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Fastelavn
Petrine Sødal og Rikke Justnes
koste seg med ferske fastelavnsboller i kirka.

Pastorens
Bare Jesus.
Men Jesus gikk bort og rørte
ved dem og sa: «Reis dere,
og vær ikke redde!» Og da
de løftet blikket, så de ingen
andre enn ham, bare Jesus.
Mt. 17.7-8
Jesus tok med tre av disiplene på fjelltur. Det var Peter
og brødrene Jakob og Johannes. Disiplene var nok ikke
forberedt på hva som skulle
møte dem. Jesus tok dem
med, og de ville gjerne være
der Jesus var. Men det var
ikke bare Jesus de fikk være
sammen med på fjellet. I tillegg dukket både Moses og
Elia opp. De hadde hatt sin
tid på jorden mange hundre
år tidligere, og mellom Moses og Elias tid på jorden
hadde det gått flere hundre
år. Her representerte de loven
og profetene. Nå kom Moses
og Elia frem på arenaen for å
være med å stadfeste at Jesus
var lovens oppfyllelse og løftenes ja og amen, - den levende Guds sønn.
Så får de sitt hittil livs største
opplevelse. Jesus forvandles
og forklares for deres øyne.
Hans guddommelighet kom-

Sigmund
Sandåker

mer til syne. Det skinte og lyste av ham. Og Gud Fader lot
sin røst lyde fra en lysende
sky: "Dette er min Sønn, den
elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!" Disiplene ble
slått av skrekk og kastet seg
ned med ansiktet mot jorden.
De kjente sin synd og tilkortkommenhet i møte med den
hellige og rene.
Kanskje var denne opplevelsen
noe av det som fikk størst betydning for disiplene. Peter
skriver i sitt 2. brev, kapittel
1.16-18:
Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte
myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft
og hans komme. Nei, vi var
øyenvitner og så hans guddommelige storhet. For han
fikk ære og herlighet av Gud,
sin Far, den gang røsten lød
over ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn,
den elskede, i ham har jeg min
glede.» Vi hørte selv denne
røsten fra himmelen da vi var
sammen med ham på det hellige fjellet.
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Det gjør inderlig godt når Jesus møter oss slik at vi kjenner at dette som vi tror på, det
er ikke bare oppdiktede myter, det er virkelighet. Gud er
virkelig. Jesus er virkelig.
Han har stått opp og lever og
er nær hos den som tror. Han
møter oss med nåde, tilgivelse
og oppreisning. Vi skal ikke
frykte.
Å møte Jesus som syndebæreren, det er sterke saker!
Da de så opp, så de ingen
andre enn ham, bare Jesus.
Men det var nok for dem, og
det er nok til frelse for oss.
Det er nåde over nåde.

For en opplevelse det har vært
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for disiplene! Mens de lå med
ansiktet mot jorda, kom Jesus
bort og rørte ved dem. Og han
sa: Reis dere, og vær ikke redde! De som var syndere, hadde møtt den hellige Gud. Men
på Jesu ord skulle de få leve.
Jesus skulle ta synden på seg.
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Ny barne – og ungdomsleder
Silje Borøy Hasseleid, barne
og familiearbeider, gikk ut i
fødselspermisjon i midten av
januar, og tidlig i februar fødte hun Mari, og alt vel med
mor og datter.
I hennes sted var Kristina
Grundetjern ansatt som vikar.
Så gikk det ikke lange tiden
før hun fikk tilbud om
drømmejobben – prest i Vennesla kirke. Hun takka ja til
det, og det tror vi vil bli bra
for Vennesla og henne. Vi
takker for bidraget her, og
ønsker guds velsignelse videre.
Så tok vi kontakt med nr. 2 på
søkerlista til vikarjobben, Maren Aas Hansen. Hun var glad
for å bli spurt, og er klar og

motivert for tjeneste i kirka.
Så fra 1. mars er hun ansatt i
20% stilling som barneleder.
Hun vil da ha ansvaret for
søndagsskolen, Knøttis, Superlight / Voxlight primært.
og kanskje være med å bidra
noe på andre felt.
Maren Aas Hansen er vokst
opp i kirka her og er dermed
godt kjent. Hun har de siste 2
årene vært på Hedmarktoppen folkehøyskole, først som
elev, så miljøarbeider. Hun
går nå på lærerutdanningen
på UIA og bor hjemme på
Sødal Terrasse.
Vi er glade for at hun kan
steppe inn og ønsker henne
velkommen!
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Han er oppstanden, halleluja!
Av Oddvar Søvik
Oppstandelsens faktum setter
kristendommen i en absolutt
særstilling blant alle andre
religioner. Ingen annen enn
Jesus har seiret over døden.
Vi snakker ikke om dødesoppvekkelse slik som med
Lasarus. Han måtte jo dø
igjen. Nei, Jesus seiret over
døden for godt!
Oppstandelsen er så å si beviset på at vår tro er sann. Ingen
har kunnet bestride det faktum at graven var tom. Alle
forsøk på bortforklaringer av
oppstandelsen har falt tomme
til jorden. Allerede like etter
oppstandelsen betalte prestene i Jerusalem vaktene for å
sette ut det ryktet at disiplene
stjal Jesu legeme mens de
sov!
Noen mer hjelpeløs bortforklaring finnes vel ikke? Hvordan kunne de vite hva som
skjedde hvis de sov? Og hvis
de ikke sov: Hvorfor stoppet
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de da ikke disiplene hvis de
hadde forsøkt på noe så risikabelt? Det var jo derfor soldatene var utplassert der. Mange
andre bortforklaringsforsøk er
også gjort, men ingen holder
vann.
Mot disse fører Paulus i 1 Kor
15 opp en rekke øyenvitner til
Jesu oppstandelse, bl.a. disse:
a. Kefas
Det er det arameiske navnet for
Peter. Han som hadde sviktet
så katastrofalt. Men Peter er
den første av disiplene Jesus
viser seg for. Det er nåde!
Andre enn Jesus ville nok ha
brutt forbindelsen med Peter.
Man kan da ikke ha noe å gjøre
med folk som ikke holder det
de lover, som svikter når mest
det gjelder! Men ikke Jesus.
Senere innsatte Jesus Peter på
nytt til å bli den klippen Jesus
ville han skulle være.
b. 500 på en gang
Vi vet ikke med sikkerhet hvor
og når det var. Noen har gjettet

