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Tur til Hovden med HITS sin «7. klassegruppe»
Av May-Lisbet Sødal
Det arrangeres jevnlige treff for «7. klassegruppa». De fleste samlingene er i private
hjem, men denne januarhelga reiste 17
barn og 6 ledere til Hovden.
Vi leide en minibuss, så turen startet allerede ved avreise i Kristiansand.
Da vi kom frem til hyttene var det klart for
taco og bli-kjent-kveld.
Lørdag valgte alle å kjøre slalåm eller snowboard. Vi koste
oss i bakken det meste av dagen. På kvelden hadde vi konkurranse, andakt og lek i
snøen.
På søndag skulle langrennsskiene testes. Da var vi på tidenes
korteste skitur, hadde hoppkonkurranse og pølser på bål.
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Pastorens
Om å finne sitt trosspråk

Stein Arve Graarud

Vi i staben har det siste året snakket om forskjellige trosspråk. Ommund Rolfsen fra NaMu
(Naturlig menighetsutvikling) har vært sammen med oss noen ganger og ledet oss i en spennende prosess.
Den tyske teologen Christian Schwarz har skrevet mye om dette emnet, og vi har brukt et av
hans hefter ”Troens 3 farger”.
Han skriver: ”Mens én fryder seg over at prekenen endelig har begynt, er det andre som føler at
Åndens salvelse forsvant i det lovsangen toner ut. Noen opplever at Guds nærvær styrkes gjennom de ferdigformulerte bønnene som setter ord på det de ikke klarer å formulere, mens andre
synes skrevne bønner er skrekkelig kunstig. Når pastoren høytidelig bærer frem Bibelen til
evanglielesningen, opplever noen at Gud virkelig er nær i det Ordet løftes opp, mens andre opplever dette stivt og teatralsk. Noen gleder seg over pastorens budskap om trosforsvar, mens
andre detter av lasset. Noen elsker de faste liturgiske leddene, mens andre vrir seg over gjentakelsene. Noen gleder seg over å høre alt kunngjøringene forteller om livet som pulserer i menigheten, mens andre ønsker seg mer fred og ro og mindre ”stæsj”. Når lysene tennes i lysbåten, opplever noen at Gud er helt nær. Når det ikke er satt opp nattverd i gudstjenesten, vil noen
savne høydepunktet i det å møte Gud gjennom brød og vin. Noen lurer på hvorfor de er på gudstjenesten og lengter etter å spenne på seg skiene for å oppleve Gud til fjells. For noen begynner
gudstjenesten først på kirkekaffen hvor de får stor glede av å ønske nye mennesker velkommen i
menigheten. Det visuelle er viktig for en del av oss. For andre har det liten betydning. ”
Gud kommuniserer med oss på så mange måter. Han taler til oss gjennom naturen, gjennom billedkunst og musikk, gjennom Bibelen og forkynnelsen, gjennom menigheten og den personlige
erfaringen, gjennom det rasjonelle og fornuftige, gjennom stillheten og gjennom følelser.
Schwarz deler trosspråkene inn i tre farger.
Det grønne er knyttet opp mot den første trosartikkel ”Jeg tror på Gud Fader, himmelen
og jordens skaper. De grønne opplever Gud nærest i skaperverket, gjennom fornuften,
kunsten og skjønnheten.
Det røde trosspråket knytter seg til frelsesåpenbaringen uttrykt gjennom den andre trosartikkel ”Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn”. De røde opplever Guds nærhet
størst i teologien, Bibelen og i å dele med andre.
Det siste trosspråket er blått og er knyttet til den tredje trosartikkel ”Jeg tror på Den Hellige Ånd”. Dette språket omfatter mange forskjellige uttrykk, både innadvendte og utadvendte. Felles for dem alle er hvor viktig det personlige møtet med Den Hellige Ånd er.
Det være seg i lovsang eller på retreater med tidebønner.
Ingen av språkene er ”kristeligere” eller bedre enn de andre. Vi kan derimot ha en nysgjerrig
tilnærming til Gud - og med tiden vokse i vårt forhold til den treenige Gud.
Mitt eget hjertespråk er rødt. Jeg erfarer Gud mest når jeg leser i Bibelen. Det er samtidig stort å
erfare Gud i de andre fargene også. På retreater erfarer jeg Ham i det blåe. I de senere årene har
den keltiske spiritualiteten åpnet veien til å erfare Gud i skaperverket.
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Nytt fra Kristiansand
folkehøyskole:

