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Her er jeg på rett plass! 

 Av Engebret Grøthe 

 

I høst har vi fått et nytt og friskt til-

skudd på Frikirkens liste over ansatte. 

Ei ung dame fra Gjøvik har nå begynt 

som Barne- og familiearbeider i kirka. 

Og det at hun havnet akkurat her, er 

ikke så tilfeldig som man kanskje 

skulle tro. 

 

-Jeg er oppvokst på Viken folkehøy-

skole, der mine foreldre jobbet, fortel-

ler Silje Borøy Hasseleid. Denne fol-

kehøyskolen er kjent for sine musi-

kalske kvaliteter og eies av Normisjon. 

Men selv om det er lang vei fra Mjø-

sas bredder og til Sørlandet, har Silje 

vært mye her nede før. Nokså naturlig, 

siden far er fra Søgne og mor fra Bir-

keland. 

 

Vår nye medarbeider er godt musi-

kalsk skolert. Ikke bare har hun spilt 

og sunget, men hun har dirigert flere 

kor; både barne-, ungdoms- og stu-

dentkor. I fire år har hun studert på 

høyskolen i Staffeldtsgate, som de 

fleste kjenner til er drevet av blant 

annet Normisjon og Frikirken. –Linja 

jeg gikk på der het «musikk, menighet 

og ledelse». Så min nye jobb passer 

perfekt i forhold til min bakgrunn, 

poengterer Silje. 

 

Silje har lenge tenkt på det å flytte til 

Sørlandet. Og så skjedde det noe i vår, 

kan hun fortelle: -Jeg ble tipset av Jon 

Kleveland, som jeg kjenner fra før, om 

at det var utlyst en 80% stilling som 

Barne – og familiearbeider i Frikirken 

i Kristiansand. Så da var det bare å 

søke.  

 

Hun synes det er deilig å komme til et 

sted som Frikirken, der det er klart 

definert hva hun skal gjøre. – Det er 

første gang jeg jobber på en slik måte 

inn i en menighet. Det har vært viktig 

for meg å arbeide i en menighetssam-

menheng, foreller hun. -Nå føler jeg at 

jeg er på rett plass. Selv om jeg har 

vært mest aktiv i Storsalen, har jeg har 

vært mye innom Frikirkene i Oslo 

i forbindelse med korvirksomhet.  

 

Men hva skal hun så styre med i 

den nye jobben? Innholdet er va-

riert kan man si. Silje skal blant 

annet være med og arrangere fa-

miliegudstjenester, hun sitter i 

Friburådet, i en prosjektgruppe 

om  trosopplæring, hun skal ha 

ansvar på Skattkammeret og ellers 

være med og bli en aktiv del av 

det som skjer. Ellers går 

oppgavene 

også ut på 

det å bli kjent med en-

keltmedlemmer – og 

særlig de som er under 

13 år. Og selvfølgelig 

vil hun også samarbei-

de med ungdommene. 

- Mitt Inntrykk så 

langt er at det er så 

bra her! Jeg er im-

ponert over alt som 

skjer i Frikirken. 

Det er mye åpen-

het og lett å føle 

seg velkommen. 

Det er en res-

surssterk menig-

het som er god 

til å utnytte de 

mulighetene 

som dukker 

opp. Jeg føler 

at jeg har fått 

en veldig 

god start. 

Det er også 

hyggelig 

på konto-

ret. Selv 

om alt er 

nytt, føles det trygt å starte her! 

Silje synes i tillegg at det er perfekt 

å få med seg menighetsturen som 

en start.  

16. august giftet hun seg med sin 

Martin. Han kommer foreløpig til å 

fortsette med å jobbe i Oslo, og vil 

pendle. Leiligheten i byen er ikke 

helt på plass ennå, og det er litt å 

ordne med ett og hint nå i oppstar-

ten. Foreløpig bor de nygifte i Søg-

ne. Men Silje er lykkeligvis godt 

på plass i Frikirken! 

 

Epost: siljeboroy@gmail.com 
Navn: Silje Borøy Hasseleid 

Alder: 25 år Sivilstand: nygift med Martin Hasseleid  

Bosted: nylig flyttet til Sørlandet 

Aktuell: ny Barne- og familiearbeider i 

Frikirken 



 

Pastorens spalte 

«Åpningen for hvert vognstativ var innenfor 
kransen og nådde en alen opp over den. Åp-

ningen var rund, hadde form av en sokkel og 

var på halvannen alen. Også på åpningen var 
det utskjæringer. Men tverrlistene var firkan-

tede, ikke runde.» (1. Kong. 7,31) 
 

For et merkelig vers!  

 

Hvorfor bemerker forfatteren av Første Konge-

bok at formen på tverrlistene var firkantede, ikke 
runde? Sikkert fordi han forventet at de ville ha 

vært runde og ble overrasket over at de ikke var 

det.  
 

Til tider blir vi alle satt ut av våre forventninger. 

Vi forventer at ting eller personer skal være for-

skjellige fra dét de i virkeligheten er, og vi kjem-

per i mot dette. Vi kan derfor ofte miste gleden 
over det vi har, fordi vi misliker formen det kom-

mer i.  