på det fjellet i Galilea der han
ga misjonsbefalingen. Men
det som er interessant er at
Paulus føyer til: Av dem lever
de fleste, men noen er døde.
Underforstått: Spør dem selv!
Det kunne han ikke ha sagt
hvis det ikke var sant at Jesus
hadde stått opp.
c. Jakob
Han var den eldste av Jesu
brødre, eller skal vi si halvbrødre. Den første sønnen
Josef og Maria fikk etter at
Jesus var født, eller kanskje
en sønn Josef hadde fra sitt
forrige ekteskap. Under Jesu
jordeliv trodde ikke disse
halvbrødrene på ham. Joh 7,5.
Men etter oppstandelsen viser
Jesus seg for Jakob. Dermed
kom Jakob til tro og blir senere forstander for menigheten i
Jerusalem som tilba Jesus
som Gud. Dette er bevitnet
både i Gal 2 og i utenom bibelske kilder, bl.a i kirkehistorien til Eusebios av
Caesarea (ca. 260-340 e. Kr)

Men hvorfor nevner han ikke
kvinnene, som alle evangelistene nevner først? Saken er
nok den at kvinner ikke ble
regnet som juridisk troverdige vitner på den tiden. Derfor
tar han dem ikke med her.
Men at alle evangelistene
nevner dem først, viser hvor
pålitelige evangeliene er.
d. Likkledet i Torino
I vår tid har vi fått enda et
sterkt vitnesbyrd om oppstandelsen ved det meget omtalte
Likkledet i Torino. Det er et
4,40 meter langt og 1,10 m
bredt linklede som viser et
svakt avtrykk av en mann i
full legemsstørrelse, både
framside og bakside. Avtrykket viser at mannen har vært
korsfestet, det er sårmerker
etter nagler gjennom håndledd og føtter. Han har blitt
pisket, man finner 372 merker etter piskeslag. Over hele
hodebunnen er det mange sår,
mannen har vært tornekronet.
I høyre side er det et sår mellom 5. og 6. ribbein, akkurat
så stort som et romersk spyd.
Det har kommet ut blod og
vann, noe som viser at personen har vært død.
Blodflekkene er ekte blod,
type AB, men selve avtrykket
er et negativ, det vil si at de
lyse partiene på bildet er
mørke og de mørke partiene
lyse. Det kom fram da en
italiensk fotograf som het
Secondo Pia, fikk tatt et bilde

av kledet i 1898. Da han
framkalte filmen, kom det
fram et positivt bilde i stedet
for et negativt!
I 1978 fikk 24 vitenskapsmenn undersøke kledet i fem
døgn. De tok alle slags prøver
og tusenvis av bilder. Senere
brukte mer enn 400 forskere
ca. 150 000 timer på å analysere disse prøvene. Alt tyder
på at dette er Jesu likklede!

Da de holdt en pressekonferanse i 1981, kom 300 journalister fra 12 forskjellige land.
En av dem spurte: «Har dere
funnet noe som motsier det
som Det nye testamentet beretter om Jesu lidelse og
død?» En samstemt forskergruppe svarte: «Ingenting».
Så heretter kan ingen påstå at
evangeliene er legender og
myter.

Nå har mange hørt om en C
-14 undersøkelse i 1988 der
kledet ble tidfestet til en
gang mellom 1260 og 1390.
Men senere er det påvist at
de prøvene de analyserte,
var tatt fra et hjørne som ble
lappet på 1500 - tallet. Analysen var en gedigen fiasko.
Avtrykket synes å være en
blanding av et svimerke og
et røntgenbilde. Man kan
skimte knoklene i fingrene.
Men hvordan avtrykket har
blitt til, finnes det ingen naturvitenskapelig forklaring
på.
Et enda større mysterium for
vitenskapen er hvordan mannen i kledet er blitt tatt ut av
det, eller har forlatt det, uten
å ta det av seg. Hvis man
hadde fjernet kledet som
måtte ha festet seg i sårene,
ville disse blitt revet opp.
Men alle sårmerker er intakte! Mannen har rett og slett
stått opp, tvers gjennom kledet! Han må dessuten ha
forlatt kledet innen tre dager,
for det finnes ikke tegn til
forråtnelse. Den eneste forklaring er at Guds veldige
kraft reiste Jesus opp fra de
døde!
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Sammendrag av årsmeldingen for 2016
Gi det videre
Følgende er et sammendrag av årsmeldingen for
2016. Dette er kortversjonen, fullversjonen ligger
på hjemmesiden i mars, og vil være trykt opp før
årsmøtet.
I 2016 feiret menigheten at kirkebygget var 50 år.
Som motto for jubileumsåret valgte jubileumskomitéen: "Gi det videre!". I det ligger et ønske og en
bønn om å være en menighet som tar vare på de
gode tradisjonene, - uten dermed å være en menighet som har stivnet. Samtidig vil temaet peke på
betydningen av å være en menighet med visjoner
for fremtiden. Vi har fått noe umåtelig verdifullt
som vi vil gi videre til kommende generasjoner. Nå
kan vi gi videre et flott og oppgradert kirkebygg.
Men enda viktigere er det å gi videre det gode budskap som Kristiansand menighet har vært bærer av
helt siden menighetsdannelsen i 1877.
En mengde mennesker i denne menigheten har
ofret av tid, evner og krefter for å bringe Guds rike
til mennesker i Kristiansand by, til Norges land og
like til jordens ender. Gjennom trofast arbeid har
menigheten vokst og stadig plantet nye menigheter
i regionen. Uten offervilje på alle plan hadde ikke
menigheten kunnet bli den betydelige faktor som
den faktisk er i byens kirkelige landskap og videre
utover, nasjonalt og globalt.
Men det er et annet forhold som er enda viktigere,
og det er at Gud har stått med i alle disse årene.
"Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves," Salme 127.1. Og selve
hjørnesteinen er Jesus Kristus. "Se, på Sion legger
jeg en hjørnestein, utvalgt og dyrebar," 1. Pet. 2.6.
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Og han sier i v. 4 og 5:
"Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er
utvalgt og dyrebar for
Gud, og bli selv levende
steiner som bygges opp
til et åndelig hus."