Ny linje, høsten 2018

Av Harald Flå
I august i år starter Kristiansand
folkehøyskole ei heilt ny linje.
«Vi har laget et trainee program
som kombinerer det beste fra
folkehøyskoler og bibelskoler.
Med utgangspunkt i Matteus
evangeliet tester vi ut det opplæringsprogrammet Jesus hadde
med sine tolv utvalgte elever.
Her tar vi i bruk alle sanser,
naturen og friluftslivet når vi
oppsøker de treningsarenaene
Jesus brukte.»
Dette skriver Espen Sødal som
begynner som lærer på skole til
høsten. Han har selv vært med
på å utvikle undervisningsopplegget og han legger ikke skjul
på at han har store forventninger til oppstarten til høsten.
I Matteus evangeliet kan vi lese
om hvordan Jesus underviste
sine disipler og mye var anskuelsesundervisning. I folkehøyskolens undervisning er det meningen å skape situasjoner som
minner om de situasjonene disiplene var i. Noen eksempler:
Jesu bergpreken skjedde ute.
Espen vil forsøke å skape lignende ytre rammer i undervisning. Jesus stiller stormen er en
kjent beretning. Seiling i kanskje storm og stille vil også
inngå i undervisningen. Elevene vil også få oppleve solodøgn
i villmarka uten mat, selv om
de neppe vil faste i førti døgn
slik Jesus gjorde. Fisketurer er
også på programmet. Om de får
like mye fisk som disiplene
gjorde da de la ut på Jesu ord er
vel ikke så sikkert.
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Alle disse øvelsene håper vi
skal gi elevene en dypere forståelse av at de er en høyt
elskede personer og at de får
erfaringer som gjør noe positivt med dem som mennesker,
skriver Espen Sødal.
Som vi skjønner foregår mye
av undervisningen ute i naturen. Avslutningsturen går
med seiltur med skolens skute
til Oslo. Her blir det overnatting i byens parker blant de
hjemløse, besøk i fengsler,

treffe politikere og avslutte
med et døgn ute i Nordmarka
med fordypning i Jesu død og
oppstandelse.

Komitéarbeid tar
lang tid:

NT kommer ut i 1748 etter 9 års arbeid

Av Leif Jensen i samtale med
Kåre Melhus
Bibelsamlingen som Frikirken
har fått, inneholder alle bibler
som er gitt ut på dansk og
norsk siden 1550. Den utgaven
det ble lagt mest arbeid i er
nok nytestamentet som kom ut
i 1748.
De bibler som var tilgjengelige
på begynnelsen av 1700-tallet
var den reviderte utgaven av
den danske oversettelsen av
Luthers bibel fra 1550 som nå
begynte å bli gammel, og Resens bibel som var en bokstavtro oversettelse av de greske og
hebraiske grunntekstene, og
derfor vanskelig å lese.
Kong Christian 6. nedsatte derfor en komité i 1739 som skulle komme opp med en oversettelse som var en oppdatert revisjon Fredrik 2. bibel av 1589,
som igjen var en revisjon av
Christian 3. bibel av 1550, som
var en oversettelse av Lutherbibelen av 1534. I praksis var
det den siste Waisenhusutgaven som var utgangspunktet for oversettelsesarbeidet.
Alle ni teologiprofessorene ved
universitetet i København ble
bedt om å delta i arbeidet. De
begynte med å dele det Nye
Testamentet i ni deler og jobbet hver for seg med disse
tekstene. Men de kom sammen to ganger i uken i to timer
hver gang, der de leste sine
tekster for hverandre, og kom
med kommentarer og innspill.
Etter ni år på denne måten var

Komitébibelen som kom ut i 1748 etter 9 års arbeid.
det Nye Testamentet klart til
utgivelse. Komitéens medlemmer syntes at det måtte
såpass mye arbeid til for å
gjøre et godt oversettelsesarbeid. Det Nye testamentet
ble utgitt i 1748, men etter
den tid ble de fem Mosebøkene også oversatt til moder-

ne dansk. Deretter gikk arbeidet i stå og komitéen i
oppløsning. Tanken om å
revidere hele det Gamle Testamentet ble oppgitt. Men det
Nye Testamentet ble tatt i
bruk i kirker og skoler over
hele Danmark.
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Sammendrag av årsmeldingen for 2017
NB: Følgende er kun et sammendrag, kortversjonen av årsmeldingen for 2017. Fullversjonen ligger på hjemmesiden i mars, og vil være trykt opp i
papirutgave før årsmøtet som er onsdag 21. mars
kl 18:00.

Velkommen til årsmelding for
2017
Hva ville du gjort hvis du kunne levd livet om
igjen? Dette spurte Tony Campolo, kjent forkynner
og sosiologiprofessor i USA, til 50 personer over
95 år. Det var tre hovedtrekk som gikk igjen i svarene: 1. De ville brukt mer tid på å reflektere. 2. De
ville tatt mer risiko. 3. De ville fokusert mer på det
som ville leve videre etter deres egen død.
Reflektere: En årsmelding er jo på mange måter en
refleksjon, stoppe opp og tenke gjennom hva som
har skjedd i året som har gått. Og da handler det
også om å ikke ta alt rundt oss for gitt, men virkelig sette pris på menneskene vi omgås, og de gaver
og evner vi selv er gitt for å bidra til fellesskapet.
Ta risiko: Mange ting i livet krever at vi tar en risiko. Å være i en relasjon innebærer også en risiko
for å bli avvist. Å starte nye ting kan også gi en
risiko for at det ikke lykkes. Det å våge å ta sjansen, det var en ting som de over 95 ville gjort enda
mer av.
Hva vil leve videre etter min død: Eller, hvordan
kan jeg være med å bety noe positivt for mennesker omkring meg, slik at det vil leve videre etter at
jeg er død. Dette var det tredje trekket som gikk
igjen. «Da du ble født, gråt du, og alle andre var
glade. Da du døde, var du glad, og alle andre gråt».
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Et menighetsfellesskap
kan være et fellesskap
som oppmuntrer og hjelper oss til å leve livet
mer slik vi ønsker, og
slik vi er skapt til. Slik
står det i Hebr. 10,24 La
oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder
hverandre til kjærlighet
og gode gjerninger
Endre Sagedal, daglig
leder