 
Det var dette som egentlig skjedde da Jesus kom 

til vår verden. Han var ikke den typen Messias 
mange ventet på. Det var mange som tilba i tem-

pelet da Jesus ble båret fram for Herren. De ba 

til Gud, men enset ikke at Gud selv var midt i 
blant dem, og som et resultat av det gikk de fleste 

glipp av Guds store velsignelse. Anna og Simeon 

var de eneste som kjente Gud igjen. Simeon tok 
barnet opp i armene sine, lovpriste Gud og sa: 

 
«Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, 

slik som du har lovet. For mine øyne har sett 

din frelse, som du har gjort i stand like for 
ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for 

hedningene og ditt folk Israel til ære.»  

 (Luk. 2,29-32) 
 

Gud ønsker at vi skal godta hverandre, selv om vi 
er annerledes - og kanskje litt rare. Dersom for-

andring er påkrevd, bør vi tillate Gud å ordne 

opp i det. Vår oppgave er å hjelpe hverandre å 

omfavne det Gud har for oss. Vi skal ikke få 

andre til å passe inn i våre forventninger.  
 

Om to år fyller kirkebygget vårt 50 år. Mye har 

endret seg siden 1966. Gud møter hver genera-
sjon på forskjellige måter. Da en av våre ung-

dommer ba for ungdomsarbeidet i kirka, ble et 

bibelvers fra Jesaja levendegjort for henne.  

 

«Dere skal ikke minnes de første ting, ikke 
tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe 

nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ik-

ke». (Jes. 43,18-19) 
 

Det skjer spennende ting i kirka vår for tiden og 
spesielt blant ungdommene. Jeg gleder meg til å 

følge med på det Gud har for oss fremover, og 

jeg ber om visdom og sjelefred til å møte dagene 
med et åpent sinn og et blikk som er løftet mot 

himmelen - mot Han som kan gjøre langt mer enn 

det vi ber om eller forstår.  
 

Stein Arve Graarud 
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NÅR: Søndag 12.oktober 2014  KL: 16:00 

Hvor: Kristiansand Frikirke 

Det blir pizza etter konserten i FriCafé, og deret-

ter er det samling i hjemmene  for 4.- 7.klasse. 

 

Watoto betyr ”barn” på Swahili. Watoto barnekor be-

står av 22 foreldreløse barn fra Uganda og 10 voksne. 

Konserten er full av glede, musikk og dans. Lekne 

afrikanske rytmer, energiske trommesoloer og farge-

rike kostymer gjør konserten både familievennlig og 

unik. Konserten vil også inneholde korte filmer og 

historier fra barnas liv og fra arbeidet som Watoto 

gjør.  

 

 

 

 

 

 

 

Koret har turnert over store deler av verden siden 

1994 og har blant annet besøkt både Det Hvite Hus i 

USA i 2003 og Buckingham Palace i England i 2007. 

Høsten 2011 og 2013 var de gjester på det norske 

Stortinget og sang seg inn i hjertene der! Nå kommer 

de til Kristiansand frikirke – så bli med oss denne da-

gen til en inspirerende og flott konsert!  

 

VELKOMMEN! 
 

Gå gjerne inn på www.watoto.com for å lese mer om pro-

sjektet. 

Opplev Watoto barnekor fra Uganda i en energisk 

konsert av håp. Med fengende trommer, energisk afri-

kansk dans, spennende audiovisuelle effekter får du 

formidlet barnas sterke og inspirerende livshistorier, 

om liv som har blitt vendt fra nød til glede og håp. 

 Siden 1994 har Watoto barnekor reist rundt i verden 

som talspersoner for 47,5 millioner afrikanske barn 

som har blitt foreldreløse på grunn av HIV/AIDS, 

krig, fattigdom og menneskehandel 

http://www.watoto.com
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Signaturen 

Etter en lang og vel gjennom-

tenkt prosess er nå Frikirken 

Østsida etablert. Jeg tror det var 

rett og godt at det ble slik. Ofte 

fungerer fellesskapet bedre i en 

litt mindre forsamling, og vi 

ønsker igjen alt godt og Guds 

velsignelse over arbeidet i den 

nye menigheten. 

 

MEN, hva nå med alle oss som 

er igjen?  Noen stiller nok det 

spørsmålet, ikke minst etter at vi 

så den flokken av unge familier 

som sto på plattformen 31. aug. 

og som skal være fundamentet i 

medlemsmassen på Østsida.  

 

Ja hva med oss nå? Dette er en 

utfordring for oss i ”moder-

menigheten” også. Mange små-

barnsfamilier og ressurssterke 

personer er ikke lenger medlem-

mer hos oss, men heldigvis er 

det mange igjen.  Selv om gjen-

nomsnittsalderen er gått litt opp, 

så er det ingen grunn til mis-

mot. Vi skal fortsatt være en 

menighet som har noe for alle 

aldersgrupper. 

 

Jeg tror vi har spennende og 

gode tider foran oss i menighe-

ten, men det er ingen ting som 

gjør seg av selv. Det krever 

innsats på flere måter. Vi må 

kanskje enda mer fremelske 

det gode fellesskapet, både 

åndelig og sosialt. Selv om vi 

har det bra, så har vi likevel litt 

å gå på. Jeg tror det er nødven-

dig at vi blir litt mer rause med 

hverandre, vi kan ikke alle få 

gjennom våre personlige øns-

ker og tanker. Vi må snakke 

vel om våre ledere og hverand-

re, og ikke være sparsomme 

med oppmuntringer. 

