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Kontaktinfo
SONGDALEN MENIGHETSKONTOR
Helsesenteret (i underetasjen), Nodeland,
Pb 43, 4685 Nodeland
Tlf.: 38 18 33 80. Faksnr 38 18 49 98.
www.greipstad-menighet.no
e-post:
menighetskontoret@songdalen.online.no
Prestekontoret i Finsland, tlf 38 18 03 91
Ansatte:
Kirkeverge Truls Glesne
Sokneprest Jan Austad
Kateket Erlend Waade
Menighetssekr. Olene Eidså
Musikalsk leder/ungdomsarbeider Tom Jarle
Istad Kristiansen
Klokker/kirketj. Målfrid Lindeland (Greipstad)
Klokker/kirketjener Åshild Roland (Finsland)
Kontortider menighetskontoret Nodeland:
mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 9-14.
Tlf 38 18 33 80
Prestekontoret Finsland bedehus: Enkelte
torsdager, tlf 38 18 03 91. Plakat settes ut
når åpent. Ellers: Ta kontakt ved behov, tlfnr
90 59 00 13.
SØGNE MENIGHET
Menighetskontoret, Gamle Lundev. 19.
Pb. 1080, 4683 Søgne.
Tlf. 38 05 57 10, Fax 38 05 57 11.
www.sognemenighet.no
Ekspedisjonstid

Andaktstelefonen ble startet i 1973 i
Kristiansand med det formål å spre
evangeliet til så mange som mulig,
for særlig å nå de som ikke så lett
kan samles i Guds hus.
Det er 13 menigheter og organisasjoner i Kristiansand og Vennesla
som driver Andaktstelefonen, og
som gir muligheten til en andakt
via telefonrøret. Hver andakt varer
3-4 minutter, og den kan nåes hele
døgnet.
I de siste årene har Andaktstelefonen blitt benyttet fra hele landet, da
tjenesten er gratis.

Forkynnere fra de ulike menigheter/
organisasjoner leser inn andaktene som
du kan lytte til. Hver tirsdag og fredag
blir ny andakt satt inn. I fjor registrerte
vi nesten 40 000 oppringninger til telefonen.Vi disponerer nå fire telefonlinjer.
I dag er telefonen i Kristiansand den største av sitt slag i landet, og den eneste
som etter nesten hver andakt gir innringeren anledning til å ta direkte kontakt
med taleren. Vi vet ikke hvem som ringer, men vi vet det er mennesker som
ønsker en hilsen fra Jesus og høre røsten av et medmenneske som ønsker den
som ringer Guds velsignelse.

Mandag: Stengt
Tirsdag, torsdag, fredag: kl. 10-14
Onsdag: kl. 12-14

Endlovini

Så hjertelig velkommen til Betania
mandag 3. mai kl 19:00

Kontortider:
Kirkeverge Irene Hæåk: ma, ti, to, fr
kl. 9– 15, on kl. 12-15, tlf. 38 05 57 12
Sokneprest Helge Høyland: on kl. 12-14, to
kl. 17-18.30, tlf. 38 05 57 14 / 971 75 561
Kapellan Hilde Elise Andreassen: ti og on kl.
12.00-14.00, tlf. 38 05 57 18 / 478 54 770.
Annenhver torsd. (oddetallsuker) treffetid i
Langenes arbeidskirke kl. 17.00-19.00,
tlf. 478 54 770.
Diakon Anne Grete Vigebo: ti kl. 17-18.30, to
kl. 13-14.30, tlf. 38 05 57 20 / 997 01 231
Kateket Nils Herman Hornnæss: on kl. 12-14,
to og fr kl. 9-12, tlf. 38 05 57 16 / 924 58 067
Ungdomsarbeider Jens Daniel Vinvand:
on kl. 12-15, to kl. 11-14,
tlf. 38 05 57 15 / 908 24 366
Kontorfullmektig Solveig H. Bentsen: ti og to
kl. 9-15, on kl. 12-15, tlf. 38 05 57 10
Organist Håkon Bjorå: on kl. 12-14,
tlf. 38 05 57 13 / 997 01 284
Organist Jarle Børnes, ti kl 12-14,
tlf. 38 05 57 13 / 906 65 685
Kirketjener Jostein Schaldemose:
Tlf. 996 40 631
Kirkegårdsarbeider Kurt Helge Almendingen:
Tlf. 411 23 897

Velkommen til vår årlige Endlovinibasar, der vi i år får besøk av Astrid
Stabell som har startet opp og driver prosjektet. Hun vil fortelle om
arbeidet og ha med varer for salg.
Alt er laget av håndarbeidsdamene
på Endlovini. Det blir utlodning av
mange fine gevinster på bok og
tombola.

Pengene i år vil gå til å bygge og
utstyre et sted for tuberkuløse på
Endlovini. Dette vil Astrid fortelle mere
om på basaren.

Menighetsbladet: mbladet@gmail.com

Hilsen
Støttegruppa for Endlovini

I år får vi sang av ei gruppe fra
Belcanto under ledelse av Cecilie
Repstad. Som vanlig spanderer vi
kaffe og hjemmebakte kaker.