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

Fra eldsterådet
2017 har for Kristiansand frikirke vært preget av markeringen av 500 årsjubileet for Martin Luther. Fokuset har vært på nåde, og mange gode samlinger og
møter har bidratt til at menigheten har revitalisert sin
kunnskap og opplevelse av hva Martin Luther har
betydd for menneskers gudsliv og vår forståelse av
”Nåden alene”.
2. Personal.
Kristiansand frikirke har en fantastisk god stab som
gjør en flott innsats. Til menighetens store glede falt
våren 2017 endelig pastorkabalen på plass. 1. april ble
Harald Eikeland ansatt som pastor i 100%-stilling.
Det ble vedtatt at vi nå skulle ha et pastorteam og
ikke en hovedpastor. De ulike fokusområdene for
pastorene ble fordelt slik:




Endre Sagedal – administrasjon
Hilde Grøthe – forkynnelse
Stein Arve Graarud – ungdom

Sammendrag av årsmeldingen for 2017

Harald Eikeland - diakoni
Etter endt permisjon sa Silje Hasseleid Borøy opp
sin stilling som barne- og familiemedarbeider sommeren 2017. I hennes sted ble Maren Aas Hanssen
ansatt i en 20% stilling.
Per Svein Høyer-Jonassen takket 1. juli av som
leder av eldsterådet etter 25 år i tjenesten. Menigheten er svært takknemlig for den innsatsen han
har lagt ned. Dette ble markert på en gudstjeneste i
september.
Sigmund Sandåker tjenestegjorde i en overgangsfase, som pastor i en 30% stilling etter at han vært
hovedpastor siden 2014. Den 1.juli avsluttet han
også sitt engasjement i 30%.
I oktober flyttet Ellen Myrvold til Vennesla, og
sluttet i eldsterådet etter 7 år. Hun har vært en inspirator og omsorgsperson for mange i menigheten, og vi er svært takknemlig for jobben hun har
gjort.
3. Representasjon – deltakelse i kirkesamfunnet
Eldsterådet var representert på årets synodemøte
på Stavern folkehøyskole (Fredtun) i november. På
forhånd hadde menigheten blitt forelagt sakene. Vi
fremmet en sak om en åremålsordning for eldste på
4 år, men dette forslaget falt.
Våre representanter var: Hilde Grøthe, Are Røiseland, Knut Are Jølstad og Siri Merethe Reisvaag
Johannessen. Arild Sæbø deltok som representant
for synodestyret. Han har vært styremedlem i forrige treårsperiode. Are Røiseland ble valgt inn til
synodestyret som 3. varamann.
Foruten de vanlige eldsterådsmøtene, samles elds-

terådet til to årlige samlinger. I januar 2017 var vi en
lørdag hos Endre Sagedal på Flekkerøya, og i august
deltok vi sammen med staben og AR på en felles
samling på Grosås gård.
6. Sammensetning i ER.
Are Røiseland ble ordinert som eldste i august. På
grunn av hans jobbsituasjon, besluttet eldsterådet å
skifte møtedag til torsdagene. Møtefrekvensen ble
redusert til 3. hver torsdag. Samarbeidet og fellesskapet i eldsterådet fungerer svært godt. Selv om mange
saker passerer vårt bord, bruker vi god tid til bibel og
bønn og til å dele liv og opplevelser. Vi opplever at vi
blir overøst av menigheten med omsorg, oppmuntringer og forbønn. Dette er vi svært takknemlige for.
Eldsterådets sammensetning er ved årsskiftet
2017/2018:
Arild Sæbø, (leder), Knut Are Jølstad, Hilde Grøthe,
Are Røiseland og Harald Eikeland. Endre Sagedal
møter som koordinator mellom ER og Stab, og Stein
Arve Graarud møter i saker som gjelder FriBU.