Vår visjon:
Åpne hjerter oppover og
utover.
Verdier: LITT:
Levende tro,
Inkluderende fellesskap,
Takknemlighet og
Tjenestevillighet

Det er med takknemlighet vi kan se tilbake på
menighetens historie og på de 50 årene menigheten
har fått være i nåværende bygg. Samtidig er det all
grunn til optimisme også med tanke på tiden som
kommer. Det er grunn til å ha visjoner om at mennesker fortsatt skal vinnes for Guds rike og legges til
menigheten. Forventningsfullt skal vi få be om at
menigheten må være en betydelig åndelig faktor i
byen vår.
Hvorfor er det grunn til å ha visjoner og tro på fremtiden? Hvorfor skal vi få ha en positiv forventning?
Menigheten har fortsatt et tydelig innslag av ressurssterke, unge familier med barn. De eldre er en velsignelse for menigheten med sin trofasthet og sin bønnetjeneste. Seniorarbeidet står sterkt, og mange i seniorgenerasjonen bosetter seg i området rundt kirken. Vi
har et blomstrende sang- og musikkliv. Men det avgjørende er at
"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig
tid," (Hebr. 13.8), og han sier: "Jeg har fått all makt i
himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler...... Og se, jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende." Matt. 28.18-20. Og vi tror at
Gud vil vekst, for det står om Gud : "...han som vil at
alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å
kjenne." 1. Tim. 2.4.

Sammendrag av årsmeldingen for 2016
Med basis i Guds ord og gode tradisjoner har vi
visjoner for hva Gud skal gjøre i tiden som kommer. Foran oss ligger det spennende og utfordrende oppgaver som vi skal få gå inn i.
Tjen Herren med glede! Gi det videre!

dugnad. Takk til de som er engasjert i misjonsarbeidet, bønnearbeidet, ulike komitéer, diakonale oppgaver, besøkstjeneste, andakter på aldersinstitusjonene
og de som drifter radioarbeidet. Takk til de som har
stelt i stand til kirkekaffe.

I menighetens stab har det vært et par endringer
siste år. Silje Borøy Hasseleid var ute i fødselspermisjon i vårhalvåret. Sandra Borøy fungerte da
som vikar og gjorde en flott jobb. I august ble Sigmund Sandåker ble takket av som hovedpastor
grunnet oppnådd aldersgrense. Imidlertid har han
fortsatt i 30 % stilling med hovedvekt på seniorarbeidet samt gudstjenestearbeid og semesterplanlegging.

Og ikke minst takk til alle som bærer arbeidet frem
for Gud i bønn.

I en periode uten hovedpastor og med redusert
bemanning har det vært godt å merke all den støtte,
innsats og tjenestevillighet som menighetens medlemmer bidrar med. Hjertelig takk til hver enkelt
som har støttet menighetens arbeid gjennom året
som har gått. Takk til alle som trofast møter frem,
alle som gir av sin tid og sine midler til menigheten.
Stab og eldsteråd fortjener både takk og ros for
oppofrende og trofast innsats.
Administrasjonsrådet er lite, men velfungerende og
skal ha takk for vel utført tjeneste.
Kirkevertene takkes for måten de tar imot oss på
med hjertelige håndtrykk og vennlige smil.
Videre takkes alle ledere i virkegrenene, redaksjonen for Frikirkeaktuelt, alle som hjelper til med
økonomitjenester, de som bidrar med musikk i
ulike sammenhenger, takk til korledere og sangere,
de som har holdt prekener og andakter, alle som er
med på å vaske i kirken, lyd- og bildeteknikere, og alle som har jobbet med praktiske oppgaver og

Takk for godt samarbeid og fellesskap i 2016.
Sigmund Sandåker, pastor.

Eldsterådet (ER)
Møtes hver 2. tirsdag. Og ved årsskiftet består ER av:
Per Svein Høyer-Jonassen (leder), Knut Are Jølstad,
Arild Sæbø, Ellen Myrvold. I tillegg møter Endre
Sagedal fast som koordinator mellom ER og Stab og
Stein Arve Graarud møter i saker som gjelder Fribu.
Heidi Frigstad avsluttet sin tjeneste i høst.

Menighetens virksomhet/drift
Gudstjenestene
Gudstjenestene søndag kl. 11.00 er i løpet av året
supplert med en gudstjeneste hver annen søndag kl.
13.30. Tanken er å nå bredere ut til flere grupper.En
gang i måneden er det familiegudstjeneste.

Enkeltarrangementer i menigheten
Søndag 03.01
05.-07.01:
Mandag 11.01:

Menighetens juletrefest
Frikirkens Arbeidersamling,
også med åpne møter, i Hånes
Frikirke
Samlivskveld

Menigheten har et aktivt sang– og musikkliv. Her er det nystartede ”Damene i kirka”.
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Sammendrag av årsmeldingen for 2016
Fredag 29.01:
Søndag 13.03:
Søndag 03.04:
Søndag 24.04
Fredag 29.-30.04
Lørdag 02.07:
Søndag 04.09
Søndag 11.09
Søndag 16.10
Søndag 06.11
Søndag 16.11
Lørdag 19.11

Sibirkveld
Påskespill
Kammerkonsert KSO
Nok en sangkveld
Damedøgn
Pilegrimsmesse i Røldal, og
Pilegrimstur
Konsert Sveinung Hølmebakk
Israelsmøte
Gideon-kveld
Konsert Janne Schaffer
Mannsmøte med Kes Alemu,
Vestergabet
Misjonsmesse

Kort rapport fra Jubileumsåret 2016
Mange ulike markeringer av vårt kirkebyggs 50
årsjubileum under mottoet ”Gi det videre”. Fra tidligere pastorer som har talt, til pilegrimsmesse i Røldal, jubileumsbilde, 400 på jubileumsfest 23.10 og
mye annet. Takk til Gud for alt godt han har gitt
gjennom 50 år i bygget.