 

Det blir spennende å komme 

gang med oppussing/utbygging 

av kirkebygget. Dette krever 

Hva nå? 

Kjell Haugland 

innsats, både økonomisk og på 

andre måter. Jeg håper og tror at 

også dette kan være med å binde 

oss enda mer sammen som me-

nighet.  

 

Så godt mot kjære venner, selv 

om vi har kappet av en ”kvist” 

tror jeg på fortsatt blomstring!! 

Men da må vi hente kraften og 

styrken i selve Vintreet, Jesus 

Kristus.  

Lykke til! 

En ny menig-
het er født 

Søndag 31. august var den offi-

sielle avskjeden for de som nå 

går over til ”østsiden” menig-

het. FrikirkeAktuelt vil oriente-

re om hvordan den nye menig-

heten vil utvikle seg i tiden 

framover. Vi ønsker Guds rike 

velsignelse i arbeidet som lig-

ger i årene som kommer. 
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Av: Engebret Grøthe 
 
Om strøm og ladestasjoner 
I år var temaet «ladestasjon», der 
fokuset ble rettet mot det elektri-
keren jobber med.  
 
«Hove elektro» innledet hvert 
fellesmøte, med Stein Arve og 
Kristian som energiske sjefs-
elektrikere, akkompagnert av 
velvillige læregutter. De avslørte 
villig vekk hvordan vi kan lade 
opp i våre liv. Og for de som 
lurte på det, er nøkkelen de fire 
B-ene: Bibel, bønn, brødrefelles-
skap og brødsbrytelse. På møte-
ne fikk vi også innslag og andak-
ter fra personer som hadde flere 
ulike og spennende innfallsvink-
ler. Ungdommene sørget for 
musikken, med spenstige sanger. 
Det var så visst ingen dødpunk-
ter, og loddene de frammøtte 
hadde fått ved inngangen om de 
passerte før møtestart, sørget for 
at spenningen holdt seg til siste 
slutt. 
 
Lørdag formiddag var viet ulike 
aktiviteter for barn og unge. Selv 
om regnet stoppet en del av ute-
aktivitetene, var det nok å holde 
på med under tak. Om kvelden 
var det samlinger for de ulike 
aldersgruppene. Barna fra 4. -7. 
klasse var med på kveldsstunder 
både ute og inne. Ungdommene 
hadde kveldsmøte i møtesalen, 
og de voksne samlet seg i ka-
feen. 
 
Om å være sårbar 
På voksensamlingene dreiet det 
seg om å våge å være ærlig om 
livet, også der man føler seg 
sårbar. Vi fikk litt trening på å 
vise omsorg for hverandre gjen-
nom samtaler rundt bordene og 
via bønn. Og nettopp dette er noe 

Ladet stemning på menighetstur. 
For fjerde gang har menighetsturen vært på Hove på Tromøya, denne gang uten de fra den nye 
Østsida Frikirke som hadde sin egen tur. Likevel var det et par hundre medlemmer som tok 
turen og fikk med seg mye spennende. 
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av det som er annerledes ved å 
delta på menighetstur: det blir en 
arena for vekst og utvikling som 
menighet og som enkeltmenneske. 
En møtes på litt andre vilkår enn en 
rask kirkekaffe etter en gudstjenes-
te, eller ved andre arrangementer i 
kirka. Og mange føler gjerne at de 
får mer oversikt over frikirkefelles-
skapet. 
 
«Et heilt år til neste gang» 
Den avsluttende søndagsgudstje-
nesten ble også i år en sterk opple-
velse. De topp ladede elektrikerne 
sørget for ny spenning. Vi fikk 
demonstrert hvordan veivalg under 
en biltur kunne sammenlignes med 
de store livsvalgene vi tar. Til slutt 
ble det hele rundet av med nattverd 

og forbønn. Og så kan alle de som koste seg på leiren i år glede seg ett års 
tid før det igjen blir gøye dager på Hove. 

«Hove elektro»  
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Av Harald Flå 
 
 Er du interessert i å bli med 
på jubileumsfeiring så sett av den 
siste helgen i oktober. Da skal nem-
lig speiderne markere sitt 40-års 
jubileum. Det begynner på lørdag 
25. oktober med treff på speiderhyt-
ta i Finsland kl 1200. Her vanker det 
kaffe, og det blir omvisning og ori-
entering ved gruppelederen Ole An-
dreas Augland.  Alle som ønsker å 
besøke hytta er hjertelig velkom-
men. På ettermiddagen blir det fest 
for ledere og speidere både dagens 
og tidligere speidere og ledere.  Søn-
dagen er det speiderne som setter sitt 
preg på gudstjenesten. Så hele hel-
gen står altså i speidernes tegn. 
 Speidergruppa, som altså 
startet i 1974, var opprinnelig en 
guttegruppe, men etter hvert kom 
også jentene til. Det er på sin plass å 
nevne de som tok initiativet til opp-
starten: Torleif Knudsen, Arne Ein-
stabland, Roald Sæbø, Øystein Sæbø 
og Bjørn Justnes .Det var ikke alle 
som hadde tidligere speidererfaring, 
så noen måtte gjennom en aspirant-
periode. Flere av oppstarterne var 
med i mange år. Arne hadde verv i 
hele 25 år og var i to perioder med i 

Speidergruppa 40 år 

Enkle forhold på de første speiderleirene.   Bilde utlånt av Arne Einstabland. 

