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Pilegrimsvandring 

Tekst og bilde: Harald Flå 
 
Det er nok ikke vanlig at Tveit kirke fylles med turkledde 
mennesker med sekk på ryggen en morgen klokka ni. Men 
det skjedde lørdag 31. august. Vi var 60 forventningsfulle 
kvinner og menn som var kommet til kirken før vi skulle ut 
på pilegrimsvandring. En vandring som endte opp i Odder-
nes kirke. Presten i Tveit kirke Jens Olai Justvik var liturg 
og ledet oss i morgenbønn før han sendte oss ut på vand-
ring. Første etappe var den gamle kirkeveien som gikk på 
sti av variabel kvalitet til Erklev, en strekning på omkring 
fire kilometer. Turfølget ble oppfordret til å gå gjennom 
skogen i stillhet. En stillhet til ettertanke. Det var ikke an-
net å høre enn noen kvister som av og til ble knekt og litt 
surkling i bløte myrpartier. 
 
Pilegrimsvandring er ikke av ny dato. Det er en mer enn 
tusenårig tradisjon. Mange forbinder dette med Santiago de 
Compostela i Spania som har vært mål for pilegrimer i 
århundrer. Målet har vært å komme fram, men i dag er 
kanskje målet mer å være underveis.  
 
Og underveis var vi i flere timer på vår vandring fra Tveit 
til Oddernes kirke. Men vi måtte godta en liten busstrans-
port på en asfaltstrekning noen kilometer før vi kunne ta 
fatt på den gamle postveien fra Kostøl. Men først var det 
suppe ved Kostøltjønna og middagsbønn. 
 
Et par stopp måtte til før følget var fremme ved Oddernes 
kirke etter omtrent 17 kilometer vandring. Her var det pile-
grimsmesse som ble ledet av Jon Andreas Lauvland og vår 
egen Harald Eikeland. Tekstlesningen var fra Lukas 24 om 
emmausvandrerne. Mye av både ord og sanger hadde til-
knytning til vandring, ikke minst pilegrimssalmen:  

«Hvor jeg enn går er jeg hos deg, min Herre. Trøst vil 
du gi, du vil styrke og bære. Vis meg din vei, led meg 

hjem til ditt rike. Omslutt meg min Gud» 
 
Det hele ble rammet inn av vakker sang fra Frikirkens 
kammerkor som fremførte pilegrimsmessen «Alle mine 
veier». 
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Pastorens 

Ville det merkes? 

Ville det merkes om Kristiansand Frikirke ikke var her? Det er et godt spørsmål å stille seg en gang 
iblant, i evalueringen av det vi holder på med som kirke. Det er jo mange måter å se dette på, og hva 
er de beste målepunktene? Jeg tar dere med på en runde for å vise noe av hva som skjer i kirka en 
uke:  
 
Uka starter på søndag, med gudstjeneste. Vi var 250 mennesker sist søndag, snittbesøket er over 200. 
Kirkekaffe etterpå besøkes av de fleste, og er en viktig del av samlinga. Søndag ettermiddag møtes et 
internasjonalt fellesskap i kjelleren hos oss, Braveheart er navnet. Søndag kveld skjer det ofte noe, 
konserter, og 13. oktober blir det Bibel-samling. (så fikk vi reklamert litt for den)  
 
Mandag blir en del av kirka vaska. Så kommer Kirkens Ungdoms Prosjekt (KUP) og serverer middag 
til unge alenemødre, og har samling. Når de går ut døra kommer Bibelkveld-folket inn. Denne høsten 
er det nesten 100 påmeldte til 15 bibelkvelder, hvor en bibelbok blir undervist hver kveld. Samtidig 
har Kammerkoret øvelse. 
 
Tirsdag møtes staben til samling, starter med bønnemøte. Tirsdag og onsdag formiddag er det et til-
bud med brødutdeling og samling for flyktningedamer. Tirsdag ettermiddag er det pannekakemåltid. 
Så er det Knøttis, Jubilo barnekor, Ungdomskor og Damekor. Misjonsforeninga kommer hver andre 
tirsdag og møtes i kjelleren. Den andre tirsdagen er det Strikkecafè. Vandretur en tirsdag i måneden er 
også et populært og trivselsskapende tiltak.  
 