Fastetiden – 40 dager med fokus på
bønn i menigheten.
Det ble utarbeidet en bibel- og bønnekalender til
bruk i fastetiden.

Menighetsrådet
Menighetsrådet har i 2016 hatt fire møter. Viktige
saker har vært personal, byggrenovering, budsjett

Administrasjonsrådet (AR)
Praktisk og økonomisk ansvar for driften, består av:
Hans Kristian Sødal, Endre Sagedal og Gudmund Jakobsen.. 19 møter, 51 saker blant annet innenfor områdene bygg og eiendom, finansiering, regnskap og
budsjett, givertjenesten, fordeling av kollekter/
kollektplan og søknader om støtte, bemanning og
vaktlister for kirkeverter, vaktmestertjenesten og renhold. Økonomien i menigheten er rimelig god. Innsamlinga til byggrenovering har passert 8 millioner,
målet er 13,5.

friCafé
Hans Jakob Nilsen, Siri Sandåker og Ånund Lunde
utgjør friCafé-utvalget og har ansvaret for organisering av kirkekaffen inkludert oppsett av vaktlister.
Kirkekaffen fungerer godt og er en viktig faktor i det
relasjonsbyggende arbeidet i menigheten. Grete Nilsen
har det daglige ansvaret for kjøkkenet og kaféen, sørger for innkjøp og holder orden.

FrikirkeAktuelt.
Et opplag på 1400, kommer ut med 8 nummer i året.

Menighetsmøter i 2016, dato og hovedsaker

Felleskristent arbeid

I tillegg til Årsmøtet har det vært 5 menighetsmøter
med et gjennomsnittlig frammøte på 65 personer. 43
saker har vært behandlet.

Fellesmøtene
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Det var fellesmøter i Kristiansand Domkirke 12. – 17.
januar med Arne G. Skagen fra Kristent Nettverksom
taler.

Sammendrag av årsmeldingen for 2016
Kristent Interkulturelt Arbeid
Vår menighet støtter KIA med et årlig beløp. Mei
Lian Andersen, også hun fra vår menighet, er regionleder for Agder og Telemark med kontor i
Kristiansand.

Kirkens Nødhjelp
Frikirken er med som eierorganisasjon, og vi støtter på ulike måter

Kirkens Ungdomsprosjekt – KUP
Hver mandag samles unge mødre og barn i Fricafe.

Sammen For Byen (SFB)
SFB er et tverrkirkelig ledernettverk bestående av
prester, pastorer og ledere fra Kristiansands menigheter og organisasjoner.

Forum for tro og livssyn
Nettverk for ulike trosretninger i Kristiansand. Mei
Lian Andersen er med i styret, Arne Jørgensen
varamedlem

Blå Kors
Gjennom vårt kirkesamfunn er vi tilknyttet Blå
Kors som gjør en stor innsats her i Kristiansand.

Menighetens virkegrener og
annen virksomhet.
Rapporter fra arbeidsgrupper og virkegrener.

Tirsdagsmiddag
Tirsdagsmiddag var et tilbud i menigheten. P.g.a
lavt oppmøte opphørte tilbudet sommeren 2016.

– ny rekord. Vennesla Frikirke også blitt med som
eier.

Grupper
Menigheten har i overkant av 10 grupper som
samles til fellesskap, bibelstudier og bønn.

Innvandrerarbeidet
I innvandrerarbeidet har det skjedd mye i løpet av
2016, og menigheten har bidratt på forskjellige
måter:
Fadder for flyktninger (FFF) 4-5 ektepar fra
menigheten har vært faddere for én eller flere i
løpet av 2016. Frikirkens innvandrerkonsulent er
også med i styret for FFF.
Vekstkurs: Et kurs for kristne fra Midtøsten. Kurset hadde én månedlig samling, med 7 deltakere
fra Sørlandet.
Persiske møter: 3-4 språk (norsk, farsi, kurdisk
og et par ganger også arabisk) 25 voksne, 15 barn.
Alphakurset: Alphakurset høsten 2016 med simultantolking til både engelsk og farsi. Rundt 35
deltakere
Tro mellom venner: 35 deltakere, om kulturelle
grenser i egen by, bygge vennskap og å dele
evangeliet på en relevant måte.

Radioarbeidet
Overfører gudstjeneste på FM 101,2 hver tredje
søndag i måneden, Odd Gulliksen teknisk ansvarlig.

Formiddagstreff
Jevnlige formiddagstreff med evangeliske møter,
åtte samlinger, 30-40 personer.

Suppe for 7

Seniorforum

Et møtested i hjemmene rundt et enkelt måltid. 23
samlinger i 2016, 57 aktive deltakere mellom 2786 år – organiseres av Supperådet

Månedlige samlinger, 9 stk i 2016, 40-80 deltakere.

En avlegger av Suppefor7 er en nystartet, uformell
og åpen strikkeklubb for damer i alle aldre.

40 DAGER

Menighetens bønnetjeneste
Menigheten har flere bønnesamlinger på ulike
steder og tider. Alle medlemmene bes for gjennom
en bønnegruppeorganisering

40 fredager med bibelskole, 13. året, 44 deltakere
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Sammendrag av årsmeldingen for 2016
Møtes hver 2. tirsdag, rundt 40 damer. Har videresendt over 90 000 til Frikirkens ytremisjon. Jevnlig
bønn for misjonærene

Musikklivet blomstrer

Misjonsutvalget
(tidligere Misjon2020)
Koordinerer lokalt misjonsengasjement. Mye fokus på Etiopia dette året. Også et Sibir-prosjekt
med eget styre.

