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Signaturen 

Bibelen formet vår sivilisasjon 
Av Kåre Melhus 
 
Jeg har nettopp lest en bok skrevet av Vishal 
Mangalwadi, en indisk filosof og forfatter, tidli-
gere hindu, nå kristen. Boken heter «The book 
that made your world.»  Den offentlige debatten, 
spesielt her på Sørlandet, konkluderer ofte med 
at det er kristendommen som er skyld i dårlige 
levekår.  Da er det forfriskende å få det store 
overblikket, skapt av en iakttager med en ikke-
kristen bakgrunn.  I kapittel etter kapittel påpe-
ker Mangalwadi at det er bibelsk tankegang som 
har formet vår vestlige siviliasjon.  
 
Han begynner i Romerrike, der de krisne i det 
første århundre etter Kristus, ble forfulgt og kas-
tet til ville dyr som folkeforlystelse.  Et  par 
hundre år senere ble kristendommen offentlig 
religion i Romerriket, og denne og andre barba-
riske skikker, som å sette nyfødt barn ut i skogen 
for å bli spist av ville dyr, forsvant.  Grunntan-
ken var at mennesket, alle mennesker, har verdi 
siden de er skapt i Guds bilde. 
 
Reformasjonen som vi nettopp har feiret 500 
årsjubileum for, brakte nytt fokus på Bibelen.  
Martin Luther oversatte den til tysk, slik at den 
ble tilgjengelig for vanlige mennesker.  Mangal-
wadi peker på at dette ikke kan overvurderes når 
det gjelder den europeiske utviklingen.  Etter-
hvert ble Bibelen også oversatt til andre språk, 
og den engelske King James Bible kom i 1611. 
Bibelen på folks språk skapte et trykk nedenfra 
og opp.  Hittil hadde folkene blitt regjert av ene-
veldige konger og fyrster.   
 
I USA førte The Great Awakening (1730-1900) 
til personlig oppgjør med synd, som igjen førte 
til sosial omveltning og vekt på omsorg for de 
som falt utenfor.  John Wesley brakte tanker fra 
USA til England der han sammen George Whit-
field og parlamentsmedlemmet William Wilber-

force forandret landet og blant annet avskaffet 
slaveriet i 1803. Mange historikere mener at 
Metodismen , som Wesley grunnla, forhindret 
at England gjennomgikk en blodig revolusjon 
som den i Frankrike i 1789, men oppnådde 
sosiale reformer på fredelig vis. 
 
Den tidligere hinduen Mangalwadi sier at Øs-
tens religioner har som høyeste mål , gjennom 
transe og meditasjon, å oppnå en tilbaketrek-
king fra verden.  Studie av Bibelen inspirerte 
til demokrati, sosial omveltning  og utdannelse 
av vanlige mennesker.   
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Pastorens 

Søke Guds hjerte  

 
 
Jeg blei nå sittende å tenke på dette . Hvor nærer jeg mitt liv med min Gud ? 
 
For meg går veien til Guds hjerte oftest via  stillheten , i Jesus bønnen og i det ordløse . For meg 
blir ofte det å søke Guds hjerte å koble seg inn på mitt eget hjerte.    
 
Vi i staben  gjorde en test på hva vårt trosspråk var her sist vinter. Jeg satte mitt kryss på topp 
for kontemplativt. Et enkelt valg, for meg. Men litt overraskende var det for mange at rasjonali-
tet nesten ikke skåret i det hele tatt. Jeg ser på meg selv som  å være rimelig rasjonell. Og er det. 
Men ikke i forhold til tro. Der finner jeg ingen svar i rasjonaliteten. Troa mi er ikke rasjonell. 
Den er tro. En slags visshet, noe som bare er der. Som jeg bare er i. Men jeg dyrker kontemplati-
viteten. Jeg søker den. Der jeg veit det jeg trenger å vite. Bare min Gud og jeg. 
 