Onsdag er seniordagen. En gang i måneden med Seniorforum og formiddagstreff, Bronselaget to 
ganger. Og bønnemøte 10.30. Onsdag kveld møtes Vestgergabet til øvelse. Og TØFF, møtes mange 
onsdager. Speideren samles onsdager og torsdager, på Linntjønn og Fagerholt.  
 
Torsdag er det bønnesamling kl 09. Så møtes vaktmesterteam som holder kirka i god stand. Frimat 
deler ut mat til 70-80 personer. Konfirmantene møtes også, starter etter nyttår. Bønnesamling i «stille 
kveld». 
 
Fredag starter kl 08 med staben i «40 dager» som gjør klart, og tar imot 42 personer fra 09-15. Barne-
klubbene møtes en fredag ettermiddag i måneden.  
 
Hver andre lørdag samles ungdomsgruppa VOX. De har vært over 200 i høst 
 
I tillegg til alt dette, er det utleie til flere. Det er styremøter, samlinger i Frikirkesammenheng og 
andre tverrkirkelige sammenhenger. Mange ulike turer i løpet av et år. Og besøk til sykehjem med 
andakter er faste poster. Og hjemmebesøk til mange. Dette er noe av det som skjer og har 
«tellekanter» Så er det utallige relasjoner, og mindre samlinger i vekstgrupper, bibelgrupper, bønne-
grupper. 
 
Dette ville merkes om vi ikke var der. Vi tror det er et viktig arbeid vi står i. Så la oss oppmuntre 
hverandre og være takknemlige for at vi får være med! 

Endre Sagedal 
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Av Knut Hammersmark 
 
Mange av FrikirkeAktuelts lesere har forhå-
pentligvis fått med seg at menigheten har 
etablert et Disippelhus i kirkebygget, nærmere 
bestemt på Tigerloftet (eller gamle vaktmes-
terleiligheten som rommet også er kjent som.) 
Der har de rigget seg til på kristelig og ung-
dommelig vis. 
 
Jeg hadde gleden av å avlegge en visitt for å 
få en presentasjon av hver enkelt. Her er de 
unge og lovende med noen ord om seg selv: 
 
Margit Elise Tveiten (20 år):  
 
«Jeg er 20 år gammel fra Vegårshei. Veldig 
glad i idrett og aktivitet og å være ute. Gikk 
på Ansgar bibelskole i fjor, på KRIK-linja. 
Dette er mitt andre år i Kristiansand. Via ei 
jeg gikk sammen med på Ansgar som vurder-

te å bli med i Disippelhuset. Så fikk jeg høre 
om tilbudet. Hun fant ut at hun ikke skulle 
være med, men jeg syntes det hørtes spennen-
de ut og også praktisk for min egen del, å kun-
ne bo billig. Det er også veldig fint å kunne 
komme inn i en menighet på denne måten, og 
kunne tjene og også få god oppfølging av pas-
torene her og mentor og andre i menigheten. 
Synes det virket som en fin kombo med mange 
fordeler.» 
 
Herman Harv (20 år): 
 
«Jeg er døpt her i kjerka, og gikk på søndags-
skole her. Jeg er sønn av Lasse og Karianne og 
har nå vært det siste året i Ungdom i oppdrag. 
Er nå kommet tilbake for å se hva Jesus kan 
gjøre i byen. Jeg kom her fordi jeg kjente at 
hvis jeg skulle være i byen mens jeg jobba i 
Laget, så kjente jeg at jeg trengte et fellesskap 
- noe som ligna litt på det jeg hadde i Ungdom 

Disiplene er på plass! 

Herman, Margit Elise og Paul. 
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i oppdrag. Da fikk jeg høre om Disippelhuset, og 
tenkte at dette kanskje var en mulighet. Så løste det 
seg, og her er jeg!» 
 