Nederst: Båten fullastet med speidere.   Foto: Ole Andreas Augland  

Hytta i Finsland.  Foto: Ole Andreas Augland  
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korpsstyret. For de uinnvidde kan nev-
nes at korpset er en organisatorisk 
overbygning for alle speidergrupper 
tilsluttet de forskjellige frikirker i lan-
det. Korpset er tilsluttet Norsk Spei-
derforbund.  
 Sett i en større speidersammen-
heng er 40 år ikke svært mye. Det 
første speiderarbeidet startet her i lan-
det for mer enn 100 år siden og ikke 
lenge etter ble den første speidergrup-
pa etablert i Kristiansand. For å friske 
opp på historiske kunnskaper kan nev-
nes at det var lord Baden Powell som 
startet speidingen i England. Baden 
Powell er ellers kjent fra sin tid som 
offiser i Boerkrigen i Sør-Afrika tidlig 
på 1900-tallet. Han benyttet sin mili-
tære erfaring i organisering av spei-
dingen. 
Noe av det gjeveste speiderne opple-
ver er sommerleirene i telt. Til å be-
gynne med var ikke teltene av den 
standarden vi er vant til i dag. Det var 
hvite telt uten bunn, og i regnvær kun-
ne det heller være en fuktig fornøyel-
se.  Men etter vert som økonomien ble 
bedre ble også teltene av bedre kvali-
tet. 
 For noen få år siden var spei-
dergruppa inne i en vanskelig periode, 
da det ikke var mulig å rekruttere nye 
ledere. Det gikk faktisk så langt at det 
ble besluttet å legge ned arbeidet. Men 
heldigvis ble ikke beslutningen tatt til 
følge og gruppa kom seg gjennom 
kneiken.  
 I jubileumsåret er det god akti-
vitet i gruppa med hele 40 i troppen, 
35 i flokken (det er de litt yngre), 15 
ledere samt noen aspiranter til roverla-
get. Gruppa disponerer båt, kanoer og 
hytte. Båten er en ombygd livbåt som 
fungerer bra og har god plass. Gruppa 
hadde også tidligere en båt som ikke 
alltid fungerte like bra. En gang, det 
var vel i 2004, var det ikke mulig å få 
båten til å gå fremover, så det endte 
opp med at den måtte rygge helt fra 
Lillesand til Kristiansand. 
 Før speiderne fikk hytta i Fins-

Landsleir i Stavanger i 2013 Foto: Kristina Jølstad Moi 

land hadde de hytte ved Ogge. 
Salget av denne gav et pent 
overskudd og da var det økono-
mi til å kjøpe i Finsland. 
 Gruppa har også kanoer 
og kanotilhenger som blir be-
nyttet flittig. I det siste har 
speiderne også tatt i bruk en 
leirplass ved Lindtjønn nær 

Gimlekollen. Her bygges det gapa-
huk som er godkjent av kommu-
nen. 
 For tiden er speidergruppa 
den tredje største i korpset, og som 
vi skjønner er det god aktivitet.  
 
 Vi ønsker gruppa lykke til 
med jubileumsaktivitetene! 
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Tekst og bilder: Kåre Melhus 
 
I Østsida Frikirke kommer du inn i 
en salonglignende del bakerst i loka-
let.  Her står det kaffen klar, og flere 
tok med seg et pappkrus på veg til 
en plass i benkeradene. 
 
Mer enn 100 mennesker er samlet til 
gudstjeneste i Gimletun en søndag i 
september.  Den formelle etable-
ringen av menigheten som får nav-
net Østsida Frikirke har på dette 
tidspunktet ikke funnet sted, men det 
nye skuddet på Frikirkestammen i 
kristiansand har allerede samlet be-
tydelige ressurser og har ambisiøse 
vyer.  «Vi ønsker å være en lokal 
menighet der det er enkelt å be med 
seg naboen,» sier lederen for menig-
heten, Rune Tobiassen. 
 
Ønske om å være en flergenera-
sjonsmenighet blir også understreket 
under gudstjenesten.  Vilde Fredvik, 
elev ved Frikirkens musikkskole, 
synger et preludium som bærer bud 
om tilvekst av gode talenter i nær-
miljøet.  Barnefamiliene dominerer, 
men noen mennesker med barn som 
har flyttet ut, er der også.  Trond 
Randøy, som i sin tid var med å star-
te Hånes Frikirke, men som i en 
periode var aktiv i Kristiansand Fri-
kirke har nå blitt med i Østsida Fri-
kirke, motivert av behovet for å til-
høre en lokal menighet i området der 
han bor. 
 
Tema for gudstjenesten denne søn-
dagen er «Jesus som forbilde- en 
misjonerende livsstil»  Amerikane-
rene Mat Witlock fra YWAM basen 
på Hawaii taler om å være misjonær 
der du er, i yrke og hverdag. Han 
sier at han først de senere år er blitt 
helt klar over at det er de vanlige 
menighetsmedlemmene, ikke de 
profesjonelle misjonærene som har 
størst kontaktflate mot ikke kristne 
mennesker, og som dermed har den 
største muligheten for evangelise-
ring. 
 

Full fart i Østsida Frikirke 

Atmosfæren før gudstjenesten er forventningsfull og avslappet. 