Menighetsbladet for Søgne, Greipstad og Finsland blir utgitt av menighetsrådene,
og distribueres til alle hjem i prestegjeldet.
Redaksjonen:
Mari Håland - 948 949 60
Liv Høyland - 38 07 00 51
Jone Nikolai Nyborg - 924 802 44
Knut Asbjørn Koland - 970 516 55

Redaksjonen tar gjerne i mot saker til bladet.
Stoff med bilder prioriteres.
Frist for saker til neste utgivelse er 18. mai 2010.
Bruk e-post: m
 bladet@gmail.com
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Misjon

Jul i møte og Norge langt borte
Da er det på tide med en liten oppdatering
her fra Kina. Siden forrige nyhetsbrev fra oss
har det skjedde virkelig mye, vi har vært på
prosjektbesøk, truffet venner i Hong Kong
(Alf Christian og Kristin), studert, og sist men
ikke minst åpnet et nytt kontor her i Kina.
Vi dro på prosjektbesøk til Liangshang, hvor
misjonsalliansen jobber i hele 8 landsbyer.
Vi fikk besøkt 3 av disse. I de landsbyene vi
besøkte har misjonsalliansen bidratt med
biogass, fadderordninger, skole, ”training” i
jordbruk, vann, og helseforebyggende tiltak.
Den først landsbyen vi dro til heter Paoma,
og ligger 1,5 timers båt tur opp en elv.
Denne landsbyen var et syn for øye, der den
lå mellom vakre fjell og skoger. Men nøden
her er stor, og det er mange barn som tidligere måtte gå i opp til 4 timer hver dag for å
komme frem og tilbake til skolen. Men i dag
har de fått en ny skole, og dette fører til at
mange foreldre lar barna fullføre barneskolen. Tidligere har en del syntes at det blir for
langt for barna å gå, så de ble heller holdt
hjemme.
Det var meget spesielt å komme hit, og vi
ble mottatt av en velkomst- komité på ca 40
barn.
Dagen etterpå dro vi til en ny landsby. Denne
ligger litt mer tilgjengelig, og har bilvei nesten hele året. (ikke i regntiden). I denne
landsbyen har misjonsalliansen bidratt med
vannprosjekt og biogass. Bøndene her kunne
fortelle oss at avlingene har 4 doblet seg etter
at de fikk vann til landsbyen. Tidligere har alle
i landsbyen måtte mobilisere seg for å dra
med esler opp i fjellet for å hente vann. I dag
kan de hente vann midt i landsbyen.

Det siste besøket var kanskje det som
gjorde mest inntrykk, og det var når vi dro
til landsbyen Er Da Gao. I denne landsbyen
har misjonsalliansen sponset skole, biogass,
og ikke minst startet flere landsbykomiteer.
Disse komiteene består av landsbybeboere
som ønsker å forandre landsbyen sin. Når vi
kom hit hadde denne komiteen samlet seg,
og bygget en ny vei som ble fullført dagen
før. Denne veien hadde de søkt om midler
til, men Misjonsalliansen hadde dessverre
ikke nok midler til et slikt stort prosjekt i
år, de kunne kun få støtte på kr 20.000,- og
veien ble budsjettert av en entreprenør til kr
100.000,-. Men det landsbykomiteen hadde
gjort, var å samle hele landsbyen til dugnad,
hvor hver familie måtte gi fra seg 1 person i så
og så mange dager til å jobbe på veien. Med
denne løsningen klarte de å bygge veien for
kr 27.000,- og det er fantasisk. De resterende
7.000 hadde landsbyen fått i lån i felleskap.
I denne landsbyen er det også slik at kvinnen
må gå i 10 timer hver dag for å samle ved til
matlagning. Misjonsalliansen har derfor støttet flere biogassanlegg, som gjør at de i dag
kan brenne grisemøkk, og menneskeavføring.
Det er merkelig for oss å komme ut slik, å
møte mennesker som har fått forandret livet
sitt pga at mennesker i Norge har bestemt
seg for å gi penger til misjonsalliansen. Vi
møtte en kvinne som gråt av glede pga biogassanlegget. Dette prosjektet er gjort tett i
sammen med myndighetene i området, for
å sikre kontinuitet og vedlikehold av anleggene.
Vel det var det fra turen vår. Ellers her i Kunming har vi fått opprettet et nytt kontor hvor

vi skal jobbe, og det kontoret heter Buer Consult. Buer Consult er et Konsulentselskap
som har opprettet et representasjonskontor
her i Kunming, hvor vi skal følge opp NMA
sine prosjekter. Dette er kjempe spennende
for oss.
Når det gjelder språket, er det utfordrende,
men det går heldigvis fremover og vi har lært
mer enn forventet før jul. Selvtilliten stiger
litt for hver gang vi klarer å gjøre oss forstått
på kinesiskJ
Kinesere er virkelig et spennende folk, og det
er utrolig sosiale. Her er det bare å møte opp
i parken, ta med deg et spill og garantert få
noen å spille med, eller danse vals uansett
om du kan det eller ikke. Ja i parkene rigger
de til anlegg med enten dansemusikk eller
karaoke- anlegg.
Ellers opplever vi mye spennende. Matgleden er enormt stor her! Beklager å si det,
men maten i Norge blekner i forhold (bortsett fra mammas og svigermors mat daJ)
Hund og frityrstekte bier er faktisk ganske
godt. (beklager til alle dere hunde-venner)
Ja Julen nærmer seg og vi er i skikkelig julestemning. Vi gleder oss til å få besøk fra
Norge i år, men kjenner allikevel at vi er litt
langt bort. Men vi har juletre, norsk julemusikk, og det hjelper påJ.
Vi vil til slutt hilse dere med to vers fra salme
139:
”Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det.
Langt bortefra forstår du min tanke. Enten
jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner
nøye alle mine veier.”