Jeg driver nå og småprater med min Gud sånn av og til på turer eller på stille dager. Vi trenger 
ikke å si så mye. Ofte sier Han bare: Jeg er her i dag også. Og jeg svarer: Fint. Mere trenger jeg 
ikke å si. Mere trenger jeg ikke å vite. For å leve. Når jeg er blant folk igjen. 
 
Hvordan du kobler deg på Guds hjerte ? Tror ikke det er noen oppskrift på dette, men Jeremias 
peker på at det er nettopp at gjennom vårt eget hjerte at vi finner Gud. 
 
Jer 29,13: Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. 
 

Ta tid til å lytte til ditt eget hjerte og til Guds hjerte.  
 

Herre Jesu Kristus takk for at du er her  
Med alt hva du er og alt du har gjort for oss 
Nå ber vi deg at du kommer med din gode hellige Ånd  
Og hjelper oss til å lytte til vårt eget hjerte  
Og til ditt hjerte  
La alt være slik at Faderen blir æret og forherlighet  
Gjennom Jesus Kristus vår Herre  
Amen  

Harald Eikeland 
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Av Kristian Sødal 
 
Som noen kanskje har fått med seg har ting 
skjedd i kirka den siste tiden. Nei, jeg tenker 
ikke på den nye miksepulten, den nye kaffe-
trakteren eller den ødelagte pianokrakken i 
peisestua, men at vårt kjære barnekor Jubilo 
har byttet navn til Jubilo Soul Children! 
En ubetydelig ting kan du kanskje tenke, men 
aldri har du tatt mer feil. Koret har også fått ny 
musikalsk ledelse! Ellen Frøysaa har overtatt 
som dirigent, Kaja Frøysaa Utne er med som 
danseinstruktør og vår kjære Jon Kleveland har 
overtatt tangentene (han følte Runar ikke le-
verte som forventet..). Om ikke dette er nok 
har også øvelsene endret tidspunkt. Koret øver 
nå hver tirsdag fra 1630-1730. På forrige øvel-
se var vi 30 stykker, og endelig er også mange 
gutter på plass!   
 
Denne høsten har vi mye gøy på gang, blant 
annet skal vi den 3. desember være med på en 
konsert i  Domkirken sammen med Rune Lar-
sen, Maria Haukaas Mittet, Alexander Rybakk, 
Tor Endresen og Lisa Børud. Flaks for dem at 
vi blir med! 
 

Jubilo - Soul Children 
Har du lyst til å bli med, eller kjenner du 
noen som går i andre klasse og som ikke 
ennå har begynt på ungdomsskolen, er det 
bare å komme.  
 
Har du ikke lyst til å begynne er du også hjer-
telig velkommen til å komme ned i kirka en 
helt vanlig tirsdag. Da er det nemlig veldig 
mye liv! Tre kor øver på rad og rekke (Jubilo 
Soul Children, Ungdomskoret og Damene i 
kjerka). Så kan du få en kopp kaffi og bare sit-
te der å nyte at du uansett er en del av et felles-
skap! 
 
På familiegudstjenesten den 23. september fikk 
Jubilo Soul Children synge sammen med Ran-
desund Soul Children. Det ble skikkelig heftig, 
og endelig fikk lydanlegget litt å tygge på en 
helt vanlig søndags formiddag.. 
 
Til slutt vil vi i koret så gjerne få takke Bodil 
og Runar, som i vår takket av etter en haug 
med år som dirigent/pianist i Jubilo. Det de har 
bidratt med både musikalsk og menneskelig er 
vanskelig å beskrive. Heldigvis er de fortsatt i 
nærleiken (som Bodil ville ha sagt), og de 
sangene de har skapt vil bli sunget med full 
hals! Bodil og Runar, på vegne av alle;  
 

Hjertelig takk!! 
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5 år med Jubilo 
Bodil Kvernenes Nørsett: 

Av Jon Kleveland 
 
Barnekoret Jubilo i Kristiansand Frikirke ble 
startet for over 30 år siden. Siden da har ko-
ret hatt ulike dirigenter og musikere, men 
felles for dem alle har vært en overveldende 
musikalsk aktivitet og kreativitet. Ikke minst 
har Jubilo vært med på å prege barne- og 
ungdomsarbeidet med sitt fokus både på 
kvantitet og kvalitet. Vi som menighet har 
fått gleden av dette på mange måter. En lang 
rekke CD-utgivelser og konserter, deltakelse 
i gudstjenester og menighetsliv for øvrig. Vi 
drister oss til å si: Hva ville menigheten vært 
uten dem? Nå er det slik at dette ikke kom-
mer av seg selv.  
 