Misjonsmessa
19. november var årets messedag, ble 270 000
netto til Frikirkens ytremisjon

Misjonsmessa er et viktig samlingspunkt på høsten.
Gudny Culley og Ranfrid Øvensen i aksjon.

Misjonsforeningen
(Tidligere: Ytremisjonens kvinneforening)
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Jubilo er menighetens barnekor. Her fra årets misjonsmesse.
Musikklivet i Kristiansand Frikirke blomstrer. Det er
mangfoldig både hva stil og alder angår.
Ved utgangen av 2016 var disse korene engasjert i
kirka:
Knøttekoret - bytta navn til Knøttis. 6 barn med,
møtes hver 2. tirsdag.
Jubilo – møtes hver 2. tirsdag, 37 jenter var med på
37 øvinger og opptredener
Studiokoret – Prosjektkor som var med på 4 arrangementer i kirka
Vestergabet – Mannskor med 35-40 medlemmer og
mange oppdrag.
Kammerkoret – Rundt 25 medlemmer, 44 øvelser
og mange oppdrag.
Bronselaget – 36 medlemmer, 16 øvelser og mange
oppdrag.
Damene i kirka – nytt damekor, rundt 50 stk, øver
hver tirsdag.
To vox-band – bidrar på VOX og flere gudstjenester.
I 2016 ble to kor lagt ned. Ungdomskoret ble dessverre lagt ned i løpet av 2016. Vi samlet imidlertid
sangerne til sang på julaften. Kanskje ga det grobunn
til å starte det opp igjen. Videre la ”Menighetskoret”
også ned sin virksomhet i løpet av året. De avsluttet
sin virksomhet etter Country-gudstjenesten i februar.

Sammendrag av årsmeldingen for 2016
Imidlertid har menigheten fått en tilvekst i løpet av
året – Damene i kirka. Rundt 50 damer samles hver
tirsdag til øvelse. En stor takk til Ellen Frøyså som er
musikalsk leder for koret.

Frikirkens musikkskole
I 2016 var det 30 elever på skolen. En halvtime med
undervisning ukentlig av kvalifiserte lærere, og semesteret avsluttes med konserter ulike steder.

Påskespillet
Søndag 13. mars var det for syvende gang klart for
påskespillet ”Lys, lys levende”. 100 deltakere fremførte påskens budskap for 2 fullsatte forsamlinger, ca
800 stk.

Seniorturen
En tur til Mandal, Skjernøya, Risøbank i juni med
fullsatt buss.

friBU-rådet
friBU-rådets oppgave:
Vi skal jobbe for at menighetens visjon og verdier
er synlig i barne-, ungdoms- og familiearbeidet.
Har hatt 7 møter, består av: Ingvild Løvåsen, Stein
Arve Graarud, Silje Borøy, Thomas Augusto Lindal, Linn Cathrine Sødal og Siv Justnæs.

Konfirmantarbeidet

Menighetens diakonale arbeid
friMat
Deler ut poser med innsamla datomat til over 100
personer hver torsdag. Tilsvarende arbeid er starta i
flere andre menigheter.

Sykekomiteen
Tre besøkssteder. Sykehjemmet i Elvegata og Bispegra omsorgsenter har vi sammen med Misjonshuset, de besøkes annenhver søndag formiddag. Kløvertun besøkes mandag kveld en gang i måneden
(som regel den første).

Besøkstjenesten
Besøkstjenestens hovedmål er å besøke menighetens
medlemmer som pga. sykdom eller andre omstendigheter blir tatt avsides for kortere eller lengre perioder, samt besøk med blomsterhilsen til de som fyller
runde år. 394 hjemmebesøk i 2016. I tillegg har
Sverre Jølstad og Birger Aulin mange besøk, også
med nattverd.

Natteravn
Thankalingam Vasantharupan (Rupan) er menighetens representant til kommunens natteravntjeneste.
Han går natteravn omtrent hver eneste natt til søndag.

Samlivsgruppa
Mindre aktivitet i 2016, var medarrangør på en samlivsweekend i januar.

Kristiansand Frikirke har i 2015-16 hatt 32 konfirmanter. 11 gode medarbeidere sammen med ungdomspastor. Sommerleiren er en bærebjelke i arbeidet, den samla i år 152 konfirmanter og 46 ledere fra Frikirkene i området.
2017-kullet, som er på 36 konfirmanter, startet
opp med en bli-kjent-helg i september.

TØFF – Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter
Tanken bak kurset er å gi konfirmantene en utfordring videre etter konfirmasjonsopplegget. Fra Frikirkene i området. 2015/16
56 deltakere og 15 ledere. 21 av 32 fra vår kirke
tok dette valgfrie ekstraåret. Året avsluttes med
misjonstur til Kaliningrad

Vennefest i Gimlehallen
Vi er medarrangør sammen med andre menigheter.
1400 deltakere. Våre konfirmanter var medarbeidere.
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Sammendrag av årsmeldingen for 2016
USB – Ungdom Sammen for Byen
USB er et ledernettverk for alle byens menigheter.
Samla til lovsangsfest med 800 ungdommer i Filadelfia, Marvika på 16. mai. Og det største innslaget i borgertoget på 17.mai. Samt eget ungdomsmøte under Fellesmøtene

Skattkammeret og Mini-hits
Har i snitt vært 15 barn på hver samling. Bruker
«Sprell levende» undervisningsopplegg.

HITS
Et tilbud for 5.-7. klasse under gudstjenesten. Har
vært et snitt på 5 barn i vår, og 12 i høst. 35 forskjellige har vært innom i høst.

Årsrapport for Superlight og
Voxlight 2016
Månedlig barneklubb som samler 50-60 barn totalt.