ER DU NY I SØGNE?
Vi i Søgne menighet vil gjerne ønske deg velkommen
til en levende menighet som har mye å by på for både store og små.
Vil du vite mer, så besøk vår nettside www.sognemenighet.no
eller ta en telefon til vårt menighetskontor, tlf. 38055710.
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Arrangement

Kirkeskyss i Søgne
Telefonliste for kirkeskyss våren
2010:

Hjerterom: treffstedet f

MARS
381 66659 (Stie) eller
387 91344 (Aanensen) eller
381 66320 (Holme)
APRIL
387 91344 (Aanensen) eller
381 66320 (Holme) eller
381 66659 (Stie)
MAI
381 66320 (Holme) eller
381 66659 (Stie) eller
387 91344 (Aanensen)
JUNI
381 66659 (Stie) eller
387 91344 (Aanensen) eller
381 66320 (Holme)
Ring mellom kl.09.00 og 10.00 søndag morgen.

Folkemusikk i
Greipstad!
På gudstjenesten søndag 11. april
skifter vi ut orgelet med Songtunkvartetten! Da blir all sang og
musikk folkemusikk. Vi har hatt
disse gudstjenestene i flere år nå,
og mange sier de er et høydepunkt!
Kom og se om det er sant! I tillegg til
Songtunkvartetten og vår egen sang
får vi også høre kristen, etiopisk
sang!

Du har kanskje hørt at vi i 2009 startet opp et felles sosialt møtested for alle
generasjoner midt i Tangvall sentrum?
Der er døren åpen hver torsdag fra
kl 14.00 til 17.00. Alle er velkommen!
De som kommer innom synes virkelig å
trives på HJERTEROM. Atmosfæren er
varm og god. Praten går livlig og naturlig.
Latteren smittende.
Vi pleier ikke ha noe ”program” der, annet
enn at alle skal føle seg inkludert i fellesskapet. Det er et nøytralt sted for alle
nasjonaliteter og religioner. Vi snakker
konsekvent norsk med alle, selv om noen
i utgangspunktet har et annet morsmål.
Mye humor og latter kan følge med!
HJERTEROM er blitt svært populært. Det
pleier være 15 til 20 mennesker innom hver
torsdag, og flere er ”stamgjester”.
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De som vil kan få kjøpt seg ferske vafler/
kaffe/te for en billig penge også.
Hvem er så ”vi” som står bak?
Det er blant andre Søgne Menighet (ved
diakoniutvalget).
Søgne Frivilligsentral, .som ble satt i gang
høsten 2007, er et samarbeid mellom
Søgne Røde kors, Søgne Menighet, Søgne
Helselag, Søgne Lions Club og Søgne
Kommune.
Det er mange prosjekter og mange behov
som dekkes ved frivillig innsats i Søgne.
Derfor der det veldig greit å ha en felles
sentral som kan koordinere dette.
I Søgne Menighet fins mange flotte folk
som bryr seg om sine medmennesker. Alle

Arrangement

for trivsel og integrering

Kirkeskyss i Greipstad
Da det viser seg at kirkebilen/bussen som har kjørt fra Utkjerr via
Brennåsen/Rosseland til Greipstad
kirke så og si ikke har passasjerer,
vil vi prøve oss på et nytt opplegg.
De som trenger transport til kirken
må selv ringe til den aktuelle sjåførene og bestille transporten.
Du blir da hentet hjemme, slipper å
gå ned til hovedvegen, dette burde
bli en mye bedre ordning.
Vi setter opp søndagene dette
gjelder i menighetsbladet. Det er
kun transport til kl. 11.00 gudstjenestene.
Ring og avtale dette med ansvarlig
sjåfør mellom klokken 09.15 – 10.00
på søndags morgen.
MARS
Søndag 28.03.2010
O. Follerås - Tlf. 38 18 08 23
Fredag 02.04.2010
F. Syverstad - Tlf. 97 78 92 66
APRIL
Søndag 04.04.2010
F. Syverstad - Tlf. 97 78 92 66
Søndag 18.04.2010
T. Vargas - Tlf. 94 00 19 08
Søndag 25.04.2010
R. Stallemo - Tlf. 38 18 11 23
MAI
Søndag 09.05.2010
JH. Kampenes - Tlf. 40 41 20 05

kan finne noe de liker å gjøre eller engasjere seg i.
Kanskje noen kunne tenke seg å være med
i dette sosiale fellesskapet vi har på HJERTEROM? Kom innom og se hva HJERTEROM egentlig er for et sted. Du behøver
ikke bidra med annet enn å være tilstede
dersom du har mest lyst til det.
Men vi setter stor pris på hjelp til å steke
vafler en og annen gang. En samtalepartner er alltid velkommen, selv om vedkommende ikke er der hver torsdag.
Jo flere som har lyst å være med, dess
bedre for de som melder seg til tjeneste.
Både menn og kvinner er hjertelig velkommen til å ta kontakt!. Tanken bak HJERTEROM er at det skal være et sted som legger til rette for trivsel, trygghet og naturlig
kontakt mellom nordmenn og innvandrere. Det er ved å bli kjent at ”oss” og

”dem” følelsen kan bli til ”vi”.
Kom gjerne innom HJERTEROM på
en torsdag ettermiddag mellom kl
14.00 og kl 17.00. ( Se etter skiltet ute
på gaten).
Henvendelse til
Menighetskontoret på Lunde
Anne Grete Vigebo
Tlf: 38 05 57 10

Søndag 23.05.2010
O. Follerås - Tlf. 38 18 08 23
JUNI
Søndag 06.06.2010
JH. Kampenes - Tlf. 40 41 20 05
Søndag 20.06.2010
T. Vargas - Tlf. 94 00 19 08
HUSK:
Ring mellom kl. 09.15 og 10.00
søndag morgen.