I de siste fem årene har koret hatt gleden av å 
ha hatt Bodil Kvernenes Nørsett som diri-
gent. Godt assistert av sin mann Runar som 
privatpraktiserende pianist på en særdeles 
imponerende måte.  Å jobbe med musikk i 
Kristiansand Frikirke er en stor og viktig 
jobb med tunge og gode tradisjoner. Runar 
og Bodil vært avgjørende de siste årene for at 
menigheten har kunnet tilby mangfold og 
kvalitet. De er begge to fantastiske mennes-
ker og himmelsk begavede musikere. Heldig-
vis er det slik at vi nå takker Bodil og Runar 
for det de har gjort med Jubilo, men ikke for 
at de nå slutter å bidra i kirken. Vi har garan-

tert mye å glede oss til i fremtiden også! Men alt 
har sin tid. Når Bodil nå overlater koret til Ellen 
Frøysaa sier hun:  
 
Å lede barnekor er eit arbeid som krev tid, over-
skot og stor energi. Ein gjer mykje av seg sjølv, 
men for min del får eg TIDOBBELT tilbake i 
form av musikalske opplevingar, smil, glede, 
varme og fellesskap med masse fine born. Det 
har vore ei stor glede! Eg må også presisere at 
eg kunne heller aldri vore dirigent for Jubilo 
utan alle dei trufaste folka i leiargruppa! Dei 
ordnar praktiske ting som å lage lister, ta opp-
rop, halde andakt, handlar inn, trøystar og opp-
muntrar og av og til har ein armkrok for dei som 
treng det når dirigenten forlangar litt for stor 
innsats :)     
 
Å lære å synge med og for kvarandre er for meg 
ein verdi som eg gjerne vil formidle vidare til 
kommande generasjonar. På grunn av nye og 
større jobb- og studieoppgåver kjente eg at eg 
overskotet som må til, kom til å bli lite, og då er 
det fantastisk å kunne gje stafettpinnen vidare, 
eller tilbake til, Ellen Frøysaa! Ellen kan barne-
kor til fingerspissane, og ho har allereie gjort 
grep som fengar borna. Dette blir så bra!  
 
Fra musikkansvarlig i kirken: Tusen takk for det 
dere har gjort i fortid og alt dere skal gjøre i 
fremtid! 

Hege B Beck-
mann (t.h.) 
overrekker 
Bodil en hjer-
telig takk fra 
menigheten på 
familieguds-
tjenesten den 
23. sept.  

Foto: RNR 
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Tekst og bilder Harald Flå 
 
Arrangørene var nok litt spente 
på hvor mange som ville stille 
opp på «vandretur med kjerka». 
Men tirsdag 28. august ble 
bragdøybåten fullsatt med for-
ventningsfulle fra den litt eldre 
garde. Hele 28 hadde møtt 
fram.  
 
På Bragdøya ble vi mottatt av 
Helge Quidding, en av de frivil-
lige i Bragdøya kystlag. Han 
hadde ikke noen problemer 
med å holde oppmerksomheten 
fra oss alle da han øste av sine 
kunnskaper om øyas historie.  
Vi ble godt kjent med når salt-
buene ble bygget og hva de ble 
brukt til. Og ikke minst hva 
Bragdøyas kystlag har gjort for 
å få buene i den stand de står i 
dag. Et gedigent dugnadsarbeid. 

Vandretur med kjerka 

bake til Auglandsbukta. 
 
Dette var første turen i høst 
og de neste turene var 25. 
september til Flekkerøya, og 
planen er 30. oktober til Gill 
og til slutt 27. november til 
Odderøya. 