Paul Sagedal (24 år): 
 
«Jeg er 24 år gammel, og har også bakgrunn fra 
Ungdom i oppdrag. Tidligere i år var jeg her og 
hjalp til på Vox light, og da begynte jeg å snakke 
med Stein Arve. Det var vel kanskje der det begyn-
te med at jeg fikk tilbud om en plass her. Jeg tenker 
det er greit å ha et sted hvor det er enkelt å opprett-
holde et godt åndelig liv, spesielt når jeg er student 
på fulltid.» 

Menighetstur til Solstrand 

8.-10. november. Oppstart for ungdommer 
og medarbeidere på fredag. Hovedoppstart 
lørdag formiddag kl 10. Mer info og på-
melding på hjemmesiden. 

NB! 

Årets julemesse er lørdag  

16. november. 

Sett av datoen i kalenderen! 
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Av Harald Flå 
 
Du kan møte ham på tur i Jegers med hunden 
Mira, eller du kan treffe på ham en søndags-
formiddag i rask gange til Frikirka. Er du hel-
dig kan du oppleve ham ta et bad i elva en 
septemberdag. Han er ikke bare oppegående, 
men på mange måter svært oppegående. Han 
kjenner mange mennesker og enda flere kjen-
ner ham. Han og hans kjære kone Solveig pas-
serte gullbryllup for omtrent fem år siden. Og 
sammen har de fem barn og 
like mange svigerbarn og hele 
17 barnebarn. Ikke mange 
som slår det. 
 
De fleste har vel allerede gjet-
tet hvem vi tenker på, nemlig 
Sverre Jølstad. I november 
går han hen og fyller 80 og 
hvem skulle trodd det. Men 
fødselsattesten viser 19/11-39. 
Altså en førkrigsutgave. 
 
Sverre vokste opp på Grefsen 
i Oslo, noe dialekten fortsatt 
røper. I Østre Frikirke ble han 
både døpt og konfirmert og 
var aktivt med i både søndag-
skole, gutteforening og ung-
domsarbeid. Han gikk på 
Kristelig gymnas og tok siden 
teologi på Menighetsfakulte-
tet. Han sier selv at han hadde 
et litt vanskelig valg, skulle 
det bli i Jølstads begravelses-
byrå eller fulltidstjeneste i 
Guds rike. Vi kan bare takke 
for det valget han tok.  
 
Sverre har tjenestegjort 
mange steder, som feltprest i 
Fredrikstad, landsungdoms-
sekretær i Frikirken og pastor-
tjeneste i Ørsta, Lillesand og 
Kristiansand. Han har også 
hatt misjonærtjeneste i Japan 

før han ble sykehusprest i Kristiansand. Fort-
satt har han forkynneroppdrag i mange sam-
menhenger. 
 
Han var ikke gamle karen da han fikk kall til å 
være pastor i Kristiansand Frikirke, bare 35 år. 
Her ble han i omtrent 17 år og det sier han var 
rike år. Mye var nok annerledes den gangen 
med to møter hver søndag, kveldsmøte i uka, 
flere kvinneforeninger og andre samvær. Og 
forstanderen skulle være med på det meste! 

En trofast hedersmann 

Sverre Jølstad 
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Men han fremhever at også den gang var inn-
satsen fra de frivillige uvurderlig.  Ikke minst 
når det gjaldt sang og musikk i menigheten. 
Det er ingen tvil om at Sverre har betydd svært 
mye for menigheten gjennom mange år. Men 
han sier selv at menigheten har betydd mye for 
ham og hans kjære kone Solveig. Hun har vært 
en god støtte for ham gjennom mange år. 
 
Det var mye gledelig i tjenesten, men det kun-
ne også være slitsomt, sier han. Det mest slit-
somme var ansvaret. Det var krevende å møte 
mennesker med omsorg, raushet og samtidig gi 
bibelsk veiledning. Det mest gledelig var når 
kirken var full av ungdommer i forskjellige 
sammenhenger og de store konfirmantkullene. 
Han nevner spesielt 14 «julaften i kirka» med 
opptil 100 gjester. Han gledet seg over ti rike 
år som prest ved Sørlandets sykehus og over å 
ha fått være med å plante fem livskraftige me-
nigheter med i dag til sammen 1852 medlem-
mer. 
 