Søgne Frivilligsentral
Tlf:48 29 58 12
Nora Hope
Tlf: 38 16 79 28
Innvandrerkontakt i Søgne menighet
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Arrangement

Karneval på ”Fredags”
Anna, ungdomsarbeider

Mange konfirmanter, - og noen i kostymer på en
koselig kveld på Fredags 19. februar

Daniel, Andrea og ........

Alle konfirmantene var på besøk på Fredags denne kvelden.
Mange hadde også kledd seg ut (men langt fra alle) i flotte
antrekk. Det ble delt ut premie(gavekort hos pizzabakeren) til
beste kostyme for både gutter og jenter.
Vinner i gutteklassen ble Torkjell, mens Stina vant i jenteklassen!
Alle fikk en velkomstdrikk når de kom, og så ble det etterhvert
både musikk, prat, karaoke, bordtennis og håndbak til langt
på kveld.
Elisabeth og Torkjell

Solveig og Ellen

Kine hadde tatt på seg to
forskjellige sokker

Anna og Anna
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Erlend, kateket

Menighetshus

Stor glede i Greipstad
menighet for nå blir det
nytt menighetshus!
På menighetsmøtet som skulle avgjøre
saken, var det stort flertall for at byggingen
nå kan starte!
Menighetsrådet er svært glade for alle
som har gjort dette vedtaket mulig:
- Ansvarlige og medhjelpere i bruktbutikken
- Alle faste givere
- Alle givere av små og store enkeltbeløp.
- De som driver Bingoen på Bethel
- Bedrifter og banker som har gitt gaver, og
gitt tilsagn om dugnad og gaver
- Alle som har stått på i ulike komiteer;
særlig økonomi- og byggekomité
- Kommunen som har bidratt med 2 millioner
- Misjonsforeningen som har bidratt
med kr. 400.000,- til innredning av ungdomskjeller

Greipstad menighetshus (som det sannsynligvis skal hete) er tenkt å brukes til
alle deler av menighetsarbeidet inkludert
konserter, gudstjenester og andre større
arrangementer.
Men det skal også brukes til kulturfest,
ungdommens kulturmønstring, kurs og
seminarer.
I tillegg vil det bli mulig å leie det for lag,
foreninger og privatpersoner. Det vil bli
en storsal og en mindre sal oppe, og det
samme blir det nede i kjelleren.
I kjelleren vil det store rommet innredes
og brukes primært for ungdom. Men i tillegg vil det bli en stor kjellerstue og div
grupperom.
I 1. etg blir det menighetskontor. Her
vil også hovedkjøkkenet ligge. Slår en
sammen storsal, lillesal, galleri og hall kan
en få plass til ca 450 personer oppe.

Men fortsatt trengs det mange villige hender og varme hjerter. Menighetsrådet minner spesielt om behovet for faste givere.
Det kan ordnes enkelt på din egen
nettbank(faste oppdrag/fast trekk). Kontoen er: 30901310927

På sydsiden av menighetshuset vil det
bli parkeringsplass. Denne vil bli knyttet
til eksisterende parkering syd for den nye
parkeringsplassen.

Men til sommeren 2011 er det gode muligheter for at et nytt flott samlingssted for
hele bygda kan stå ferdig i Nodeland sentrum.

Se nedenfor for en oversikt over økonomi
og budsjett. Der vil alle se at vi fortsatt har
store utfordringer. Egentlig er det vel nå
selve jobben starter!
Se også venstreflippen på startsiden
vår: nytt menighetshus. Her finner du et

skjema du kan fylle ut hvis du kan tenke
deg å bidra med penger eller dugnad.
Det vil nok ta litt tid før rivingen av gamle
Bethel kan starte. Anbudene må gjennomgås, og igangsettingsstillatelse må gis fra
kommunen.
JA, jeg vil bidra: Her finner du skjema som
du kan fylle ut og sende rett inn:
h t t p : // w w w . g r e i p s t a d - m e n i g h e t .
no/1511/159/438-5506.html
Menighetshuset har også egen nettside:
greipstad.no Her får du mer uftyllende
informasjon.

Litt økonomi (fortsetter på baksiden)

Innsamlet (inkl. tilskudd/tilsagn)
menighetshus pr 11.03.2010
3500000
3000000

Givertjeneste arrangementer
Bruktbutikk

2500000
2000000
1500000

Tilskuddtilsagn
Totalt

1000000
500000
0
2008 v-09 h-09 v-10

Mobiliseringsmøte
på Bethel 25.03.2010 kl. 19.30.
Bingo først kl. 18.00. Deretter mobiliseringsmøte.
Vi diskuterer hva gjør vi når spaden settes i jorda.
Hvor kan vi ha de faste aktivitetene våre? Hvor kan
vi lagre utstyr? osv. osv.
MENIGHETSBLADET NR. 2 - 2010
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Kunngjøring

Salmekveld i Langenes arbeidskirke.
Torsdag 15. april kl. 20.00

I samarbeid med Agder og Telemark
bispedømmekontor, inviterer Marianne
Sødal Misje til en salmekveld med tema:
Hvem - hva –hvor?
Den norske kirke står midt i en reformprosess. En viktig del av denne er salmebokarbeidet. Komiteen, som har utarbeidet
forslaget til ny salmebok, avsluttet sitt
arbeid i mars 2008.
Marianne Sødal Misje har sittet i salmebokkomiteen. Hun har kantoreksamen fra
Norges Musikkhøgskole og diplomeksamen i kordireksjon fra Sibelius-Akademin
i Helsinki. Hun har vært kunstnerisk leder
for Kristiansand Solistensemble siden
korets oppstart i 2007.
Salmekvelden vil ta opp følgende tema:
Hvem
Hvem er representert av salmediktere og
– komponister? Hvem står bak forslaget?