 Nattverdfelleskap er viktig.  

Østsida Frikirke holder til i nyoppussede lokaler på Gimletun. 
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Østsida Frikirke er den sjette me-
nigheten som er etablert ut fra 
«moderkirken» Kristiansand Fri-
kirke.  Etter at mennesker fra den-
ne menigheten har startet nye me-
nigheter, har modermenigheten på 
relativt kort tid gjenopprettet sitt 
tidligere medlemstall (ca 1.600)   
De sju menighetene har nå mer enn 
3.000 medlemmer til sammen. 
 
Rune Tobiassen mener det er plass 
til enda flere Frikirker. Som ek-
sempler på områder der det burde 
være en Frikirke nevner han Helle-
myr/Tinnheia og Dvergsnestangen. 
Misjonsforbundet har mye av den 
samme strategien som Frikirken, 
med knoppskyting og lokal menig-
hetsdannelse. «Folk er ikke så opp-
tatte av teologi, men vil gjerne 
tilhøre en lokal menighet,» sier 
Rune Tobiassen, som nå har kon-
torfelleskap med Misjonsforbindet. 

Vilde Fredvik er et talent som Østsida 
Frikirke vil få mye glede av. 

Sofaen er det 
første du møter i 
Østida Frikirke 

Trond Randøy vil engasjere seg der han bor. 
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Solveig Leithaug besøker Kristian-
sand Frikirke med konsert 28. okto-
ber. Med seg på scenen har hun mu-
sikere og et nystartet kor. Sett like 
godt av datoen med en gang! 
  
Solveig Leithaug er blant veteranene 
inne norsk kristen sang og musikk. 
Hun har bak seg en rekke innspil-
linger, og er ofte på ”veien” både i 
Norge og USA. 
  
Nå besøker Solveig Kristiansand 
Frikirke med konsert. Med seg på 
scenen har hun musikere fra Kris-
tiansand Frikirke – Torbjørn Alfsen 
og Runar Nørsett. Konserten kan 
også by på en overraskelse, nemlig 
et helt nytt kor.  
  
Solveig Leithaugs siste album har 
igjen befestet henne som en dyktig 
musiker, en stor formidler og et 
varmt menneske med mye på hjertet. 
  
I Vårt Lands anmeldelse av Solveigs 
siste album ”Finding home” leser vi: 
”Endelig viser Solveig Leithaug seg 

Solveig Leithaug konsert med band og kor i Kris-
tiansand Frikirke  

fra sin 
beste side som plateartist. 
Og da er hun helt oppe i Norges-
toppen blant Maria Mena og Marit 
Larsen.” 
  
Hun formidler bedre enn de fleste, 
og jeg satt igjen med tanken: Slike 
artister er det dessverre ikke 
mange igjen av lenger.” 

 
Så sett av datoen og opplev Sol-
veig Leithaug i Kristiansand Fri-
kirke 28. oktober kl. 19.30! 

Ellens siste: 
Konsert med ungdomskoret 

Ellen Frøysaa har  en lang og 
spennende fartstid i Frikirkens 
korarbeid. Søndag 14 september 
var hennes siste konsert som 
dirigent for Ungdomskoret. Kon-
serten hadde stor spennvidde—
alt fra Kjetil Høyer Jonassens 
gospelsanger til Lloyd Webber. 
Da er det ikke snakk om spenn i 
kvalitet—kun i sjanger. Med seg 
hadde koret også Kristian Sødal 
og Kristina Jølstad Moi samt et 
dyktig band. Jon Kleveland tak-
ket Ellen for mange års innsats 
på vegne av menigheten noe som 
førte til kraftig og langvarig app-
laus fra de mange frammøtte. 
Ungdomskoret skal nå på tur til 
London og vi ønsker dem lykke 
til videre. Frikirkeaktuelt kom-
mer tilbake med mer om dette. 

Jon Kleveland fikk problemer med tårene når Ellen skulle takkes. 
 
Tekst / bilde: R Roaldsnes 
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Denne hausten er det 10 år sidan 

Bente Ringøen Hegen fekk Bodil 

Kvernenes Nørsett med på å starte 

eit lite blandakor i Frikirken. Det 

ble ikke det store menighetskoret, 

men eit lite Kammerkor med ein 

ganske trufast og stabil songar-

gjeng med god samklang etter ti år. 

Om koret er lite, har songarane 

gjennom dei ti åra sunge mykje 

stor musikk! Den styrste store opp-

levinga var nok å bidra på opnings-

konserten i Kilden, men å synge på 

gudsteneste eller gje konsert på 

eldresenter er også fine musikalske 

minner.  

 

Starten på ti-årsjubileumsfeiringa 

var allereie i juni med Kanonkon-

sert 2.pinsedag på Møvik Fort 

saman med Sveinung Hølmebakk, 

og me vil feire med MEIR stor 

musikk! 

 

I oktober blir det konsertar med 

Duke Ellingtons Sacred Consert 

for kor, storband og sangsolist. 

Saman med Søgne Messingen-

semble skal det framførast 

i  Lyngdal Kirke fredag 

24.oktober kl. 20,  og i Søgne 

hovedkirke søndag 26.oktober 

kl. 19. Her blir Kammerkoret 

åleine som kor og Bård Dahle 

dirigerer. 