Kristiansand FSK (speideren)
Samler 81 speidere og ledere. Er venteliste for å
komme inn. Har speiderbåt og speiderhytte

VoX
VoX er menighetens hovedsamling for ungdommer og samles annen hver lørdag kl. 1930-2300.
VoX samler mellom 90 og 200 ungdommer, og i
2016 har vi hatt 19 samlinger.
Har 2 band som bidrar. Har også hatt 3 turer med
til sammen 209 deltakere.

12

Ledertreningen er bevisst i VOX, og målet er at ungdommene selv kan drive arbeidet. Bønn kl 18 hver
VOX kveld.

FRIBU- SØR
FriBU-sør er et nettverk for Frikirkenes ungdomspastorer og ungdomsarbeidere. Månedlige samlinger. 8-10. april arrangerte vi Creative-festivalen for
Sørlandet, med 25 påmeldte fra Kristiansand

Statistikk
Per 31.12.16 hadde menigheten to pastorer og fire
eldste.
Døde: Lars Jørgen Andersen, Tordis Andersen, Ruth
Marie Olsen, Rakel Kårigstad, Aslaug Wiedsvang,
Irene Sævig, Reidun Elsebutangen, Leif Sørensen,
Serene Tonette Kyrvestad, Ester Larsen.
Ved utgangen av året var det 4,70 (5,30 i 2015) årsverk i funksjon. Stillingene er fordelt på følgende
personer:
(Forrige år er satt i parentes)
Pastor Sigmund Sandåker (30 %)
FriBUpastor. Stein Arve Graarud (100 %)
Barne- og familiearbeider (60 %) Silje B. Hasseleid.
Menighetsarbeider Hilde Grøthe (40 %)
Sang- og musikkleder Jon Kleveland (100 %)
Kontormedarbeider Torbjørg Nylund Nilsen (40 %)
Administrativ leder Endre Sagedal (100 %)

VOX-bandet på jubileumsfesten i oktober.

Sammendrag av årsmeldingen for 2016
2015

2016

1442

1417

Med stemmerett

443

443

Medlemmer under 15 år

165

130

Øvrige medlemmer (tidligere begrenset medlemskap)

834

844

Medlemskap totalt

Kirkelige handlinger i 2016
Døpte

2 (3)

Konfirmerte

32(27)

Vielse

2 (1)
Gudstjeneste- og nattverddeltagelse i 2016

Gudstjenesteframmøte, gjennomsnitt
Antall nattverdsamlinger
Nattverddeltagere totalt
Nattverddeltakere, gjennomsnitt

23. oktober var det 50-års jubileumsfest for kirkebygget.

256(226)
27 (30)
4012 (4490)
148 (150)

Klare til innsats i Bhutan
Av Kåre Melhus
Solveig og Andreas Kolaas,
som har vært medlemmer i
Kristiansand Frikirke siden
august 2015, var tidligere
misjonærer i Bhutan. Solveig
jobbet som lege på et distriktsykehus i den østlige delen av
landet fra 1981 til 1984. Hun
og mannen hadde meldt seg
til tjeneste for Santalmisjonen
som lege og økonom og ble
plassert i det lille landet med
700.000 innbyggere, klemt
inne mellom gigantene India
og Kina, oppe i Himalayafjellkjeden. Lokalbefolkningen i øst led blant annet av
spedalskhet og tuberkulose.
Senere ba helsemyndighetene
ekteparet om å komme til
hovedstaden Thimphu, for å
arbeide på det største sykehuset i landet. Andreas, som er
siviløkonom, tok over som
sykehusdirektør, mens Solveig jobbet medisinsk.
Tilbake i Norge spesialiserte
Solveig seg innen psykiatri.
De to var tilbake i Bhutan i
2011 og ble veldig glade over
å oppleve at folk husket dem
fra virksomheten på 80-tallet.
Gjennom private kontakter
åpnet det seg nå muligheter
for arbeid innen mental helse.
Solveig har fått undervise og
veilede på psykiatrisk avdeling og har knyttet kontakt
mellom et lokalt helseuniversitet og Senter for Internasjonal Helse ved Universitet i
Bergen.
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Gensynsgleden var stor da Solveig møtte en tidligere pasient og
hennes mann under en gudstjeneste i en undergrunnskirke utenfor Thimphu der de begge er blitt døpt.
I øyeblikket arbeider Solveig
med å organisere et forprosjekt til en undersøkelse av
det økende antall selvmord
blant unge mennesker i Bhutan. Prosjektet som spesielt
skal se på forebyggende tiltak, skal finansieres av Norad.
I tillegg til medisin og psykiatri er Solveig opptatt av
musikk. Hun lærte seg å spille bhutansk folkemusikk på
fløyte, og kom gjennom dette
i kontakt med Jigme Drukpa.
Han kom til Norge på 90tallet og gikk først på Birkeland Folkehøgskolen for å
lære seg norsk. Senere studerte han musikk hos Sondre
Bratland i Telemark. Nå studerer han musikk og helse på
Ansgarhøgskolen her i Kristiansand, i håp om å kunne

jobbe som musikkterapeut i
Bhutan.
«Det er ikke tilfeldig at vi har
truffet de menneskene vi
har,» sier Solveig. Hun og
Andreas opplevde også å få
styrke til å gå videre med disse planene under en «Når vi
kommer sammen» kveldsgudstjeneste for noen år siden.

Vårens konserter
Det er god grunn til å glede seg til vårens konserter. Her er en påminnelse om to av høydepunktene. Vi minner også om framførelsen av Mozarts messe i C-moll i Kilden den 6. april der Frikirkens Kammerkor er medvirkende.