Vi tok en rusletur på øya og 
besøkte krigsminnene. Her 
fikk vi se minnesmerket som 
var satt opp for å minnes kri-
gens mørke historie da russe-
re ble henrettet her av tysker-
ne under krigen.  
Turen gikk videre innom 
Thaulows hus. Også her gav 
Quidding oss innblikk i inter-
essant historie. Henrik Thau-
low var morfar til Henrik 
Wergeland og han kjøpte ste-
det i 1868 og fikk satt opp 
huset. Her har nok dikteren 
Wergeland tilbrakt noen som-
re som barn på besøk hos sine 
besteforeldre. 
 
Etter kaffepause og et an-
daktsord med på veien fra 
Sigmund Sandåker ble det tid 
til en liten rundtur til Langøya 
før båten brakte oss trygt til-

Før avreise tilbake til Auglandsbukta  
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Av Dag A. Kvarstein (tekst og 
foto) 
 
Enhver vandring er en omvei 
hjem, sies det. Men hva gjør det 
om man går en omvei, eller 
kommer på avveie, bare man 
kommer hjem? Var ikke om-
veien og avveien nødvendig og 
dessuten viktig ballast i rygg-
sekken? Kanskje var dette re-
fleksjoner de rundt 50 pile-
grimsvandrerne gjorde seg da 
de lørdag 1. september gikk 
mellom Oddernes kirke og 
Tveit kirke. 
 
For andre år på rad ble denne 
pilegrimsvandringen mellom de 
to eldste byggene i Kristiansand 
gjennomført, denne gangen i 
fint sommervær. Mange ble 
med på vandringen fra Odder-
nes, gjennom Jegersberg og 
forbi Gillsvann og Hemnings-

Vandring mellom Kristiansands to eldste bygg 

fast. 
Moderne pilegrimer har nok 
andre motiver enn i gamle 
dager, da folk valfartet til 
hellige steder for å gjøre bot 
eller bli helbredet. I dag er 
nok selve vandringen viktige-
re – både den fysiske utford-
ringen, vandringen med seg 
selv og sine tanker, og kan-
skje også bevegelsen mot noe 
som er større enn oss selv. 
«Rett ikkje ut faret som bar 
deg frelst yver hamrane», sa 
dikteren Olav H. Hauge. De 
sporene (farene) vi etterlater 
oss i livet, selv om de kan 
være krokete, førte oss over 
fjellet (hamrane). Da skal vi 
kanskje ikke forsøke å viske 
ut våre spor eller gjøre dem 
rettere enn de var? For en-
hver vandring er en omvei 
hjem….. 

vannet – på gamle stier og 
veier som har vist retning for 
både barnevandrere og post-
menn i flere hundre år.  Men 
når dagens pilegrimer møtte 
riksveien ved Ålefjær, ble de 
«bilegrimer» i seks kilome-
ter, før de fortsatte til fots på 
den gamle kirkeveien fra 
Kleivane ved Erkleiv over 
heia til Tveit kirke. Til sam-
men vel halvannen mil til 
fots. 
 
Bak vandringen står sokne-
prestene Jon Andreas Lauv-
land og Jens Olai Justvik fra 
henholdsvis Oddernes og 
Tveit, i tillegg til pastor i 
Kristiansand Frikirke, Harald 
Eikeland. Underveis gikk 
pilegrimene i perioder i felles 
stillhet, avløst av middags-
bønn ved Kleivane og vand-
rende samtaler om løst og 

Sokneprest i Oddernes, Jon Andreas Lauvland (t.v.), pastor i Frikirka, Harald Eike-
land og sokneprest i Tveit, Jens Olai Justvik, var initiativtakere til vandringen. Et av 
de vakreste partiene var den gamle postveien og barnevandrerstien forbi Hemnings-
vannet. 
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ortodokse kirke som hadde angitt dem. De tålte tyde-
ligvis ikke kristen aktivitet utenfor den offisielle 

kirken. 

I sommer avla pastor Anatoly og familie oss en vi-
sitt.  Og de kom med gode nyheter.  