 

Fredag 31.oktober kan de som 

bur i byen også høyre! Då syng 

me det same verket saman med 

Kristiansand Domkor og Kris-

tiansand Storband. Bodil Kver-

nenes Nørsett er solist på alle 

konsertane. Likar du gospel og 

jazz, så er dette musikk du blir 

glad av! Likar du ikkje gospel 

og jazz, så skal eg ikke sjå bort i 

frå at du kan bli varm og glad 

likevel!  

Kammerkoret 10 år 

Ny CD fra Kristina og Jon 
I september begynte Kristina 
Jølstad Moi arbeidet med nytt 
album. Nye sanger om trøst og 
håp. 
 
Da Kristina Jølstad Moi begynte 
innspillingen av ny CD i septem-
ber tok hun med seg musikerne til 
Betania bedehus i Spind i Farsund. 
I fantastisk sensommervær og idyl-
liske omgivelser, spilte de inn 13 
nye sanger av Eyvind Skeie og Jon 
Kleveland – sanger til trøst og håp. 
Innspillingen ble lagt til det gamle 
skjærgårdsbedehuset for å finne 
den gode stemningen, og for å 
kunne jobbe intensivt med musik-
ken i noen dager. Etter tre innspil-
linger med sanger i keltisk land-
skap, har Kristina åpnet en ny mu-
sikalsk dør. Men selv om landska-
pet er nytt, så er terrenget gjen-
kjennelig, ikke minst på grunn av 
Kristinas varme og trygge stemme. 
- Vi gleder oss til å presentere det 
endelige resultatet for folk, fortel-

ler Jon Kleveland som også er 
produsent for innspillingen.  

Kristina Jølstad Mois nye CD ble spilt inn i Betania bedehus i Spind i Farsund. 

Fra venstre: Jon Kleveland, Torbjørn Alfsen, Rolf Kristensen, Kristina Jølstad 

Moi, Kjell Åge Stoveland, Roald Råsberg, Per Erik Olsen og Jango Nilsen. 



 

FØRSTEKLASSELEIR!  
DENNE FLOTTE GJENGEN MED SEKSÅRINGER VAR SAMLET TIL FØRSTEKLASSELEIR SIS-

TE HELGA FØR SKOLESTART. DET VAR BARN OG VOKSNE FRA FRIKIRKA I BYEN OG PÅ 

ØSTSIA SOM HADDE FELLES LEIR. DET BLE DAGER MED MYE LEK OG GØYALE  

AKTIVITETER OG SAMLINGER DER GUDS ORD BLE DELT. 

ALLE FIKK 

OVERRAKT 

EN DVD SOM 

HILSEN FRA 

MENIGHETEN. 

DETTE HAR VI GLEDET OSS VELDIG TIL! 



 

DAGEN BLE AVSLUTTET MED 

GRILLING, OG DESSERTEN VAR 

DEILIGE VARME GRILLEDE 

MARSMELLOWS. 

KAN DET BLI BEDRE ? 

DETTE VAR NOK SPORLEKENS 

MEST POPULÆRE POST 

SPORLEK ER ALLTID POPULÆRT, 

OG DET VAR INGEN TING Å SI PÅ 

INNSATSEN. 

MAN SKAL VÆRE GOD PÅ 

SAMARBEID NÅR MAN SKAL 

SKRELLE EN APPELSIN I FEL-

LESSKAP, OG KUN HAR LOV TIL 

Å BRUKE EN HÅND HVER 



 

  

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass   

  Ledig annonseplass 
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Det er vanskelig å komme bort fra det faktum at vårt gudgitte miljø er i ferd 

med å ta stor skade på grunn av den måten vi mennesker lever våre liv på og 

hvordan vi overforbruker jordens ressurser. 

 

Sven Aasmundtveit som nå er daglig leder på Frikirketorget, kommer til Kris-

tiansand Frikirke på temakvelden onsdag 15. oktober kl. 19.30. Dette blir en 

grønn kveld med fokus på miljøutfordringer. 

Himmel og jord skal brenne – hvorfor bry seg om miljøet? 

Linkledet i Torino:   

Likkledet i Torino hevdes av mange å være Jesu ekte 

likklede, mens andre hevder at det er en forfalskning fra 

1300-tallet. Det er vanlig at når man går slike spektaku-

lære påstander etter i sømmene på en vitenskapelig må-

te, så faller de sammen. Slik er det ikke med likkledet i 

Torino. Forskere over hele verden arbeider fortsatt in-

tenst med å avdekke nye hemmeligheter dette kledet har.  

 

Fredag 12. sept var vi så heldige å få høre dr. John Jack-

son, en av verdens fremste fagpersoner forelese over 

dette spennende temaet. De mange frammøtte i Frikir-

ken fikk en innholdsrik, om enn litt teknisk, innføring i 

noen av de viktigste fakta om kledet. Jackson er profe-

sjonell som forsker og veier argumenter både for og mot 

kledets ekthet. 

 

Han var lederen av det såkalte STURP-teamet og regnes 

som en av verdens fremste eksperter. Han har brukt tu-

senvis av timer på å studere kledet, og han leder The 

Shroud Center i Colorado som inneholder en meget in-

teressant utstilling av ulike aspekter ved likkledet. Det er 

for øvrig tatt en overraskende beslutning om å vise likk-

ledet offentlig på nytt i 2015.  SI-reiser arrangerer fel-

lesturer til Italia i forbindelse med den ekstraordinære 

visningen. 