Menighetens virksomhet/drift
Gudstjenestene
Gudstjenestene er søndag kl. 11.00. Vinter/vår hadde
vi også 1330 gudstjenester, ble ikke starta opp på
høsten pga noe svakt oppmøte. En gang i måneden
har det vært familiegudstjeneste.
Enkeltarrangementer i menigheten
Lørdag 28.01 Konsert Engegårdkvartetten
Søndag 29.01 Nord-Korea Kveld
Fredag 3.-4.02 Damedøgn
Lørdag 04.02 Konsert: Andrea Chrouch tribute
Søndag 05.02 Kammerkonsert KSO

Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk i 2017 var på 233 personer.
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Sammendrag av årsmeldingen for 2017
Onsdag 01.03
Søndag 26.03
Fredag 31.03
Onsdag 05.04
Søndag 09.04
Tirsdag 23.05
Onsdag 07.06
Lørdag 02.09
Tirsdag 05.09
Søndag 24.09
Fredag 13.10
Søndag 15.10
Mandag 30.10
Torsdag 02.11
Fredag 03.11
Søndag 05.11
Lørdag 11.11
Torsdag 16.11
Lørdag 18.11
Søndag 19.11
Søndag 03.12
Søndag 17.12

Fastegudstjeneste
Konsert: Maria Arredondo,
Torstein Sødal
Konsert: Frøydis Grorud og
Trygve Skaug
Fasteforestilling: NÅDE
Kammerkonsert: KSO
Mannsmøte: Tro og Testostoron
Seniortur
Pilegrimstur
Kvinnestevne
Sangkveld
Åpning Bibelsamling
Åpning Bildeutstilling
Luther-kveld
Fakkeltog for forfulgte kristne
Konsert: Sveinung Hølmebakk
Tom Waits Gudstjeneste
Kammerkonsert
Japan-kveld
Julemesse
Konsert: Damene i Kirka
Konsert: Juletonar frå Agder
Vi synger jula inn

Menighetsmøter i 2017
I tillegg til Årsmøtet har det vært 4 menighetsmøter
med et gjennomsnittlig frammøte på 62 personer. 33
saker har vært behandlet.

Menighetsrådet
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Menighetsrådet har i 2017 hatt to møter. Regnskap og
budsjett har vært hovedsakene.

Administrasjonsrådet (AR)
Praktisk og økonomisk ansvar for driften, består av:
Gudmund Jakobsen, Hans Kristian Sødal, Endre Sagedal. 17 møter, 46 saker blant annet innenfor områdene
bygg og eiendom, finansiering, regnskap, budsjett,
givertjenesten, fordeling av kollekter/kollektplan, søknader om støtte, bemanning og vaktlister for kirkeverter, vaktmestertjenesten og renhold. Økonomien i menigheten er rimelig god. Innsamlingen til byggrenovering har passert 11 millioner, det gjenstår 3,4 millioner
i gjeld på prosjektet.

friCafé
Hans Jakob Nilsen, Siri Sandåker og Ånund Lunde
utgjør friCafé-utvalget. De 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, hun
sørger for innkjøp og holder orden.

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

Felleskristent arbeid
Fellesmøtene

Sammendrag av årsmeldingen for 2017
Det var fellesmøter for første gang i Q42 10. – 15.
januar med Hilde Grøthe og Siri Iversen som talere.

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 sentralt er med som eierorganisasjon, og
støtter på ulike måter.

Kirkens Ungdomsprosjekt – KUP
Hver mandag samles unge mødre og barn i Fricafe,
som de disponerer.

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.

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

Bibelkveld
Vi er verter for Bibelkveld hver mandag, dette er i
samarbeid med Ungdom I Oppdrag og andre menigheter. Samlet 80-90 personer 15 kvelder på
høsten. Fortsetter i 2018.

Suppe for 7
Et møtested i hjemmene rundt et enkelt måltid. 22
samlinger i 2017, 47 aktive deltakere mellom 38
og 87 år – organiseres av Supperådet

Fra speiderens hytte på Finsland.

Strikkecafe
Møtes hver. 2 tirsdag for en uformell samling med
håndarbeid.

«40 dager»
40 fredager med bibelskole, samt to turer, 14. året,
42 deltakere.

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

Innvandrerarbeidet
Persiske møter: 10 møter i 2017 for persisk talende. 10-40 voksne, 20 barn.

Formiddagstreff
Jevnlige formiddagstreff med evangeliske møter,
åtte samlinger, 30-60 personer.

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

Menighetens bønnetjeneste
Menigheten har flere bønnesamlinger på ulike
steder og tider. Alle medlemmene bes for gjennom
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Sammendrag av årsmeldingen for 2017
en bønnegruppeorganisering

Misjonsutvalget (tidligere Misjon2020)
Koordinerer lokalt misjonsengasjement. Fordeler
økonomisk støtte til prosjekter og team.

Misjonsmessa
18. november var årets messedag, resultatet ble
Jubilo er menighetens barnekor.
(Tidligere: Ytremisjonens kvinneforening)
Møtes hver 2. tirsdag, rundt 40 damer. Har videresendt over 100 000 til Frikirkens ytremisjon. Jevnlig
bønn for misjonærene.

Den syngende menighet
Balo i Didessadalen i Etiopia. Et av menighetens
misjonsprosjekter.
260 000 netto til Frikirkens ytremisjon.