Anatoly kunne fortelle at den ortodokse kirke hadde 
registrert de positive ringvirkningene hjelpearbeidet 
blant urbefolkningen som lever på tundraen hadde 

gitt. Og det hadde resultert i et samarbeid. 

Teamene fra Kristiansand har sammen med den lo-
kale menigheten, Good News Church, stått for utde-

ling av vannfiltre, medisinskrin og mini proclaimer, 
som er en liten digital spiller på solseller. Den er 

nedlastet med deler av det nye testamentet på deres 
eget språk. Det nye samarbeidet med den ortodokse 

kirke har vært et bønnetema for menigheten i mange 
år. Nå har de blitt bønnhørt. 

Fortsetter nederst neste side... 

Besøk fra Sibir 
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GEVIR AS 

Kveldsmat på Culleys hytte på Sodefjed. 
Fra venstre: Anthony, Marina (russisk tolk), Pavel (sønn til Anatoly), pastor Anatholy, Timofei (sønn), 

Marsha (pastorens kone), og familien Sødal: Eivind, Joachim, Mathilde og Oscar. (foto: privat) 

Av Harald Flå  

Husker du godt, vil du kanskje minnes at vi for noen 

år siden skrev i bladet om et besøk i 2014 til urbe-
folkningen i Sibir. Det var Eivind Sødal og Øyvind 
Dovland som sammen med noen ungdommer hadde 

hatt med seg vannfiltre for å rense drikkevannet for 
de som bodde på tundraen. Der besøkte de en lokal 

kirke, Good News Church, og pastoren i kirken Ana-
toly Markachev. Eivind og Øyvind fortalte da at det 

ikke bare var vannfiltre de hadde med seg, men også 
bibeltekster. 

I årene etter dette har det årlig vært et team fra Kris-

tiansand frikirke som har besøkt området. I 2016 var 
det Eivind, Øyvind og Anthony som avla dem et nytt 

besøk. 

I 2017 var Gudny og Antony Culley sammen med 
Lars Andås og Joakim Pedersen på besøk.  Det de så 
da var nedslående. De kunne fortelle at politiet hadde 

menigheten under oppsikt. Det var en fra den russisk 



 9 

Anatoly og familie ble tatt godt imot her i byen. De 
var imponert over hvor fint her var og ikke minst av 

gjestfriheten. Da de reiste fra Sibir var det kuldegra-
der og snø og de ankom Kjevik i 28 grader og sol. De 

trodde nok ikke at vi her kunne ha slik en sommer. 
Her fikk de anledning til å treffe alle de 18 som i de 

senere år har vært på besøk i Sibir. De fikk opple-
ve båttur og ikke minst dyreparken. Reisen ble 

sponset av lokale krefter. 

Og kontakten med den lokale menigheten i Sibir 
ble ytterligere styrket. 

Av Harald Flå 
 
Det var en fullsatt friCafe som onsdag 19. september  
hørte Leif Egil Reve fortelle om sin troshistorie. Og 
det gjorde han på en flott måte. Han hadde forsam-
lingen i sin hule hånd. På tross av sin unge alder, 30 
år, hadde han en svært moden måte å formidle sin 
livshistorie. 
 
Frem til i 18-årsalderen var Leif Egil en erklært ate-
ist. Han trodde ikke det fantes noen Gud. Men så 
kom han i samtale med en god venn som var kristen. 
Og det satte Reve på andre tanker. Det skjedde ikke 
sånn plutselig, men over lang tid var det noe i em-
ning. 
 
Han fortalte om hvordan han begynte å undre seg 
over universets skapelse. Enten måtte det ha vært 
evig, men vitenskapen kan fortelle at det har en be-
gynnelse. Da måtte det enten vært skapt av seg selv 
eller det måtte ha vært noe som sto utenfor selve ska-
perverket. Det var usannsynlig at det hadde skapt seg 
selv og han måtte da akseptere at det sto en skaper 
bak. Det førte til at han ble det vi kan kalle en deist. 
Men det er ikke det samme som at du tror på en kris-
ten Gud. Veien videre til å bli en kristen tok noen tid 
for Reve, hele syv år.  
 