Skitur til
Fløystøl
Søndag 28.mars – palmesøndag –
blir det skitur til Fløystøl. Som i fjor er
dette eit samarbeid mellom Finsland
KRIK og Finsland Sokneråd. (Merk at
det ikkje er 21.mars som annonsert i
Menighetsbladet febr. nr.)
Oppstart ved Fløystøl skule kl.12.00.
Kl.13.00, eller når masse folk er samla,
blir det andakt ved Tore Smeplass.
Stort program for alle aldersgrupper.
Ta med ski, kjelke, truger eller andre
ting som er greit på snø! Mat, drikke
og godt humør er og nødvendig på
skitur.
Vi satsar på godt ver og heile bygda
samla på Fløystøl palmesøndag.

ALLE VELKOMMEN!
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Hva
Hva er bakgrunnen for utvalget av salmer?
Hva inneholder forslaget konkret?
Hvor
Hvor går salmegenren? Hvor går kristen
sang?
Fellessang vil være det sentrale en slik
kveld. Men det blir også solosang og korsang ved Belcanto. Og koret stiller også
som forsangere.
Dette blir en fin anledning til å bli kjent
med salmebokforslaget og med de kirkemusikalske tradisjonene i salmesang og
liturgi. Vi ser for oss et todelt arrangement
med presentasjon og sang først, og deretter en samtale om salmer generelt og salmebokforslaget spesielt.
Kirkens store kultursatsning vektlegger
bevaring og formidling av kulturskattene
våre, og her har salmene stor plass i vår
kulturtradisjon.

På Kirkemøtet 17. november i fjor informerte Kirkerådets direktør, Jens Petter
Johnsen, at det etter høringen av salmebokforslaget gir grunnlag for en større
utredning, og dermed en utsettelse til
etter 2011. Johnsen fremhevet det store
engasjementet fra høringsrunden for et
gudstjenesteliv som inkluderer flere. Ett
av Kirkemøtets satsningsområder for perioden 2009-2014 er kirkemusikk og kultur,
og Plan for kirkemusikk 2009 fremhever
mangfoldet i de kirkemusikalske tradisjonene i salmesang og liturgi. Salmekvelden
i Langenes arbeidskirke har som utgangspunkt å formidle den kulturskatten som
salmene utgjør, samt presentere deler av
salmebokforslaget.
Det blir tatt opp en kollekt til å dekke utgifter med arrangementet.

Kunngjøring

30-45 - sånn ca.
Nå skjer det noe nytt…
Nå skjer det noe for deg som er mellom 30
og 45 år, og litt der omkring!
Noe for akkurat deg, der du er i ditt liv…!?

Det blir også servert en god kveldsmat
med fokus på sosialt fellesskap og trivelige samtaler.
Alt med tilknytning til Søgne menighet.

Vi samles på Betania den første onsdagen
i måneden. Klokken 20.00
Her vil vi få interessante og meningsfylte
foredrag, som skal gi oss nye perspektiver
på aktuelle tema.

Første gang er 7.april. Klokken 20.00.
Pga flotte foredrag og nydelig mat, vil det
hele koste ca 50 kr pr person.
Håper vi sees. :)

Hans-Christian Vadseth
er sjefredaktør i Mediehuset
Fædrelandsvennen.
Vadseth har tidligere vært journalist i flere
store aviser bla VG og Dagbladet. Han har
også vært administrerende direktør og
ansvarlig redaktør for det Schibstedeide
nettstedet E24.no.

5.mai: Eva Dønnestad, Helt krise og
helt normalt.
Dokumentarjournalist,
fvn-kommentator,
NRK
kåsør og formidler Eva
Dønnestad er blant annet forfatter av
boken DOKUMENT INNENFRA.
Eva har også ledet prosjekter med mennesker i sårbare situasjoner. Hun formidler med varme og selvironi, og er opptatt
av å tåle støvet og se sårbarheten i alle
mennesker.

2. juni: Tore Thomassen. Sammen er vi
best. Om fellesskap
og ensomhet.
Tore Thomassen - har i det
meste av sitt yrkesaktive liv arbeidet som
frilanser innenfor tekst og musikk.

Søgne

Rolf Terje Olsen, f. 1962
Astri Hilma Severinsen, f. 1933
Kaja Lohne, f. 1922
Kari Torlaug Brunvatne, f. 1926

Greipstad

Andreas Tronstad, f. 1912
Ingrid Vaala, f. 1925
Rolv Øyslebø, f. 1927
Wenche Amalia Gabrielsen, f. 1988

Finsland

Jon Dåstøl, f. 1929
Kristen Fjeldsgård, f. 1926

Vigde

Programmet for 2010:
7. april: Hans-Christian Vadseth,

Døde

Søgne

Vivianne Machado Nobre og Jan Willy
Aaraas

1. september: Dag
Ottar Hansen. Afghanistan – Et fantastisk land å bo i.
Dag Ottar var i Afghanistan både før,
under og etter Taliban-regimet, og mest
sannsynlig er han den nordmann som har
bodd i landet lengst.

6. oktober: Paul LeerSalvesen, Oppgjør –
er det så nøye…?
Paul Leer-Salvesen er professor i teologi og etikk
ved Universitetet i Agder.
Han har utgitt skjønnlitterære og faglitterære bøker både for barn og voksne.