Sverre gir klart uttrykk for at han har hatt et 
rikt og spennende liv. Og ikke minst menings-
fylt. Men han har ikke sluppet unna prøvelser. 
For 31 år siden var han selv alvorlig syk og i 
dag er to av hans kjære, hans kone og en datter 
prøvet av kreft. Noen sier det er urettferdig, 
men det våger han ikke å si.  Vi vet at Gud kan 
også helbrede, men vi vet ikke hva han vil. Vi 
ser kort. Han ser helt frem. Og vi vet at Han vil 
oss bare det beste. 

Vi kan ikke unngå å komme inn på hvilke ut-
fordringer han ser vi står overfor i dag. Noe av 
det første han nevner er den tiltakende sekulari-
seringen som vi stadig blir utsatt for gjennom 
media, både TV og aviser. Det påvirker også 
kristne og det fører til at det er en stor utfordring 
å formidle det bibelske budskapet på en aktuell 
måte. En aktuell og sjelesørgerisk måte der en 
møter mennesker med omsorg. Men samtidig 
kommer vi ikke unna at det for mange er anstøt i 
det bibelske budskapet. En utfordring er at ikke 
få skygger unna å ta opp spørsmål som for 
mange er kontroversielle. Han tenker da kanskje 
spesielt på bibelens syn på familie og ekteskap.  
 
Til slutt utfordrer vi ham til å gi noen råd til me-
nigheten. Men det vil han være forsiktig med å 
gjøre. Dagens ledere må selv finne sin vei. Sam-
tidig fremholder han at han har god tillit til de 
som i dag leder menigheten. Hans viktigste opp-
gave er nå, i tillegg til familien, å be for menig-
heten, oppmuntre lederskapet, besøke syke og 
gamle – og synge i «Bronselaget». 
 
I dag fylles den vakre kirken vår opp som knapt 
noen gang før. Og det er gledelig. Sverre formu-
lerer seg slik: Menigheten er ikke vår menighet. 
Menigheten vår er Guds menighet! Han har an-
svaret. Vi skal bare få åpne oss og stille oss til 
Hans disposisjon. 
 
Vi ønsker Sverre Jølstad til lykke med åremåls-
dagen 19. november! 

 

Brosjyre for Bibelsamlingen 

Bibelsamlingen har nå fått en egen 
brosjyre. På 24 sider gis det en kort 
innføring i noen av de viktigste bible-
ne i samlingen. Tekstene er skrevet av 
Kåre Melhus i samarbeid med Leif 
Jensen. Fotograf for brosjyren er Signe 
Anette Sødal og Randulf Roaldsnes 
har hatt ansvaret for layout. 
 
Den er trykt opp i 1000 eksemplarer. 
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Av Kåre Melhus 
  
I 2004 engasjerte Øivind Benestad seg i kam-
pen mot den kjønnsnøytrale ekteskapsloven.  I 
løpet av 15 år har engasjementet utviklet seg 
til stiftelsen MorFarBarn som sprer informa-
sjon, kunnskap, motivasjon og utrustning til 
dem som ønsker å stå for et bibelsk, klassisk 
kristent syn på ekteskapet, kjønn og seksuali-
tet. 
  
Øivind sier at frontene er blitt betydelig har-
dere i de senere år.  Et eksempel på dette er et 
debattinnlegg i Aftenposten samme dag som 
dette intervjuet finner sted. Der sies det at 
man ikke lenger bør tåle at noen avviser ho-
mofilt samliv.   
  
Øivind forteller at kampens første fase ble 
utkjempet på den politiske arenaen angående 
ekteskapsloven. Den neste fasen sto på den 
kirkelige arenaen. Da dreide det seg om 
kjønnsnøytral teologi og vigselsliturgi i Den 
norske kirke. Nå fokuserer MorFarBarn på 
frikirkeligheten og kristne organisasjoner.  En 

viktig milepæl her var Ekteskapserklæringen, 
som er et verdidokument om ekteskapet, bar-
net og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøyt-
rale ideologi.  36 kirkesamfunn og organisa-
sjoner, fra Den Katolske Kirke til Pinsebeve-
gelsen, Frikirken og Normisjon undertegnet 
dokumentet i juni 2016.   
  