Misjonsforeningen

Kristiansand Frikirke står i en sterk musikalsk tradisjon. Det har vi stor grunn til å uttrykke takknemlighet for. I vår menighet har musikken egenverdi, den
er ikke bare et middel.
2017 var et aktivt år med mange og varierte konserter og musikalske innslag på gudstjenestene. Ved
årets slutt ble det bestemt at kor-miljøet utvides med
to nye kor. Er det mange andre menigheter i Europa
som har åtte kor? Neppe.
Jubilo


Damene i kirka

Vestergabet (En humørfylt årsmelding som
du kan lese på våre hjemmesider eller i
fullversjonen!!)

Kristiansand Studiokor

Kristiansand Frikirkes kammerkor

Bronselaget
Opprettet i desember 2017

Kristiansand Frikirkes Verdenskor

Kristiansand Frikirkes Ungdomskor
I tillegg til dette ble bandet” Kortreist Økumenisk
Bluegrasband” en del av menighetens arbeid i 2017.
Ungdomsarbeidet har samspillgrupper og lovsangsteam, óg menigheten driver egen musikkskole.

Misjonsmessa er et viktig samlingspunkt på høsten.
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Sammendrag av årsmeldingen for 2016
Påskespillet

FRIBU- SØR

Dette fremføres nå hvert 2. år. I 2017 var det et hvileår.

FriBU-sør er et nettverk for Frikirkenes ungdomspastorer og ungdomsarbeidere.

Menighetens diakonale arbeid

Konfirmantarbeidet

friMat
Deler ut poser med innsamla datomat til 70-100 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

Kristiansand Frikirke har i 2016-17 hatt 36 konfirmanter. 9 gode medarbeidere sammen med ungdomspastor. Sommerleiren er en bærebjelke i arbeidet, den samlet 144 konfirmanter fra Frikirkene
i området, fordelt på 2 leire.

TØFF
– Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter
Tanken bak kurset er å gi konfirmantene et ekstra
år etter konfirmasjonsåret. Fra Frikirkene i området har det vært 105 deltakere og 33 ledere, delt
opp i to grupper av plasshensyn, den ene her møter
her. 21 av 35 fra vår kirke tok dette valgfrie ekstraåret. Året avsluttes med misjonstur til Kaliningrad

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. 90 blomster ble delt ut til de over 90 år, og
235 hjemmebesøk ble utført.

Vennefest i nabolaget

Natteravn

USB er et ledernettverk for alle byens menigheter.
Samles til bønnefrokost en gang i måneden. 1200
på årets lovsangsfest 16.05, og største innslaget i
borgertoget. 2 fagdager i året for lederne. Bidrar på
Fellesmøtene med egen lørdagskveld.

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

Seniorturene i juni
Vandretur i Høvåg med ca 30.stk
Lista tur med ca 50 stk

FRIBU: Frikirkens barne – og
ungdomsarbeid.
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: Stein Arve Graarud, Maren
Aas Hansen, Thomas Augusto Lindal, Linn Cathrine
Sødal, Kirsti Vedå og Siv Justnæs.

Vi er medarrangør sammen med andre menigheter.
1400 deltakere. Våre konfirmanter var medarbeidere. Fant sted i Q42, Betania og Frikirken

USB – Ungdom Sammen for Byen

Skattkammeret og Mini-hits
Har i snitt vært 10 barn på hver samling. Bruker
«Sprell levende» undervisningsopplegg. 8 ledere

HITS
Et tilbud for 5.-7. klasse under gudstjenesten.

Superlight og Voxlight
Månedlig barneklubb som samler 40-50 barn totalt.

Kristiansand FSK (speideren)
Samles i 2 grupper, småspeidere (FLOKKEN) 40
stk, og storspeidere (TROPPEN) 25 stk. Er venteliste for å komme inn i FLOKKEN. Har speiderbåt og speiderhytte. Var på landsleir i Bodø.
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Sammendrag av årsmeldingen for 2017
Ansatte pr. 31.12.2017

Stilling

Stillings %

Harald Eikeland

Pastor

100

Jon Kleveland

Musikk-leder

100

Stein Arve Graarud

Pastor

100

Endre Sagedal

Daglig leder

100

Hilde Grøthe

Pastor

50

Torbjørg N Nilsen

Kontormedarbeider

40

Maren Aas Hansen

Barneleder

20

Roald Fidje

Vaktmester

20
SUM 5,3 stillinger

VoX
VoX er menighetens hovedsamling for ungdommer. 90-200 ungdommer samles annen hver lørdag kl. 1930-2300, og i 2017 har det vært 19 samlinger. Har et band som bidrar. Har også hatt 3
turer. Ledertreningen er prioritert i VOX, og målet er at ungdommene selv kan drive arbeidet.
Bønn kl 18 hver VOX kveld

2016

2017

1417

1381

Med stemmerett

443

439

Medlemmer under 15 år

130

101

Øvrige medlemmer (tidligere
begrenset medlemskap)

844

841

2

7

32

35

2

0

256*

233

27

21

4012

3289

148

157

Medlemskap totalt

Døpte

Statistikk
Per 31.12.17 hadde menigheten fire pastorer og tre
eldste. Se tabellen øverst og til høyre.