15

PASTOREN SER TILBAKE
Tekst : Harald Flå
Det var helt naturlig for Arnt Sigurd å engasjere seg i Frikirken.
Han er så å si født inn i denne menigheten. Både foreldre og besteforeldre var frikirkefolk og han
selv er både døpt og konfirmert
her.
Etter at han var ferdig med teologistudiet på Menighetsfakultet i 1985
dro han med familie til Japan som
misjonær for Frikirken og tjenestegjorde der frem til 1992. Da han
kom hjem ble han engasjert i Frikirken i Kristiansand. Eldsterådet
hadde forut for dette, da Jølstad
sluttet som pastor, ønsket å satse
på en yngre. Og valget falt altså på
Arnt Sigurd som tiltrådte i delt
stilling i begynnelsen av januar
1993, først som menighetsarbeider
og senere som pastor. Det var meningen at han bare skulle være en
kort periode, inntil han skulle ut
igjen som misjonær i Japan. Men
planen ble endret ettersom der ikke
var økonomi til å sende ham ut
igjen. Han ble derfor værende i
Frikirken som pastor frem til 1998.
Da åpnet det seg igjen en mulighet
for å komme til Japan, og her fikk
han tjenestegjøre frem til 2001.
På telefon fra Ålesund, hvor han
nå bor, spør vi om hvordan han
opplevde perioden i Kristiansand.
Takknemlighet er det første han
sier. Ikke minst takknemlighet for
å få anledning til å virke sammen
med to erfarne og stødige pastorer
som Oddvar Søvik og Jan Gossner.
Han ser tilbake på dette som en
spennende og lærerik periode. Han
gir uttrykk for at det var fint å kunne være pastor i en stor menighet
der han fikk kontakt og anledning
til å forkynne på tvers av generasjonsgrensene. Han nevner spesielt
unge familier og temakvelder som
ble satt i gang i hans tid. Han
unngår ikke å nevne musikken i

16

Arnt Sigurd Sollie på Aksla med utsikt over vakre Ålesund.
kirken. Det har en lang og god
tradisjon, og det er mye forkynnelse i god sang. Men, som han
sier, det var også en periode med
brytninger når det gjelder det musikalske.
Da Arnt Sigurd kom tilbake fra
sin andre periode i Japan ble han
engasjert i Frikirken i Tveit, og
senere i Randesund og Øvrebø. I
2012 sa han opp stillingen i Frikirken og tok ett års opphold på et
retreatsenter på Lia gård i Østerdalen.
Så forlot han Frikirken og gikk
over til Den norske kirke og fikk
virke som vikarprest i Skien et års
tid for deretter å begynne som
sogneprest i Ålesund og Volsdalen.
Vi er selvsagt spent på å høre hva
som fikk ham til å forlate Frikirken og så gå over til Den norske
kirke. Etter en liten tenkepause
kommer det: som prest i denne
kirken får han i større grad anledning til å forkynne til kirkefremmede. Ikke minst i forbindelse
med dåp, konfirmasjoner og grav-

ferder. Han betrakter seg selv i
større grad som misjonær i
eget land.
Så er det et spørsmål som vi er
litt nysgjerrige på å få svar på.
Hvorfor bli prest i Ålesund så
langt fra det blide Sørlandet?
Men forklaringen er enkel.
Han har familie på Sunnmøre
og det er ikke unaturlig at det
trekker.
Vi utfordrer Sollie om å komme med et bibelord som han
setter stor pris på. Da nevner
han 1. Pet. 1,3: «Lovet være
Gud, vår Herre Jesus Kristi
Far, han som i sin miskunn har
født oss på ny til et levende
håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde» Vi tar også
med 4. vers for sammenhengens skyld «til en arv som aldri
forgår, aldri skitnes til og som
aldri visner»
Disse versene får han anledning til å gi til mennesker i
forbindelse med både dåp og
gravferd.

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Nytt fra menigheten
Kirken
Kontor
Kontortid

Tollbodgaten 66
Tollbodgaten 64
Mandag kl. 10-13
Tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 10-15
Tlf. 38 12 10 30
Adm. leder
Endre Sagedal
38 12 10 33
94 01 03 09 (mob)
Pastor
Sigmund Sandåker
48 05 91 75 (mob)
FriBU-pastor Stein Arve Graarud
41 32 42 63 (mob)
FriBU-arbeider Maren Aas Hansen
90 70 52 97 (mobil)
Sang- og musikkleder
Jon Kleveland
46 88 71 22 (mob)
Menighetsarbeider
Hilde Grøthe
47 91 42 92 (mob)
Formann eldsteråd
Per Svein HøyerJonassen
Mobil: 994 99778
Kontakt 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

Nye medlemmer
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Anne Marie Aadnevik Hansen og
Kenneth Haldor
Hansen.

Redaksjonen trenger
flere medarbeidere
Vi trenger flere som er interesserte i å skrive for Frikirke Aktuelt
og redigere bladet til trykking. Er
du, ung eller gammel, glad i å
skrive eller har interesse for grafisk form så hører vi gjerne fra
deg. Vi samles til hyggelige og
meget effektive redaksjonsmøter
åtte ganger pr år. Det er en givende oppgave å informere om alt det
spennende som skjer i vår menighet. Send en epost til
endre.sagedal@frikirken.no eller
ta kontakt med en av oss i redaksjonen.

Fastetiden 2017
1. mars gikk vi i inn i fastetiden,
en 40 dagers forberedelsestid
frem mot påske. Hovedmotivet
for fasten er "Kamp og seier".
Dette kommer til uttrykk i prekentekster og lesetekster. Faste
er en tid for bønn og ettertanke.
Som en hjelp har vi kopiert opp
"Bibelvers i fastetiden" fra bladet som Familie og medier utgir. Det kan hentes på skranken i
foajéen.
Onsdag 4. april kl. 19.30 blir det
fasteforestilling med Anne Kristin Aasmundtveit og Vestergabet.