Øivind sier at den største faren nå er tausheten 
i lokale menigheter og foreninger. Trykket fra 
samfunnet er stort, og på grunn av usikkerhet 
og for å unngå interne spenninger er det 
mange lokale pastorer og lekfolk som velger å 
ikke snakke om eller undervise i tematikken. I 
denne situasjonen ønsker MorFarBarn å bidra 
med ressurser som kan gi frimodighet til å bry-
te tausheten. Sannheten går ikke ut på dato, 
understreker Øivind.  
  
Hvis vi ønsker å kjempe for ekteskapet som 
Guds skaperordning for én mann og én kvinne, 
trenger vi kunnskap og motivasjon, kommen-
terer han. Stiftelsen MorFarBarn ønsker å bi-
dra med dette, blant annet gjennom en ny res-
sursside på nettet: www.samlivsbanken.no.  

Kampen om ekteskap og samliv hardner til 
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Blant de mange ressursene finnes det seks vi-
deoer med undervisning som Øivind har holdt, 
og stadig holder, rundt om i landet. Nettstedet 
inneholder også ca 80 PowerPoint-lysbilder 
med lederkommentarer, gruppeopplegg, vikti-
ge avisartikler og annet materiale med fakta og 
argumentasjon i møte med kjønnsnøytral ideo-
logi.   
  
Med seg i arbeidet har Øivind de siste 12-13 
årene hatt Jørgen Lauvland som er medlem i 
Kristiansand Frikirke.  Han er styreleder og 

Av Endre Sagedal 
 
Andreas Nordli, Prokla Media forlag, innbundet, 
147 sider.  
 
Kan jo starte med å si at jeg er egentlig inhabil i 
forhold til boka, da jeg er venn med forfatteren, 
og også arbeider noe sammen med ham i mitt 
UIO - engasjement. Men nettopp gjennom dette 
kjennskapet til forfatteren, så vet jeg at budskapet 
er ekte og prøvet.  
 
Som kristne generelt, og oss som står i lederskap 
spesielt, skal vi tale sant om livet og sant om Gud. 
Sannheten er jo at til tider kan himmelen virke 
stengt og livet oppleves som vanskelig.  
 
Hvordan kan vi ha en gudstro, en teologi, som 
kan bære også i de vanskelige tidene? En tro som 
er slitesterk og tåler prøvelsene. Hvordan finne 
håp når det oppleves håpløst? Her er et lite utdrag 
fra boka:  
 
Stillhet er integrert i naturens rytme. Det er i vin-
terens tysthet at røttene vokser nedover og blir sterkere. Tidlig på våren blir kornet lagt i jorden 
for å dø. Og dette er den ultimate stillhet. Men denne «døden» er en forutsetning for at det skal 
begynne å spire av liv. For mot slutten av våren begynner festen, en fest som går gjennom somme-
ren, helt til høsten begynner med alle sine farger og nyanser. Da kan vi høste fra jordens frukter. 
Da kan vi nyte godt av stillheten som preget jorden ni måneder tidligere.  
 

jobber med det organisatoriske i stiftelsen som 
bare har én ansatt, Øivind Benestad.  Økono-
mien er god, takket være nøkterne utgifter og 
trofaste givere. 
  
Både Jørgen og Øivind opplever at det skjer en 
positiv bevisstgjøring blant mange kristne om 
betydningen av mor-far-barn-relasjonen og den 
bibelske ekteskapsforståelsen. Ekteskapet er 
biologisk forankret og en av Guds viktigste ska-
perordninger. Det er ingen menneskelig oppfin-
nelse eller sosial konstruksjon, avslutter de. 