Konfirmerte

*2016 var jubileumsår

Gudstjenestefremmøte

Døde: Kari Nylund, Jan Ingarth Andersen, Ellen

Fredriksen, Steinar Jacobsen, Olete Marie
Melgaard, Lars Ilebekk, Anne-Synnøve Andreassen, Ansgar Røsnes, Kari Mykland.
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Seniorer på vandretur.

Vielser
Antall nattverdsamlinger
Nattverddeltakere totalt
Nattverddeltakere, gjennomsnitt

Ny miksepult i kirkesalen
Av Åge Grønningsæter
Menigheten har nylig investert i nytt lydutstyr. Den
gamle analoge miksepulten har gjort god nytte i
mange, mange år, men i 2017 begynte den å svikte.
I stedet for å bruke penger på kostbare reparasjoner,
fant vi tida moden for å anskaffe en moderne og
fremtidsrettet digital mikser. Digitalt lydutstyr har
veldig mange fordeler, la oss nevne noen:
Vi er en stor menighet med mange ulike arrangement, gudstjenester, VOX, korøvelser, 40-dager,
konserter, kveldsmøter etc. Vi har et fast team av
lydmiksere som betjener utstyret på gudstjenestene
søndag formiddag. Men på andre arrangement er
det også behov for folk som kan betjene det, alt fra
avanserte brukere som kan ta seg av konserter og
store arrangement som påskespillet, til enkle brukere som kan få lyd i en eller to mikrofoner på et enkelt møte. Digitalt lydutstyr har store fordeler for
alle disse brukerne. Brukervennlighet er veldig viktig for alle de som ikke har mulighet til å få mye
opplæring. En digital miksepult kan på forhånd
programmers til ulike behov, f.eks. en standard
gudstjeneste eller 40-dager. Med et par tastetrykk
kan man komme i gang.
Vi valgte å kjøpe inn utstyr fra produsenten Allan
& Heath, og de tilbyr også en enkel liten “hjelpemikser” som kan brukes i stedet for det store miksebordet. Denne forventer vi vil gjøre terskelen
enda lavere for de som ikke har lyst til å sette seg
inn i de mange muligheter og detaljene som hovedmikseren tilbyr.

regel leid inn digitalt utstyr og personell til å betjene
det. Et viktig kriterium for vårt valg var å finne noe
som dekker slike behov, og med ildsjeler som Andreas Gabrielsen, så har vi nå i stor grad mulighet til
å betjene slike arrangement selv. Dette vil ikke bare
leiekostnadene betydelig, men også representere
spennende utfordringer for de unge. Muligheten til å
rekruttere nye lydfolk, bl.a. fra VOX, er mye større
når man har utstyr som er moderne og fremtidsrettet.
Utstyret er bare noen uker gammelt, og det er mye å
sette seg inn i. Andreas Gabrielsen har gjort, og gjør
en kjempeinnsats for å installere og klargjøre alt. I
løpet av våren regner vi med at det meste faller på
plass, at enkle bruksanvisninger er utarbeidet og
opplæring gitt til de viktigste brukergruppene. Vi
ber om forståelse fra menigheten dersom det skulle
bli noen pinlige stille pauser, eller “ulyder” i tida
fremover. Kom gjerne med tilbakemelding om hvordan dere opplever lydkvaliteten!
Det var satt av 150.000kr i budsjettet for 2018 til
nytt lydutstyr. Etter å ha vurdert flere alternativer,
landet vi altså på produsenten Alan & Heath, et merke som er brukervennlig og gir mye utstyr for pengene. For å dekke behovene som nevnt ovenfor, valgte vi å handle for ca 220.000 kr. i stedet for å spre
investeringen over flere år. Sparebanken Sør har
også gått inn med kr 25.000 i støtte. Vi tar dette
ekstra løftet nå, noe som ledelsen i menigheten var
enige i.
God lyd er viktig, og nå mener vi at menigheten har
gjort en veldig god investering som vi vil ha nytte
og glede av i mange år fremover.

Menigheten arranger ganske mange konserter i
løpet av et år, og til slike arrangement har vi som
Andreas i gang med innkjøringen av miksepulten.
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Seilskuta ”Fryden”
I forrige utgave av FrikirkeAktuelt kunne vi lese at folkehøyskolen hadde fått opsjon på Risør-skøyta Fryden. Usikkerheten
var om det var mulig å skaffe så mye kapital at båten kunne bli
i skolens eie. Vi tok en telefon til en av skolens lærere Eivind
Sødal og han kunne gledestrålende fortelle at det nå er samlet
inn så mye penger at skolen er garantert å få beholde båten.
Det ble tatt opp lån for å finansiere kjøpet og nå er to tredeler
at lånet nedbetalt. Neste forfall er i mai, og Eivind regner med
at det går bra.
Det skal gjøres noen endringer på båten. Nytt seil er mottatt fra
sjøspeiderne i Vågsbygd. Sødal ser frem til at båten skal benyttes i undervisningen. Og som nevnt i forrige utgave av bladet
blir det anledning for medlemmer av Frydens venner å benytte
den på sommeren.
Eivind ber redaksjonen i FrikirkeAktuelt overbringe en stor
takk til de som gjennom økonomisk støtte har bidratt til at båtprosjektet kan realiseres. Bildet er tatt nylig der båten ligger
fortøyd i Otra.
Men fortsatt er det ønskelig med flere i venneforeningen. Vil
du bli med så kontakt Eivind Sødal på telefon 450 10 767. Gave kan du gi til konto 3000 32 02433 eller vipps 103673. Husk
å merke gaven med «Fryden»
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Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