Kan det virkelig være Jesu likklede? 

Oddvar Søvik (til høyre) oversatte forelesningen til dr. 

Jackson til norsk, Oddvar har satt seg svært grundig inn i 

temaet og har skrevet bok om Likkledet sammen med Jo-

stein Andreassen. 

Temakveld: 
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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) 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 (mob) 
Fribu-arbeider Silje B Hasseleid 
   99 78 71 80 (Mob) 
Adm. leder Endre Sagedal 
 38 12 10 33   
 94 01 03 09 (mob) 
Sang- og musikkleder  
 Jon Kleveland  
 94 88 04 07(mob) 
Menighetsarbeider 
 Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Per Svein Høyer Jonas
  sen Mobil: 994 99   
Kontaktperson  Administrasjonsråd  
 Gudmund Jakobsen 
 mob 90784986  
Kontaktperson  Kirkeverter 
 Kontoret 
 Tlf. 38 12 10 30 
 

E-postadresse  
kristiansand@frikirken.no  
 

 

Hjemmeside 
www.kristiansandfrikirke.no 
 

 

Bankkonto 8220 02 86266 

 

 

 Peder Pedersen 

Døde 

Vi i messekomiteen håper at alle 

som er brukere av vår menighet 

har tatt imot og solgt en rosa 

loddbok før årets Misjonsmesse 

15. november. Har du lyst til å gi 

ditt bidrag til misjonen gjennom 

loddbok, men ikke har fått anled-

ning til å motta bok, tar du kon-

takt med Randi Gabrielsen, så 

ordnes dette. Vår menighet har 

forpliktelser overfor Frikirkens 

misjonsarbeid, og det vi får inn 

gjennom Misjonsmessa er et stort 

og viktig bidrag til dette. Selv om 

det har vært oppstart av ny me-

nighet på Østsia, og vi er færre 

medlemmer i byen, så behøver 

ikke det å bety at vi får inn mind-

re penger til misjonen i år.  Nå er 

det viktig at vi alle deltar, tar imot 

loddbok, og er positive når mi-

sjonsmessedamene spør om bi-

drag. Vi kan alle bidra på vår må-

te. Vi trenger kakebake-

re ,småkaker mm til matboden, 

loddselgere, bodselgere, kafeteria 

personale, små og store gevinster.  

I løpet av oktober og november 

vil noen av oss i misjonsmesse 

komiteen være til stede på guds-

tjenestene for å dele ut loddbøker, 

kurver til fruktkurvlotteriet og 

spørre om diverse bidrag, og da 

håper vi på stor velvillighet 

Misjonsmessekomiten: 

 Anne Kari Jakobsen, åresalg, 

tlf 415  64307 

 Jorunn Mørkesdal; kafeteria, 

tlf 454  52065 

 Ellen Fredheim Kirkhus, kafete-

ria, tlf 454  43004 

 Ester Tufte Larsen, hovedlotteri, 

tlf 481  41814 

 Kari Obrestad, hovedlotteri 

tlf 928  48418  

 Rut Anne Hagen, barnetombola, 

tlf 906  45026 

 Randi Gabrielsen, regnskap, 

tlf 974  68722 

 Liv Marit Gumpen, varesalg / 

matbod tlf 907  60340 
 

Tilby oss din tjeneste! 

MISJONSMESSA:I ÅR ER DEN ROSA! 

Nye medlemmer: 

 

Anita-Marie og Gustav Johan 

Sædberg med barna Sander og 

Emma Matilde. 
Vi har så vidt startet opp på inn-

samling for renovering av kirke-

bygget. Det er satt et mål på 10 

millioner for å klare en renovert 

kirke til 2016 og 50 års jubileet. 

Vi har fått en god start med 

846.000,- allerede på plass den 

01.09. Kontonummeret til bygg-

konto er: 8220 02 86835 

Hvordan vi ligger an på økono-

mien i menigheten? Vi har nett-

opp sett over økonomien, og det 

enkle svaret er at det meste ser ut 

til å være på linje med budsjettet, 

bortsett fra at vi har 

budsjettert med en 5% økning på 

givertjenesten, og den har ikke 

kommet enda. Ønsker du å 

bidra til at det skjer? Da kan du 

endre din givertjeneste ved å ringe 

38 12 10 30 eller mail: 

kristiansand@frikirken.no og gi 

beskjed. Eller et brev eller skriftlig 

beskjed i postkassa i kirka. 

 

Endre Sagedal 

Litt om økonomi 

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


Program 

Onsdag 1. oktober 

12:00 Formiddagstreff Sverre Jølstad 

Lørdag 4. oktober 

19:30 Vox 

Søndag 5. oktober 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Sigmund Sandåker 

Tirsdag 7. oktober 

10:30 Bønnemøte 

16:30 Tirsdagsmiddag 

Onsdag 8. oktober 

12:00 Bronselaget 

Torsdag 9. oktober 

18:00 Den nye veien Rune Østerberg 

Lørdag 11. oktober 

11:00-14:00 Temadag: Menneskeverd 

Liv Kjersti Skjeggestad Thore-

sen 

Søndag 12. oktober 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Nattverd Liv Kjer-

sti Skjeggestad Thoresen Kam-

merkoret 

16:00 Afrikansk familiedag Watoto fra 

Uganda 

Tirsdag 14. oktober 

10:30 Bønnemøte 

19:00 Ytremisjonens kvinneforening 

Ingebjørg Torjussen «Kvinner i 

Bibelen»  

Onsdag 15. oktober 

12:00 Bronselaget 

19:30 Temakveld Sven Aasmundtveit 

Himmel og jord skal brenne – 

hvorfor bry seg om miljøet? 