Når Gud er taus 
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Av Kåre Melhus 
 
Pastor Alexander (Sasha) Herasimovich leder 
menigheten i Novopolotsk, som mange i vår 
menighet har støttet i en årrekke. Han var, 
sammen med en eldstebror i menigheten, med 
sine familier på besøk i Kristiansand  i august. 
Vertskap var ”Prosjekt Hviteruss-
land”  ( Bernt Jørgen Beckmann.  Arnt Arnt-
sen, Per Valebrokk og Arnt Sigurd Abraham-
sen med ektefeller).  
 
Selv om pastoren fra Hviterussland var i ferie-
modus var han opptatt av planene for menig-
heten framover.  Disse inkluderer land i Sen-
tral-Asia som Kasakhstan og Kirgisistan.  Det 
er i første omgang snakk om å støtte evangeli-
kale pastorer ved å holde en konferanse i Al-
maty, den største byen i Kasakhstan (som vi 
nordmenn husker som Alma-Ata som i Sovjet 
tiden hadde en berømte skøytebane) I Kirgi-

sistan er det snakk om en konferanse i hoved-
staden Bishkek. Sasha sier at Zhanna Bulaeva, 
legen som har fått en strategisk inngang i de 
offentlige skolene i Hviterussland med sitt 
budskap om helsebringende livsstil på det sek-
suelle området, har også blitt invitert til Ka-
sakhstan i oktober. 
 
Menigheten i Novopolotsk er preget av offen-
siv strategi.  Menigheten etablerer lokale bi-
belstudiegrupper, de utgir fremdeles den krist-
ne avisen Kolokol, og en ny misjonsmark har 
dukket opp: studenter fra Afrika, som studerer 
ved det offentlige universitetet. Polotsk State 
University har 16.000 studenter, mange av 
dem internasjonale. Sasha forteller at en del 
afrikanske studenter har kommet til menighe-
ten og at han og andre medarbeidere forsøker å 
ta vare på dem mens de er i Hviterussland. 
 
Et team fra Kristiansand Frikirke besøkte me-
nigheten i Novopolotsk i oktober, 2018. Under 
besøket ble det sett på mulighetene for et vide-
re samarbeid mellom våre to menigheter.  Det-
te samarbeidet er nå i ferd med å ta form.  Las-
se Harv sier til FrikirkeAktuelt at det nå arbei-
des med å forme et team av deltagere på årets 
40 Dager, som kan reise til Novopolotsk i mai 
neste år.  Hensikten med en slik tur vil være å 
tjene menigheten i Novopolotsk. Lasse sier at 
Sasha har gitt utrykk for interesse for å lære 
mer om hvordan vår menighet har lykkes i å 
integrere barne- og ungdomsarbeidet i menig-
hetens virke.  Han tror at teamet under et slikt 
besøk vil bidra til en styrking av barne- og 
ungdomsarbeidet i Novopolotsk. 

Satser i Sentral-Asia 

Menigheten i Novopolotsk: 

Pastor Alexander (Sasha) Herasimovich  
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Av Kåre Melhus 
 
I tiden 17-21. oktober får menigheten besøk av tre medarbeidere fra Midtøsten. 
 
Joel Goldberg er messiansk jøde og grunnlegger og daglig leder i Netivah, en organisasjon som 
jobber mot ungdom i hele den messianske bevegelsen. Joel har et hjerte for at troen skal grunnfes-
tes enda mer sånn at den holder seg sterk og varm gjennom årene i militærtjeneste og inn i unge-
voksne tiden og fremover.  
 
Mariam Olaimy er en kristen, palestinsk kvinne fra Jerusalem. Hun jobber som jurist i et israelsk 
departement, og har et stort hjerte for at muslimer skal komme til tro, og for disippelgjøring av 
disse. Hun har selv kristen bakgrunn. 
 
Hanan´er palestiner fra majoritetsbakgrunnen. ´Hanan´ er i fulltids tjeneste blant sine egne, særlig 
blant kvinner.  
 
Gjestene våre vil gi oss innblikk i hvordan Frikirken er med på å hjelpe lokale med å nå ut til sine 
egne med evangeliet - både til israelere og palestinere - hver på sin kant.  
 
På fredagen blir de med på 40 Dager, før de er med på Connect i Songdalen på kvelden. 
Lørdag er de innom presbyteriemøtet på Birkeland og er med på Vox om kvelden. 
Søndag deltar de på gudstjenesten på formiddagen og på misjonsmøte senere på kvelden. 