3. november: Levi
Geir Eidhamar.
Islam i Norge - Har vi noe
å frykte?
Levi Geir Eidhamar er teolog og førstelektor ved Universitetet i Agder hvor han
underviser innenfor fagområdene religionsvitenskap og etikk.
1. desember: Happening!

Finsland

Ingvild Christine Hajum og Vegard
Roland

Døpte
Søgne

Charlotte Sangvik Bergstøl
Eirik Eide
Nora Haarr
Lisa Lauvrak
Milla Rosland Olsen (døpt i Bykle)
Janne Pernille Kaspersen Solås
Per-Tønnes Try
Andrine Kvaale Reigstad
Sander Lillesund Rønning
Jenny Stausland Kristensen
Caspian Emil Ribe
Jan Otto Tobiassen

Greipstad

Mille Riseng Poblete
Karl Fredrik Ugland Kaupang
Adelin Gundersen Ramsland
Hannah Christine Federici
Mia Hegnum Johannessen
Leah Sofie Hornnes
Emma Erika Syvertsen
Jens Ausland
Leander Heimerdinger Langfeldt
Mathias Kittelstad Aanonsen

Finsland

Melina Isabell Carlsen Stallemo
(døypt i Vennesla)
Emil Michai Djupesland
Emilie Bjørkelid Roland
Elias Homme
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Misjon
Siri Idsø Bjorå og Gardfield fra Immanuel
Daghjem. Foto: Mari Skaara Sandve

Friminutt fra frykten
Jeg tusler ut av leiligheten. Varmen fra sola
slår imot meg som en tykk vegg. Jeg er på
vei til Lovsangshjemmet, min andre jobb
for dagen. Jeg tar snarveien over elva gjennom slumområdet. Søpla ligger strødd, og
jeg kjenner kloakkstanken stikker i nesa.
Husene er ikke hus, men små falleferdige
skur. De ligger tett inntil hverandre med en
kloakkfylt elv til hage. Jeg klamrer meg til
husveggene i frykt for å ramle i “The Black
River” som den blir kalt. Trygt over på
den andre siden av elva møter jeg utallige
salgsboder. Vareutvalget i den ene boden
er stort sett det samme som i boden tre
meter unna. Folkene smiler til meg og stutrer fram ord som “Hello, where are you
going?”. Men når jeg svarer, snur de seg
vekk i skam over mangelen på engelskkunnskap.

Etter et par minutter gående i en os av
duftende mat, kommer jeg til et litt finere
område. Her er det nye butikker som selger mat, bilvask og andre dagligvarer. Det
er myndighetene som står bak byggingen
av butikkene. De sier det er for å gi arbeid
til folkene i slummen, men sannheten er
at de prøver å skjule grusomheten som
skjuler seg bak butikkene. For bak denne
rekken med litt finere butikker, finner vi
tonn på tonn med bølgeblikk, råttent treverk og smuldret mur. Håpet er at skurene
ikke raser sammen over hodene på familiene som bor der. Det kan virke som om
myndighetene har funnet løsningen på
slumproblemene, for det man ikke ser, finnes ikke... Eller? Jeg har lært av min mor
at det ikke er rent, selv om det ser sånn
ut, så lenge jeg bare har feiet støvet under
teppet. Men kanskje det er deres eneste
mulighet når de bare har en feiekost. Kanskje det er på tide at myndighetene bruker
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et feiebrett så de kan gjøre ordentlig rent?

Jeg smyger meg mellom de fine butikkene
og befinner meg så under motorveien.
Her ligger eksosen tett i lufta. Sola som
ellers skinner så fint over Bangkok, blir
stengt ute av den tunge og grå firefeltsmotorveien. Forbi meg kjører toget, og det
finnes ikke et gjerde som beskytter barna
mot å løpe rett over togskinnene. Hadde
dette vært i Norge ville vi kalt det en søppelhaug. Men her bor det altså flere familier enn du aner. Jeg får en påminnelse på
hvor fattige de barna jeg treffer på jobb,
virkelig er. Det er dette de må hjem til hver
kveld. Det er her de må sove hver natt når
det er mørkt og stille. Og det er om natten
barna får alle mygg- eller rottebittene. Det
er da de er sammen med sin voldelige far
eller mor. Det er mye som gjemmes i stillheten i slummen.
Men på dagen er det annerledes. På dagen
kan de komme til trygge omgivelser med
folk som tar vare på dem. På Immanuel
daghjem og Lovsangshjemmet kan barna
leke, smile og ha det moro sammen. Her
kan de få et friminutt fra all frykt. De har

mange voksne som passer på dem og gir
dem den oppmerksomheten de trenger,
og de får en god forberedelse til skolegangen som venter. I daghjemmene får de
undervisning i engelsk, kunst og musikk.
Dette gir dem kanskje en mulighet til å
komme ut av slummen. Her får de se at
det finnes en annen hverdag og at det er
mulig med en framtid. Her får de håp.
Det er på disse hjemmene jeg jobber.
Oppgaven min er stort sett bare å være
med barna, men jeg merker at akkurat det
er noe de trenger. Det er en givende jobb
og jeg trives godt. Jeg setter pris på at jeg
kan være med å hjelpe de som trenger det.
Gjennom å spre Guds kjærlighet, gir man
håp om en lysere framtid. Og kanskje får
jeg se håp i et gråtende øye?
Jeg takker for forbønn, og ønsker dere
Guds fred.
Mvh
Siri Idsø Bjorå,
student ved Hald Internasjonale senter
under NMS sitt program Connect.
Blogg: sbjorathai.blogspot.com
Lovsangshjemmet. Foto: Siri Idsø Bjorå