Noe av det viktigste som overbeviste ham var de 
troverdige kildene til at Jesus levde, døde på et kors 
og sto opp igjen.  De fire evangelistene er svært tro-
verdige. Og innen 100 år etter Jesu død og oppstan-
delse var det mer enn 25 personer vi har skriftene fra. 
De fleste av dem hadde selv vært sammen med Jesus 
og kjente hans liv. Sannsynligheten for at disse løy er 
mikroskopisk. Dessuten er det beretninger om Jesu 
liv som er skrevet av sekulære historikere. En av dem 
er Josefus, men det finnes flere. Og disse hadde ingen 
motiver for å dikte opp noen historie. 
 
Reve nevnte også mye annet som har overbevist han 
om evangeliene og brevenes troverdighet. Ikke minst 
har senere arkeologiske funn bekreftet Skriftens 
sannhet. Han nevnte også Torino-kledet som er viten-

Fra ateist til kristen tro 

skapelig undersøkt og som mange mener er fra 
Jesu grav.  
 
Han nevnte også det som for veldig mange repre-
senterer en innvending mot kristendommens Gud, 
nemlig det ondes problem. Men Leif Egil er av 
den oppfatningen at den kristne forståelsen gir 
den best løsningen på dette. I den grad man kan 
snakke om noen løsning. 
 
Det er ingen tvil om at hans entusiasme forteller 
at han er overbevist om det han tror på, nemlig 
Jesus som verdens frelser. Han avsluttet med å 
oppfordre den enkelte til å undersøke og være 
nysgjerrig. Sannheten tåler nemlig de vanskeligste 
spørsmål man kan stille. 
 
At forsamlingen ble grepet av det som ble sagt er 
det ingen tvil om. Det kom tydelig frem da det ble 
gitt anledning å kommentere eller stille spørsmål 
fra salen. Og det benyttet mange seg av. Mange 
var tydelig berørt av Reves budskap. 
 

Forts. fra forrige side 
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Av Kåre Melhus 
 
Etter at Endre Sagedal sluttet 
som administrativ leder i vår 
menighet har det oppstått et 
tomrom som det ikke er lett å 
fylle.  Eldsterådet ser samtidig 
at situasjonen gir mulighet til å 
tenke nytt.  Spørsmålet blir da: 
Hva vil Gud med Kristiansand 
Frikirke?  
 
På et møte i september orienter-
te Hilde Grøthe om veien vide-
re og sa at eldsterådet legger 
opp til en prosess i høst der en 
søker Guds hjerte.  
 
En ledergruppe er etablert og 
består av Hilde Grøthe, Are 
Røiseland og Lasse Harv.  På 
møtet understreket Lasse Harv 
at Gud er kommunikasjon. Han 
henviste til begynnelsen av Jo-

Menigheten søker Guds hjerte 

I en spørsmål og kommentar-
runde tok Andreas Kolaas 
ordet og minnet om at vi i 
denne prosessen også har en 
sjanse til å få styrket relasjo-
nene i menigheten. Han men-
te det er viktig i en tid da vi 
kan komme til å bli utfordret 
utenfra. 
 
Menigheten arrangerer et 
medlemsmøte 24. oktober kl 
19, der temaet blir informa-
sjon om prosessen, spørsmål 
og samtale. 
 
 

hannesevangeliet der det he-
ter at «I begynnelsen var Or-
det. Ordet var hos Gud og 
Ordet var Gud. «Vår oppgave 
er å lytte,» sa Lasse. Konkret 
betyr det å tilbring tid med 
Gud. I høst vil det bli et fo-
kus på bønn, det blir fokus på 
å lytte til Gud i bibelgrupper 
og gudstjenesten vil ha ele-
menter av å søke Gud. Han 
understreket at vi ikke har 
noen agenda når vi ber.    
 
Profeten Jesaja ble nevnt på 
møtet.  I kapittel 43, vers 19 
sier Gud: «Nå skaper jeg noe 
nytt. Det spirer allerede fram. 
Merker dere det ikke?»  Det-
te verset, sammen med 
Ef.3,14-21 blir nøkkelvers i 
prosessen som er tenkt av-
sluttet ved nyttår. 
 