VOX på Hovdentur
Av Stein Arve Graarud
VOX dro på sin årlige vintertur til Hovden 1921. januar. 123 deltakere på Fjellstoga er ny
rekord. Vi har aldri vært så mange før. Det er
alltid ungdommene i første klasse på VGS som
er ledere for turen. Det er de som er ansvarlige
for planlegging og gjennomføring av turen,
men de får god hjelp fra voksenlederne.
På fredagskvelden talte Jona Holme om at vi
alle har forskjellige nådegaver, som vi bidrar
med til fellesskapet. På lørdag morgen talte
Mathilde Berg om å være et inkluderende fellesskap. På lørdagskvelden var det vitnemøte.
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Vi hadde forskjellige aktiviteter i løpet av helga. Vi var innom langrenn, skøyter, bading og
leking i snøen. På søndag fikk de fleste rast fra
seg i slalombakken.
Takk til alle voksenlederne som satt av en
helg til ungdommene våre:
Ruben Gausdal, Eivind Bydall, Anita Sædberg, Andreas Gabrielsen, Line Key Graarud,
Jostein og Birgit Senumstad. Vi var også så
heldige å få med oss menighetens bestefar,
Arne Einstabland, på turen. Det var det mange
ungdommer, som satte pris på.

Et knippe bilder fra den flotte turen

Ansvarlig redaktør:
Endre Sagedal

Bankgiro:

3000.20.64908

E-post til
redaksjonen:

endre.sagedal@
frikirken.no

Redaksjonen:
Kåre Melhus
Harald Flå
Randulf Roaldsnes

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

Layout:
Tormod Fidje
Ole Jens Fjelde
Offsettrykk:
GEVIR AS
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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

Daglig leder

Endre Sagedal
94 01 03 09 (mob)
FriBU-pastor Stein Arve Graarud
41 32 42 63 (mob)
Pastor
Hilde Grøthe
47 91 42 92 (mob)
Pastor
Harald Eikeland
92 42 76 40 (mob)
FriBU-arbeider Maren Aas Hansen
90 70 52 97 (mob)
Sang- og musikkleder
Jon Kleveland
46 88 71 22 (mob)
Formann eldsteråd
Arild Sæbø
99 71 13 38 (mob)
Vaktmester
Roald Fidje
90 09 63 50 (mob)
Kontakt Administrasjonsråd
Gudmund Jakobsen
90 78 49 86 (mob)
Kontaktperson Kirkeverter
Kontoret
Tlf. 38 12 10 30
E-postadresse
kristiansand@frikirken.no
Hjemmeside
www.kristiansandfrikirke.no
Bankkonto
8220 02 86266

Døde:





Egil Haugland
Ruth Torvaldsen
Marie Grønningsæter

Nye medlemmer:
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Sissel Elisabeth Key
Berntsen og Truls August
Berntsen

Sjelesorgseminar
for innvandrere
Lørdag 17.februar var et tyvetalls mennesker fra den persisktalende verden, bosatt flere steder på Sørlandet, samlet i Fricafé, sammen med en god del
nordmenn. Torleif Elgvin og
Tone Benestad underviste, i regi
av Helhet gjennom Kristus, om
temaer som synd og skam, sår,
indre legedom, tverrkulturell
bagasje og frihet i Kristus. Et
tilsvarende seminar fant sted på
Visjon i Stavern i fjor sommer.
Undervisningen var direkte, og
den gikk dypt. Flere ønsket personlig samtale og forbønn i etterkant. Det er sterkt å få tilbakemeldinger i etterkant fra en av
deltakerne, som omtaler dette
som en av de aller beste dagene
i livet hennes!
Per Kristian

Årsmøte
Onsdag 21. mars kl 18:00.

Betjene lyd
En viktig del av samlinger i kirka,
er at alle kan høre. Lydanlegget
trenger flere til å betjene det, vil
du være med i en turnus? Opplæring blir gitt, det er enklere enn
det ser ut til. Kontakt: Åge Grønningseter 413 05 796 eller Endre
Sagedal 940 10 309

Innkjøring til kirka
Det er fortsatt mange som er litt
usikre på om det lov til å kjøre
inn til kirka for av– og påstigning.
Underskiltet i Tollbodgaten har
ordlyden: "Gjelder gjennomkjøring". I skiltreglene forklares dette
slik: Forbudet kan begrenses til å
gjelde gjennomgangstrafikk med
underskilt 808.301 ”Gjelder gjennomkjøring”. Med gjennomkjøring menes her kjøring fram til
neste vegkryss uten opphold underveis.
Dette betyr at kjøring med opphold underveis er tillatt. Med
andre ord så oppfyller du kravet
til opphold ved at du stanser for å
levere varer eller sette av personer.
Innkjøringen må foretas fra Kronprinsensgate og utkjøringen må
foretas til venstre og opp Elvegata. Men uansett så er det slik at vi
må være hensynsfulle i forhold til
bussene slik at de ikke blir forhindret fra å kjøre inn på holdeplassen.

