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Vennesla Frikirke (s 6-7) 

Kortreist blir langreist (s 16) 

Kammerkoret (s 8-9) 



Av Knut Hammersmark 





Av Stein Arve Graarud  



Av pastor Hilde Grøthe 
 



Av Harald Flå 

Pastor Tor Michal Kinn på talerstolen  

Et flott Guds hus i Vennesla 





Hva er egentlig et kammerkor til forskjell 
fra andre kor? 



Planlegges det noen spesielle jubileumsakti-
viteter for koret? 

Hvor mange medlemmer har koret?  

Må man kunne synge rett fra bladet for å bli 
med? 

Hvordan vil du karakterisere sangstilen? 

Har du noen vyer for koret? 

Annet å fortelle om koret? 



Av Leif Jensen i samtale med Kåre Melhus 
 





Av Sigmund Sandåker 

Håvard Frigstad ble født 17.07.1962. Han vokste opp i et trygt og godt hjem på Sødal sammen med mamma 
Maghi-Lise, pappa Sigurd, storebror Jens Thore og storesøster Aase.  
Håvard hadde store helseutfordringer helt fra fødselen av. Han ble født med hull mellom forkamrene i hjer-
tet, og hadde det sjeldne Noonans syndrom.  
Tross sine helseutfordringer, gikk Håvard vanlig 9-årig grunnskole på Lovisenlund. Håvard opplevde ikke å 
bli mobbet på grunn av sin annerledeshet, og årene på Lovisenlund gav grunnlag for gode vennskap som 
han hadde med seg livet ut. 
Håvard hadde tre solide søyler i livet: Familien, jobben og menigheten. Håvard har tilbrakt mye av sin tid i 
Kristiansand Frikirke, og menigheten var som en utvidet familie for ham. 
Som voksen har Håvard tjent som kirkevert i menigheten. Dukket det opp et ekstra arrangement der vi ikke 
hadde bemanning, var Håvard alltid på tilbudssiden. Han var glad for å kunne hjelpe. Håvard har vært et 
sterkt og tydelig forbilde i trofasthet og tjenestevillighet.  
Den siste tiden ble tøff for Håvard. Både hjerte, lunger og nyrer fungerte dårlig. Han slet mye med pusten, 
fikk stadig vann i lungene, og måtte de siste ukene jevnlig til dialyse på sykehuset, hvor han følte seg godt 
ivaretatt av personalet.  
Søndag formiddag den 17.mars var han på plass i god tid. Han deltok i gudstjenesten, kom til nattverd og 
gikk til forbønn. Etterpå var det ikke mye krefter igjen, så da han kom opp på Sødal, måtte han ta seg en 
god hvil på sofaen mens potetene kokte. Så hadde Håvard og mamma søndagsmiddag sammen, før Håvard 
satte seg i bilen for å kjøre hjem. Han kom ikke mer enn ca. 30 meter ned i veien før hjerte stanset. Håvard 
visste at han var alvorlig syk, men han var ikke redd for å dø. ”Jeg har jo en som passer på meg” sa han til 
sine nærmeste. Og nå har Håvard fullført løpet. Han er hjemme hos Herren.  

 

Håvard Frigstad  (foto: privat) 





  

Nytt fra menigheten 

Vi vet ikke hva slags bilde du 
har av Jesus, men har du lyst 
til å bli bedre kjent med Han 
som viser oss hvem Gud er, 
kan dette være noe for deg. Du 
har kanskje kunnskap om den 
kristne tro? Dette kurset vil 
hjelpe deg videre i anvendelse 
av din kunnskap til liv og tje-
neste

 
 

 

 



Program 
  

 

Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i programmet. Følg med på ukens annonser og på 
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