Ved et veiskille: 

Bønn er det bærende elementet i høstens prosess i menigheten. 
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Av Kåre Melhus 

Janne Roland besøkte Nord
-Korea i august/september 
sammen med en ameri-
kansk gruppe som kaller 
seg Christian Friends of 
Korea (CFK) Med i følget 
var også to andre nord-
menn. 

Jannes hovedinntrykk fra 
turen er at nord-koreanerne 
er et folk preget av frykt.  
Myndighetene har spioner 
over alt, og selv barnehage-
barn blir lært opp til å slad-
re på hverandre.  Jannes 
reisefølge ble passet på av 
guider som hadde folk over 
seg som passet på guidene 
igjen. 

Gruppen hadde base i Nord-Koreas hovedstad 
Pyongyang og ble busset til institusjonene de 
fikk lov til å besøke.  Det var tuberkulose-
sykehus hvor CFK og Evangelisk Orientmi-
sjon i Kristiansand har bygget 200 drivhus der 
det dyrkes grønnsaker. Fem drivhus er finan-
siert av Kristiansand Frikirke.  Vannpumper 
og filtre er også installert.  Janne og teamet 
hadde med seg tre kofferter med til sammen 
60 kilo med grønnsakfrø.  40 kg kom vel fram, 
mens den siste kofferten ble forvekslet på fly-
plassen i Beijing og sendt tilbake til Køben-
havn.  Den blir tatt med på neste tur til Nord-
Korea. 

Myndighetene i Nord-Korea er klar over at 
gruppene som kommer med frø og annet utstyr 
til matproduksjon er kristne, men lar dem 
komme likevel.  Vestlig statistikk anslår at to 
av fem nord-koreanere lider av underernæring 
og sult.  De vestlige sanksjonene mot landet, 
som prøver å tvinge Nord-Korea til å oppgi 

Nord-Korea er preget av frykt 

atomvåpenprogrammet, medvirker også til sult 
og vanskelige økonomiske forhold.   

Halvparten av maten på sykehusene kommer fra 
staten. Resten må skaffes fra grupper som CFK 
og EOM som Frikirken samarbeider med. På 
sykehusene Janne besøkte var det gjennomsnitt-
lig 150 pasienter.  Ofte var det en liste på 50 
mennesker som ventet på plass.  Tuberkulose og 
Hepatitt er sykdommer i rask vekst i Nord-
Korea, som følge av elendige forhold for sivilbe-
folkningen.  

Situasjonen gjør at dørene er åpne inn i et av 
verdens mest lukkede land, der forkynnelse med 
ord er forbudt, men medmenneskelighet og for-
kynnelse i gjerning ønskes velkommen.  Janne 
sier at det derfor er viktig med fortsatt støtte til 
Evangelisk Orientmisjon. 

Lunsj i et av drivhusene 



 
  

 
 
 

    

 

 

 

 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 
 
Pastor  Harald Eikeland 
  92 42 76 40 (mob) 
Pastor Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 (mob) 
Sang- og musikkleder  
 Jon Kleveland  
 46 88 71 22 (mob) 
Ett-åringer: Mathilde Sødal, 
 41378518 (mob) og 
 Sveinung Løvåsen, 
 47954539 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Arild Sæbø  
  99 71 13 38  (mob) 
Driftsleder Roald Fidje 
 90 09 63 50 (mob) 
Kontakt  Administrasjonsråd 
 Roald Fidje 
 90 09 63 50 (mob) 
Kontaktperson  kirkeverter 
 Kontoret 
 Tlf. 38 12 10 30 
 
E-postadresse  
kristiansand@frikirken.no  
 
Hjemmeside  
www.kristiansandfrikirke.no 
Bankkonto         8220 02 86266 

Nye medlemmer 

 Åse Røed Holvik og Kjell 
Rune Holvik med barna Kris-
tian og Emma er overført fra 
Vågsbygd Frikirke. 