Program
11.00 Gudstjeneste, Nattverd,
Stein Arve Graarud,
Voxbandet, Dåp, Skattkammer og Hits

Fredag 9. mars

Søndag 25. mars

16:30 Superlight

10:30 Bønnemøte

18:30 Voxlight

11:00 Gudstjeneste, Arne Wilhelm
Haugland

Tirsdag 10. april

Onsdag 28. mars

10.30 Bønnemøte

19.00 Støperiet, For ungdom over
18 år

19.00 StrikkeCafé

Lørdag 10. mars
19:30 Vox

Søndag 11. mars
10:30 Bønnemøte
11:00 Gudstjeneste, Hilde Grøthe,
Musikk: Kristiansand Folkehøyskole, Skattkammer,
Hits
19:00 Frikveld, Tro i fantasyliteraturen, Tor Jarle Wergeland og Harald Eikeland

Tirsdag 13. mars
10:30 Bønnemøte
19:00 StrikkeCafé

Onsdag 14. mars
12:00 Seniorforum, Dagfinn Haarr,
Normal aldring. Forfall eller
naturlov?
19:00 Støperiet, For ungdom over
18 år

Søndag 18. mars
10:30 Bønnemøte
11:00 Påskespillet, Lys, lys levende
18:00 Påskespillet

Tirsdag 20. mars
10.30 Bønnemøte
19:00 Misjonsforeningen, Tore
Svein Langås, Utvalg fra
Salmenes bok

Onsdag 21. mars
12:00 Bronselaget
18.00 Årsmøte

Lørdag 24. mars
19:30 Vox

Skjærtorsdag
18:00 Gudstjeneste, Nattverd ,
Sverre Jølstad, Kveldsmat

Langfredag
11:00 Gudstjeneste, Hilde Grøthe,
tale, Helene Jensen, sang,
Tone Østbye, cello

Onsdag 11. april
12.00 Bronselaget
19.00 Støperiet, for ungdom over
18 år

Søndag 15. april
10.30 Bønnemøte

1.Påskedag

11.00 Gudstjeneste, Harald Eikeland, tale, Kammerkoret,
Skattkammer og Hits

10.30 Bønnemøte

16.00 Persisk møte

11.00 Høytidsgudstjeneste, Endre
Sagedal, tale, Gunhild Langemyr, sang

Tirsdag 17. april

2.påskedag

19.00 Misjonsforeningen, Svein
Gunnar Gundersen, Etiopia

11:00 Gudstjeneste i Domkirken,
Hilde Grøthe, tale

Tirsdag 3. april
10.30 Bønnemøte
19.00 Misjonsforeningen, Kåre
Melhus, Uganda

Onsdag 4. april
12.00 Formiddagstreff, Aud Karin
Kjølvik Ringvoll, tale, Bernt
Jørgen Beckmann, sang

Fredag 6. april
16.30 Superlight
18.30 Voxlight

Lørdag 7. april
19.30 Vox

Søndag 8. april
10.30 Bønnemøte

10.30 Bønnemøte

Onsdag 18. april
12.00 Seniorforum, Harald Avtjern, Universets finjustering
– et indisium på Guds eksistens

Fredag 20. april
09.00 Åpen dag 40 dager, Yngve
Kolltveit, «Tjene i kjærlighet»

Lørdag 21. april
19.30 Vox

Søndag 22. april
10.30 Bønnemøte
11.00 G2 gudstjeneste, Nattverd,
Kjetil Gilberg, tale, Studiokoret, Skattkammer og Hits
19.00 Frikveld, Bokkveld, Kjetil
Gilberg

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

Lys, lys levende 18. mars 2018
Når dette leses så er vi nesten
ferdige med alle forberedelser
til årets påskespill som blir
framført søndag den 18.
mars. Det ligger mye arbeid
bak, men mange har vært
med helt siden starten i 2009
så summen av den kreative
erfaringen er stor. Vi håper at
vi får lov til å berøre noen
hjerter denne gangen også.
Det er flott å få oppleve at
unge og gamle kan gjøre dette prosjektet sammen. Vi ønsker å være en menighet for
alle generasjoner.
I år er årets konfirmanter og
Kristiansand Folkehøgskole
invitert til en generalprøve på
lørdagen.
Vi gleder oss og vi håper at
det blir riktig mange som
oppleve dette fantastiske budskapet som er så avgjørende
for den kristne kirke.
Kanskje har du en bekjent
eller en nabo som ville ha
blitt glad for å bli invitert? Vi
tar ikke inngangsbilletter. Så
vær ute i god tid..
Til høyre noen bilder fra
øvelser i februar.