Spennende misjonsbesøk fra Midtøsten 
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Sommeren 2019 ble Bibelsamlingen i Frikirken supplert med ca 130 bøker. Bøkene ble gitt til 
Frikirken som en delt gave mellom Einar Rasmussen og Leif Jensen. Bøkene har opprinnelig til-
hørt Leif Jensen. Han har samlet bøker i over 30 år i forbindelse med sine studier av den lutherske 
reformasjon og lære.  
 
Samlingen inneholder bøker i kategoriene bibelfortolkning, systematisk teologi, oppbyggelseslit-
teratur og kirkehistorie og bøkene er i hovedsak fra perioden 1500-1800. Bøkene utfyller bibel-
samlingen og inneholder noen av de mest sentrale teologiske verkene innenfor den lutherske kirke 
fra reformasjonen til opplysningstiden. Blant annet finner vi Martin Luthers samlede verker i 20 
bind fra 1740-1753. Vi finner også flere bøker fra kjente lutherske teologer som Johann Gerhard, 
Johann Arndt, Chrstian Scriver, Phillip Jakob Spener og Erik Pontoppidan.  

Supplement til Bibelsamlingen 

Mange av bøkene er innbundet i klassisk barokkstil med rik ryggforgylning. 
Forfatteren er den lutherske teologen Johann Conrad Dannhauer fra Strassbourg og bildet viser deler av hans ti 
binds prekensamling kalt Cathecismus milch.  



 
  

 
 
 

    

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass   
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Nytt fra menigheten 

Kirken Tollbodgata 66 
Kontor Tollbodgata 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) 
Daglig leder Endre Sagedal 
 94 01 03 09 (mob) 
Sang- og musikkleder  
 Jon Kleveland  
 46 88 71 22 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Are M Røyseland   
  91 366 556 (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 

Døde 
 

 Bjørn Øyolv Holberg 

 Jahn Gunnar Arntsen 

NB! 

Årets julemesse er lørdag 16. november. 

Sett av datoen i kalenderen! 

Ikke Damedøgn neste 
år 
 
Vi har i noen år nå, arrangert 
Damedøgn for damer i alle aldre, 
fra alle menigheter i distriktet. 
Dette satte vi gang etter at det 
hadde vært noen år med pause, 
etter Kvinneweekend, som igjen 
hadde holdt på i mange år. 
 
I forbindelse med siste Damedøgn 
i begynnelsen av mars, annonserte 
vi at vi ønsket en yngre komité til 
neste år, da de fleste i komiteen er 
mellom 60 og 70 år. Vi har jobbet 
litt med å kontakte noen og hadde 
håpet at noen ville ta opp stafett-
pinnen, men har ikke lykkes i å få 
på plass en ny og yngre komité. 
 
Av den grunn blir det ikke Dame-
døgn i 2020. Men dersom det er 
noen som leser dette og ønsker å 
engasjere seg, hadde det vært fan-
tastisk. For vi har jo sett at dette 
dekker et behov. 
 
På vegne av komiteen, Janne E. 
Roland. 

25. august: Hilde og Per Øystein 
Gumpen bar Oskar Marcelius til 
dåp. 

20. juli ble Astrid Folkestad Brei-
stein og Alf Jørgen viet i Frikstad 
kirke.  

25. august: Mone Hafnor og 
Jarle Storfjord bar Sofie til dåp. 