Redaktør i FrikirkeAk-
tuelt 
 
Vi har den glede å formidle at 

Kåre Melhus nå overtar som an-

svarlig redaktør i FrikirkeAktuelt. 

Kåre har vært med i redaksjonen 

i mange år. Han har mangeårig 

erfaring som journalist og som 

ansatt på Mediehøgskolen på 

Gimlekollen. Kåres arbeid har de 

siste årene vært preget av interna-

sjonale prosjekter og han har der-

for vært mye på reisefot. Når han 

nå  går inn i pensjonistenes rek-

ker, ønsker han å bidra ved å gå 

inn i rollen som redaktør for bla-

det. 

Vekstgrupper 
 
Har du lyst til å bli med i et av 
våre små livsnære og inkluderen-
de gruppefellesskap? 
 
Stikkord: Sosial ”vrimling”, lov-
sang/tilbedelse, samtale og bønn. 
 
Kontakt Kristiansand Frikirke 
ved Harald Eikeland. 

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


Program 

Tirsdag 2. oktober 

19.00  Misjonsforeningen Sverre 
Jølstad 

Onsdag 3. oktober 

10.30  Bønnemøte 

12.00  Formiddagstreff Oddvar 
Hæstad Vidar Søyland og 
Svend Erik Udjus, sang  

Torsdag 4. oktober 

19.30 Stille kveld 

Lørdag 6. oktober 

19.30  Vox 

Søndag 7. oktober 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Nattverd Paul 
Roland, tale, Opplegg for 
barna 

Tirsdag 9. oktober 

19.00  StrikkeCafé 

Onsdag 10. oktober 

10.30  Bønnemøte 

12.00  Bronselaget 

Torsdag 11. oktober 

19.30 Stille kveld 

 

Fredag 12. oktober 

16.30  Superlight 

18.30  Voxlight 

Søndag 14. oktober 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Familiegudstjeneste, Høst-
takkefest, Sven Jarle Rein-
hardsen, tale, Jubilo Soul 
Children, 4-årsbok 

Tirsdag 16. oktober 

19.00  Misjonsforeningen,Trond 
Gundersen, Blå Kors 

 

Onsdag 17. oktober 

10.30  Bønnemøte 

12.00  Seniorforum, Dagfinn Haarr, 
Normal aldring. Forfall eller 
naturlov? 

Torsdag 18. oktober 

19.30 Stille kveld 

Lørdag 20. oktober 

19.30 Vox 

Søndag 21. oktober 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Taizé gudstjeneste, Nattverd, 
dåp, Harald Eikeland, tale, 
Damene i kirka, sang, Skatt-
kammer og Hits 

16.00  Persisk møte 

Tirsdag 23. oktober 

19.00  StrikkeCafé 

Onsdag 24. oktober 

10.30  Bønnemøte 

12.00  Bronselaget 

19.00  Menighetsmøte 

Torsdag 25 oktober 

19.30 Stille kveld 

 

Søndag 28. oktober 

10.00  Skriftemålsgudstjeneste 

11.00  Gudstjeneste, Hilde Grøthe, 
tale, Vestergabet, Dåp, 
Skattkammer og Hits 

Tirsdag 30. oktober 

19.00  Misjonsforeningen, Helge 
Hollerud, Åpne dører 

Onsdag 31. oktober 

10.30  Bønnemøte 

12.00  Formiddagstreff, Hilde 
Grøthe, tale, Jon Kleveland, 
sang 

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

Torsdag 1. november 

19.30 Stille kveld 

2. og 3. november 

Jentehelg med Vox 

Lørdag 3. november  

19.30  Vox 

Fredag 2. november 

19.00  Himmelsk sangkveld i 
Domkirken, Marianne 
Sødal Misje, Kristian 
Sødal, Vestergabet, Frel-
sesarmeens musikkorps, 
Allsang 

Søndag 4. november 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Allehelgensgudstjeneste, 
Nattverd, Harald Eikeland, 
Kammerkoret, Skattkam-
mer og Hits. 

 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 