SUPERLIGHT: Barneklubben

du ikke kan glipp av! (om du går i
1.-4. klasse, da..) Det blir: Mat andakt - aktiviteter - gode venner.
Kl: 16.30-18.00

VOXLIGHT: Klubben du ikke

kan glipp av! (om du går i 5.-7.
klasse, da..) Kl: 16.30-18.00 Det
blir: Mat - peptalk - aktiviteter gode venner.
Felles datoer våren 2017: 03.03,
24.03, 21.04, 19.05
Sted: friCafè, Kristiansand Frikirke, Tollbodgata 64

Fuglesangtur
Onsdag 2. mai
arrangeres fuglesangtur under
ledelse av Harald Flå. Han
gir følgende
informasjon:
Sted og tidspunkt Kjosdalen
med fremmøte på parkeringsplassen ved tidligere Vågsbygd
idrettsplass (nå barnehage) kl
1800. Veien opp Kjosdalen til
Storevann er ca 4 km tur/retur.
Lettgått. Fuglesangen er nok på
sitt beste i begynnelsen av mai.
Ta med niste. Et opplegg for alle
generasjoner.

Program
Onsdag 1. mars
12.00 Formiddagstreff Arne Wilhelm Haugland, tale Tema:
Vanlige, uåndelige og åndelige steiner, Kristian Sødal,
sang
19:30 Fastegudstjeneste, Anne Mari
Schiager Topland, tale, Vestergabet
Fredag 3. mars
16:30 Superlight
18:30 Voxlight
Søndag 5. mars
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Nattverd, Sigmund Sandåker, Bronselaget,
Skattkammer og Hits
13:30 Halvtogudstjeneste, Voxbandet
Tirsdag 7. mars
10:30 Bønnemøte
18:00 Misjonsforeningen, Kristina
Grundetjern
Onsdag 8. mars
12:00 Bronselaget
Lørdag 11. mars
19:30 Vox
Søndag 12. mars
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Hilde Grøthe,
Vestergabet, Skattkammer og
Hits
Tirsdag 14. mars
10.30 Bønnemøte
Onsdag 15. mars
12.00 Seniorforum, Audun Myhre,
Menneskeverdet – Kirkens
rolle under krigen
18:00 Menighetens årsmøte
19:30 Støperiet, For deg mellom 2035 år
Søndag 19. mars
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Nattverd, Jan
Gossner, tale, Sangkrefter fra
Kristiansand Folkehøyskole,
Skattkammer og Hits

13:30 Halvtogudstjeneste, Jan Gossner, Kristina J. Moi m/band
16:00 Persisk møte
Tirsdag 21. mars
10:30 Bønnemøte
18:00 Misjonsforeningen, Liv Kaland
Fjellstad og Oddvar Søvik
Onsdag 22. mars
12:00 Bronselaget
Fredag 24. mars
16:30 Superlight
18:30 Voxlight
Lørdag 25. mars
19:30 Vox
Søndag 26. mars
10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste, Sven Jarle
Reinhardsen, tale, Jubilo
19:00 Konsert Maria Arredondo og
Torstein Sødal, Gospelkoret
HIM, Bill. Kr 250,- kan kjøpes
på kontoret
Tirsdag 28. mars
10:30 Bønnemøte
Onsdag 29. mars
12:00 Formiddagstreff, Arnt Berner
Imenes, Lorentz Kjenes og
Harald Nilsen, sang
19:30 Støperiet, For deg mellom 20
og 35
Fredag 31. mars
20.00 Konsert med Frøydis Grorud,
Trude Kristin Klæboe, Trygve Skaug
og Damene i kirka
Søndag 2. april
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Nattverd, Stein
Vegard Antonsen, tale, Arendal
Frikirkes menighetskor, Skattkammer og Hits
13:30 Halvtogudstjeneste, Oddvar
Søvik, Tema: Bli fylt av Ånden, Vox bandet
Tirsdag 4. april
10:30 Bønnemøte
18:00 Misjonsforeningen, John Edv.
Olsen, Israel
Onsdag 5. april

12:00 Bronselaget
19.30 Fasteforestilling, NÅDE, Ann
Kristin Aasmudtveit, Vestergabet
Fredag 7. april
09:00 Åpen dag 40 dager, Harald
Avtjern, Tjene med evighetsperspektiv, Pris kr 150,- inkl.
lunsj
Lørdag 8. april
19.30 Vox
Palmesøndag, 9 april
10:30 Bønnemøte
11:00 Familiegudstjeneste, Sanggruppe fra Jubilo
Skjærtorsdag
18:00 Nattverdgudstjeneste, Sverre
Jølstad
Langfredag
10.30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Sigmund Sandåker
1. Påskedag
10.30 Bønnemøte
11:00 Høytidsgudstjeneste, Hilde
Grøthe
2. påskedag
11:00 Gudstjeneste i Domkirken
Tirsdag 18. april
10:30 Bønnemøte
Onsdag 19. april
12:00 Seniorforum, Kjell Martin
Moksnes, Er det håp for pessimistene? Hvorfor er det
viktig å ta vare på humøret?
Fredag 21. april
16:30 Superlight
18:30 Voxlight
Lørdag 22. april
19:30 Vox
Søndag 23. april
10:30 Bønnemøte
11:00 Ungdomsgudstjeneste, Stein
Arve Graarud, Voxbandet,
Skattkammer og Hits
16:00 Persisk møte

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

Leie Speiderhytta?
Speiderhytta ved Dynestøl i Finsland er betydelig pusset opp det siste året. De fleste rom er
malt i lyse farger, i stua har det kommet ny peis/ovn, - og ikke minst er det satt inn helt ny
kjøkkeninnredning. Omgivelsene er et vakkert stykke Norge. Speiderne bruker hytta et par
ganger hvert halvår, så den står mye ubenyttet. Speiderne ønsker å dele gleden av å være på
hytta og leier ut for en rimelig kostnad. Pris per dag/døgn er kr. 750,- og for en helg er prisen
kr. 1500,-.
Det er plass til en hel skoleklasse, men hytta egner seg også for mindre grupper. Vann og
kloakk er ikke innlagt. Ansvarlig for utleie er Siri Sandåker, tlf. 90842752, e-post:
s.sandaaker@gmail.com