Arrangement

Jes, vi kæn!
Knertekoret er klar til å begynne å bygge
nytt menighetshus! Nå har vi øvd oss
med å bygge fuglekasser i flere år (med
hjelp av gammelknerta, GG), og noe
særlig verre kan vel ikke et menighetshus være! Ellers håper vi i Knertekoret at
alle som leser dette, blir faste givere til
huset, for da får vi et trygt sted å øve (og
snekre!)! Hilsen knertene. (PS: Bildene er
fra 23/2)

Konfirmantene i Finsland på bowling
Etter en lang periode med undervisning var det på tide med litt avveksling
Her kommer noen bilder fra bowlingturen til Hannevika . Tid til pizza ble det også. Konfirmantene koste seg, og det var
en fornøyelse å ha dem med, syns kateket Erlend Waade!

MENIGHETSBLADET NR. 2 - 2010
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Arrangement

Trosopplæring i Søgne menighet

Astri Thoresen, menighetspedagogen og Hilde Elise Andreassen, presten, sitter foran tavla og arbeider med trosopplæringsplanen.
Antje Ulbrich som er familiearbeider står bak kameraet og knipser.
I alle dager...
- hvem er det som kryper der nede på gulvet og hva gjør dere der?
- Vi er trosopplærere, dvs. vi holder på å
lage en ny trosopplæringsplan for Søgne
Menighet.

- Vi skal lage et helhetlig tilbud i trosopplæring til alle våre medlemmer fra 0 til 18
år. Hvert barn skal få tilbud om 315 timer
trosopplæring.
- 315 timer? Blir ikke det dyrt da? Har dere
penger til det, da?
- Ja, vi har fått penger av staten!

- Trosopplæringsplan? Hva er det?

- Ja, i 2003 vedtok Stortinget at alle tros- og
livssynssamfunn skulle få midler til å drive
trosopplæring for sine medlemmer i alderen 0 til 18 år. I Søgne har vi i gjennomsnitt
ca 100 medlemmer pr årskull. Vi får statlige
midler som skal gi hvert barn til sammen
315 timer trosopplæring i løpet av alderen
0-18 år. Målet er å lage en trosopplæringsplan som er ferdig innen 2011.

- Er det mulig?

Alle generasjoner deltok. Når alle får uttale seg, får de også et større engasjement og eierforhold til planen.
Trosopplæring angår ALLE!
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Arrangement
I denne sammenheng har Søgne menighet opprettet en ny stilling og ansatt meg
som menighetspedagog i 40 % stilling. Jeg
har arbeidet som lærer i 20 år og stortrives
sammen med barn. Trosopplæringsreformen er så spennende at jeg nå har redusert
stillingen min ved Lunde skole for å være
med på dette nybrottsarbeidet. Jeg føler
meg privilegert som får arbeide med å lage
en helhetlig plan for trosopplæring. Målet
er å nå bredden av Søgne menighets unge
medlemmer, forteller Astri Thoresen fra
gulvet.
- Men du, Hilde Elise Andreassen, du er
prest! Skal alle prester jobbe med trosopplæringsplanen nå da?
- Trosopplæring angår oss alle! Jeg har
redusert prestestillingen min, slik at jeg bl.
a. kan arbeide litt ekstra med planen nå i
startfasen.
- Og du, Antje; er du bare fotograf for
anledningen?
- Nei, jeg er familiearbeider her i menigheten, og er en naturlig del av trosopplæringsteamet. Jeg jobber 10 % med planen.
- Er det flere som er involvert?
- Ja, vi har et tett samarbeid med både kateket, ungdomsarbeider, og alle lederne i det
rike, frivillige barne- og ungdomsarbeidet
som allerede eksisterer i menigheten. Vi
har også med oss et nyopprettet utvalg;
Trosopplæringsutvalget. Det er en sammenslåing av det tidligere undervisningsutvalget og konfirmantutvalget. På toppen
har vi jo Menighetsrådet.
Vi ønsker å utarbeide planen i samarbeid
med alle i menigheten. Vi vil ikke komme
med en plan og tre den nedover hodet på
folk. Vi ønsker at alle skal få være med på
utformingen og på den måten få et eierforhold til planen.
- Men hvordan skal dere få det til da? Det
må jo være vanskelig å få til i praksis...
- He, he, he… Vi er ikke opprådde for ideer
enda! :)
Det første vi måtte gjøre var å avklare to viktige begrep; greintilbud og stammetilbud.
Greintilbud er alt det frivillige barne- og
ungdomsarbeidet som allerede eksisterer
i menigheten vår og som går kontinuerlig.
Stammetilbud skal nå bredden av våre
medlemmer. Målet er at vi skal nå 80 %
av alle medlemmene våre med disse tilbudene. De kan være korte ”happenings” som
er avgrenset i tid.

Når de jobber konkret, får de begrepet lettere under huden. ”Representerer jeg
greintilbud eller stammetilbud tro?”

