noen 

erfaringer og refleksjoner.  

 

Under et USA-opphold i 1989 ble vi 

kjent med en bibelgruppeform som 

tiltalte- og engasjerte oss veldig. Inn-

holdsmessig var den ikke så ulik våre 

tradisjonelle bibelgrupper, men de 

fremstod med noen tydelige priorite-

ringer og verdier som skiller:   

Gruppene var åpne og inkluderende, 

dvs vi fant oppslag bakerst i kirke-

rommet om hvilke grupper som var i 

drift, hvor og når de møttes. Det var 

bare å troppe opp uten å «spørre om 

lov»!  

 

Gruppekvelden hadde en fast ramme, 

og en tydelig leder som også passet 

klokka så det ble tid til alle elemente-

ne.  

 

Kvelden startet med en uformell 

«vrimlerunde», gjerne stående rundt et 

bord med enkle forfriskninger. Vår 

erfaring fra norske grupper er at målti-

det ofte tar en uforholdsmessig stor 

del av kvelden.   

 

Deretter kom en avdeling med lov-

sang og tilbedelse, etterfulgt av samta-

le om en bibeltekst eller et tema.    

 

Siste post på programmet var bønn og 

forbønn. Dette gjorde sterkt inntrykk 

på oss ved at de satte av minst 45 mi-

nutter til å betjene hverandre i for-

bønn, gjerne med håndspåleggelse og 

med nådegavene i funksjon. De delte 

åpent og frimodig personlige bønne-

emner, selv med oss nye til stede, og 

dette inspirerte oss til å vise samme 

frimodighet. Man blir raskt kjent på 

denne måten!   

 

Tilbake i Norge startet vi ei gruppe i 

Trondheim Frikirke sammen med et 

vennepar som hadde liknende erfa-

ringer. Vi prøvde å ta inn disse verdie-

ne og prinsippene og tilpasse dem til 

våre forhold. Gruppa vokste og me-

nighetens ledelse støttet arbeidet. Fle-

re eksisterende grupper sluttet seg 

etter hvert til konseptet, og nye grup-

per ble 

dannet. 

Ledelsen 

opprettet 

etter hvert 

et team 

som holdt 

oversikt 

over alle 

gruppene i 

menighe-

ten, bidro med informasjon og 

materiell og inviterte til jevnli-

ge samlinger for å skolere og 

inspirere gruppelederne. Her 

ble prinsippene og verdiene 

løftet frem, og gruppelederne 

delte sine erfaringer fra gruppe-

ne.   

 

I en periode var det mange 

grupper som fulgte dette kon-

septet. Etter hvert forandret en 

del grupper litt på formen for å 

tilpasse seg ulike behov, og 

ikke alle grupper holdt like 

godt på prinsippet om åpenhet 

og inkludering. Det er naturlig i 

en stor og mangfoldig menig-

het. Mitt håp er at gruppevirk-

somheten i vår menighet vil ta 

seg opp i tida fremover, og at 

menigheten til enhver tid har 

noen åpne og inkluderende 

grupper som kan lukke nye 

personer raskt inn i varmen. 

Grupper er kanskje den mest 

effektive måten å få de nye til å 

bevege seg fra rollen som gjest, 

og si «de», til å føle seg som 

vert og si «vi».   

 

Åge Grønningsæter 