Lørdag 18. oktober 

10:00-14:00  FriHjelp 

19:30 Vox 

 

Søndag 19. oktober 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Sigmund Sandåker 

Arendal frikirkes menighetskor 

Besøk fra Hviterussland Tiger-

loftet, Skattkammer, Hits Radio-

overføring FM 101,2 

19:30 Kveldsgudstjeneste Helge Sme-

mo Menighetskoret 

Tirsdag 21. oktober 

10:30 Bønnemøte 

16:30 Tirsdagsmiddag 

Onsdag 22. oktober 

12:00 Seniorforum Svein Fink 

«Samvittigheten – god å ha, 

eller bare i veien?» 

19:30 Menighetsmøte 

Torsdag 23. oktober  

18:00 Den nye veien Hilde Grøthe 

Søndag 26. oktober 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Speidergudstjeneste Sigmund 

Sandåker Jubilo Kristiansand 

FSK 40 år 

19:30 Når vi kommer sammen 

Tirsdag 28. oktober 

10:30 Bønnemøte 

19:00 Ytremisjonens kvinneforening 

Janne Roland og Mary Voreland  

forteller fra Kenya 

19.30  Konsert  Solveig Leithaug og  

Kristiansand Studiokor 

Onsdag 29. oktober 

12:00 Bronselaget 

Fredag 31. oktober 

17:00-20:00 Hallo venn i Gimlehallen 

Lørdag 1. november 

19:30  Vox 

 

 

Søndag 2. november 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Allehelgenssønda 

Paul Roland Vestergabet Tiger-

loftet, Skattkammer, Hits 

Tirsdag 4. november 

10:30 Bønnemøte 

16:30 Tirsdagsmiddag 

Onsdag 5. november 

12:00 Formiddagstreff Hilde Grøthe 

Torsdag 6. november 

18:00 Den nye veien Mary Voreland 

18:00 Innlevering av loddbøker til 

misjonsmessa 

7. -9. november 

Bibelhelg med Leif Gunnar Sandvand 

Tema: Livsnære salmer 

Fredag 19:30  Kveldsmøte 

Lørdag 11:00  Bibelseminar 

Søndag 9. november 

10:30 Bønnemøte 

11:00 Gudstjeneste Nattverd Leif Gun-

nar Sandvand Menighetskoret 

Tigerloftet, Skattkammer, Hits 

19:30 Kveldsmøte 

Tirsdag 11. november 

10:30 Bønnemøte 

19.00 Ytremisjonens kvinneforening 

Knut Are Jølstad forteller fra 

Blåkors og Kambodsja 

Onsdag 12. november 

12:00 Seniorforum Jan Gossner Fra 

Hans Nilsen Hauge til verdens 

ender. «På sporet av åndens og 

håndens arbeid eller en helhetlig 

misjon» 

19:30  Temakveld Jan Gossner : Guds 

godhet går videre 

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



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

MENNESKEVERD I VÅR TID 
- Etikk og aktuelle problemstillinger 

Lørdag 11. oktober kl. 10.00-14.00 

Frikirken, Tollbodgaten 62 – Kristiansand 

I dag er menneskeverdet truet fra flere kanter, både politikk, medisinsk utvikling og økt personlig auto-

nomi er med på å sette nye rammer for forståelsen for hva et liv er verdt. Aktuelle spørsmål som vil 

prege dagsorden fremover vil være mange og kompliserte. Hvordan skape gode holdninger til livet hos 

ungdom? Hvordan redusere antall aborter? Skal staten legge til rette for at kvinner i alle aldre skal få 

tilbud om tidlig fosterdiagnostikk i form av en ny blodprøve? Hvordan tar vi som samfunn vare på og 

inkluderer personer som har en diagnose og nedsatt funksjonsevne? Menneskeverd arrangerer høstse-

minar der etiske utfordringer rundt menneskeverdet vil bli belyst. Er du student, helsefagarbeider eller 

opptatt av temaer som omhandler menneskeverdet – er du hjertelig velkommen til å delta. 

 

BIDRAGSYTERE PÅ SEMINARET 

 

Liv Kjersti S. Thoresen, generalsekretær i Menneske-

verd.  Tema: Etiske utfordringer rundt menneskeverdet. 

Helene Pederstad, ungdomskonsulent i Menneskeverd. 

Presentasjon av nytt konfirmantopplegg – 

”Menneskeverd og etikk”. Minikonsert med Audun 

Rensel, artist. 

 

Arrangementet er gratis og krever ingen forhåndspåmel-

ding. Lett servering. Velkommen! 

 

Få også med deg gudstjenesten ”En hyllest til livet”  Søndag 12. oktober kl. 11.00. Taler: Liv Kjersti S. 

Thoresen, generalsekretær i Menneskeverd. Sted: Frikirken - Kristiansand. 