Kveldsgudstjeneste 
Søndag 27. oktober 
 

Maria Arredondo, Torstein Sødal, 
Runar Nørsett. Lovsangsteam. 
Tale: Hilde Grøthe 

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


Program 

Tirsdag 1. oktober 

19.00  Misjonsforeningen 
Sverre Jølstad 

Onsdag 2. oktober 

10.30  Bønnemøte 
12.00  Formiddagstreff, Sigmund 

Sandåker, tale, Harald Nilsen 
og Lorentz Kjenes 

Torsdag 3. oktober 

18.30  Stille kveld 

Lørdag 5. oktober 

19.30  Vox 

Søndag 6. oktober 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste, Nattverd, Hil-
de Grøthe, tale 

Tirsdag 8. oktober 

15.45  Pannekaketirsdag 
16.30  Knøttis 
18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 9. oktober 

10.30 Bønnemøte 
12.00 Bronselaget 

Torsdag 10. oktober 

18.30 Stille kveld 

Søndag 13. oktober 

10.30  Bønnemøte,  

11.00  Ungdomsgudstjeneste, Stein 
Arve Graarud, tale, Super-
søndag, Konfirmantpresen-
tasjon 

19.00  Bibelsamling, Johnny Kas-
persen, Bibelselskapet 

Tirsdag 15. oktober 

15.45 Pannekaketirsdag 

19.00 Misjonsforeningen Jan Inge 
Ringsby 

Onsdag 16. oktober 

10.30 Bønnemøte 

12.00 Seniorforum Helge Schmidt 
«Et samfunn i forandring» 

Torsdag 17. oktober 

18.30 Stille kveld 

Fredag 18. oktober 

17.00  Superlight, 

19.00  Voxlight 

Lørdag 19. oktober 

19.30  Vox 

Søndag 20. oktober 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Familliegudstjeneste Sven 
Jarle Reinhardsen Jubilo Dåp, 
nattverd 

19.00  Misjonsmøte Evangeliet til 
Midtøsten Besøk av nasjona-
le medarbeidere fra Midtøs-
ten 

Tirsdag 22. oktober 

15.45  Pannekaketirsdag 
16.30  Knøttis 
18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 23.oktober 

10.30  Bønnemøte 
12.00  Bronselaget 

Torsdag 24. oktober 

18.30  Stille kveld 

Søndag 27.oktober 

10.30  Bønnemøte 

11.00  Gudstjeneste Hilde Grøthe, 
tale Damene i kirka, sang 
Supersøndag Utdeling av 2-
årsbok 

19.00   Kveldsgudstjeneste Hilde 
Grøthe, Maria Arredondo og 
Torstein Sødal. 

Tirsdag 29. oktober 

10.30  Vandretur med kjerka Fra 
Voie kirke til kanonmuseet 

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

15.45  Pannekaketirsdag   

19.00  Misjonsforeningen 

Onsdag 30. oktober 

10.30  Bønnemøte  

12.00  Formiddagstreff Sverre Jøl-
stad, tale Jon Kleveland, 
sang 

Torsdag 31. oktober 

18.30  Stille kveld 

18.00  Fakkeltog for forfulgte krist-
ne 

Lørdag 2. november 

19:30  Vox 

Søndag 3. november 

10.30  Bønnemøte  

11.00  Allehelgensgudstjeneste 
Harald Eikeland, tale Ves-
tergabet, sang Supersøndag 

Tirsdag 5. november 

15.45  Pannekaketirsdag  

16.30  Knøttis  

18.30  StrikkeCafé 

Onsdag 6. november 

10.30  Bønnemøte 

12.00  Bronselaget 

Torsdag 7. november 

18.00  Innlevering av loddbøker til 
julemessa  

18.30  Stille kveld 

8. – 10. november 

Menighetstur til Solstrand  
Påmelding på kristiansandfrikir-
ke.no 

Søndag 10. november 

10.30  Bønnemøte  

11.00  Gudstjeneste Sverre Jølstad, 
tale Bronselaget 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Jubilo med ny CD og gammel CD 

Fir tiden er Jubilo i studio 
med innspilling av ny CD. 
Det er nyskrevne sanger 
med tekster av Asle Bjor-
vatn og musikk av Jon Kle-
veland. 
 
Nå er det også kommet ut 
på streaming en CD som ble 
spilt inn for 15 år siden. Der 
er Jubilo med som kor, 
mens Hege Bjørkestøl 
Beckmann, Maria Theisen 
Kleveland og Ole Alfsen 
synger solo - en innspilling 
med barnesalmer.  
 
Albumet heter «Dine hender 
er fulle av blomster» og kan 
nå streames på Spotify. 