- Har dere noe eksempel på et slikt stammetilbud?
- Ja, høsten 2009 startet vi opp et nytt tilbud til alle døpte 10 – åringer; LysVåken. Da
kom det 70 10-åringer og 20 frivillige voksenledere som sov over i kirka til 1. søndag
i advent. De møttes lørdag ettermiddag til
lek, moro, skattejakt og opplevelsesvandring. Der lærte de litt om kirkerommet. De
var også med på gudstjenesteverksted, der
de forberedte søndagens gudstjeneste. Det
hele avsluttet med gudstjeneste søndag
formiddag, der alle10 – åringene var aktive
deltakere. Det møtte opp 700 mennesker
på gudstjenesten. Det var reine julaften.
Kjempegøy!
Et av delmålene våre er å få gode linker mellom greintilbud og stammetilbud. Dette
lyktes vi med på LysVåken. Da hadde vi et
tett samarbeid med koret Soul Children.
De var med oss deler av lørdagen og hadde
noen gruppeoppgaver. De øvde også inn
noen fellessanger med 10 – åringene som
de opptrådte med på gudstjenesten dagen
etter. Etter LysVåken fikk koret mange nye
medlemmer. 
- Men dere har fremdeles ikke fortalt hvordan dere har involvert / skal involvere flest
mulig i utformingen av trosopplæringsplanen. Hvordan vil dere løse det praktisk?
- Det første vi gjorde var å invitere alle
lederne til de frivillige barne- og ungdomsaktivitetene i menigheten til et informasjons- og myldremøte. Der kom de med
ulike innspill, kommentarer og ideer til
hvordan midlene kunne nyttes på best
mulig måte og hvordan de ville bidra til
og evt. dra nytte av trosopplæringen. Det
møtte opp mange fra både den yngre og

den eldre garde, og det kom mange gode
tips og ideer som vi tok med oss videre i
planleggingen.
- Har dere noen rammer å forholde dere
til?
- Ja, vi har fått en rammeplan fra Kirkerådet
der det står hva vi må ha med i vår lokale
plan. Da vi satt med nesa ned i planen for å
få oversikt over hva som måtte være med,
kom det jamrende fra både Hilde Elise og
Astri: ”Dette blir altfor teoretisk og uoversiktelig.” Da kom redningen fra Antje: ”Vi
lager en kjempeplan på veggen!”
- Hvordan gjorde dere det i praksis?
- Jo, vi gikk på handletur! Vi kjøpte tre svære
metallplater som kirketjeneren skrudde fast
på veggene i gangen på Menighetskontoret. Så kjøpte vi magneter! Vi lagde lapper
med fargekoder. Nå kan vi flytte på lapper
og sette på nye, samtidig som vi har oversikt og er sikret at det som må med, kommer med. Det er også lettere å se den røde
tråden i undervisningen som blir planlagt.
Vi har også satt av et viktig område ved
siden av planen, der alle som går forbi til
ulike utvalgsmøter kan komme med ulike
kommentarer, innspill og nye ideer.
Vi har kontinuerlige møter med trosopplæringsutvalget der de kommer med sine
innspill til planen som forandres fra gang
til gang. Vi skal ha flere møter med de frivillige, slik at de hele tiden blir tatt med i
utformingen av planen.
Å jobbe med trosopplæring er både viktig
og kjempeinspirerende, konkluderer de tre
optimistiske damene. Du finner dem i gangen i 2. etasje på Menighetskontoret!
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Kirkekalender Søgne

SØGNE HOVEDKIRKE

SØGNE GAMLE KIRKE

LANGENES ARBEIDSKIRKE

Søndag 21. mars, kl. 11.00.
Gudstjeneste v/kapellan Andreassen.
Ungdomstinget. Dåp. Sang av Tenkoret.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Torsdag 1. april, kl. 19.30 Skjærtorsdag:
Nattverdsgudstjeneste v/vikarprest Vaags.
Fellesgudstjeneste med Songdalen.

Søndag 28. mars, kl. 11.00 Palmesøndag:
Gudstjeneste v/Jan Pedersen. Takkoffer til
menighetsarbeidet.
Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 4. april, kl. 11.00 Påskedag:
Høytidsgudstjeneste v/sokneprest
Høyland.
Takkoffer til Misjonsprosjektet. Nattverd.
Søndag 18. april, kl. 11.00:
Gudstjeneste v/sokneprest Høyland.
Dåp. Takkoffer til KFUK/KFUM.
Søndag 25. april kl.11.00:
Gudstjeneste v/soknediakon Vigebo,
Menighetsklubben og diakoniutvalget.
Takkoffer til Menighetsarbeidet. Nattverd.

Mandag 5. april, kl. 11.00 2. påskedag:
Gudstjeneste v/sokneprest Høyland. Dåp.
Søndag 17. mai, kl. 08.30 Grunnlovsdag:
Bekransning av bautaen til Syvert
Amundsen Eeg v/Einar Skarpeid.
Andakt v/Thorwild Thomassen.
Mandag 24. mai, kl. 11.00 2. pinsedag:
Gudstjeneste v/vikarprest Vaags. Dåp.

Søndag 23. mai, kl. 11.00 Pinsedag:
Høytidsgudstjeneste v/vikarprest Vaags.
Dåp. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 30. mai, kl. 11.00 i Helleviga
Menighetens dag. Friluftsgudstjeneste
v/sokneprest Høyland og kapellan
Andreassen.
Søndag 13. juni kl.11.00:
Gudstjeneste v/sokneprest Høyland.
Dåp. Takkoffer til Kirkens SOS.
Søndag 20. juni kl.11.00:
Gudstjeneste v/Jan Olav Brufjell.
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.
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Søndag 25. april kl.11.00:
Gudstjeneste v/vikarprest Vaags og
Familiekoret.
Nattverd. Kirkekaffe.
Torsdag 13. mai, kl. 11.00 Kristi
Himmelfartsdag:
Gudstjeneste v/sokneprest Høyland. Dåp.
Takkoffer til NKSS. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 9. mai kl.11.00:
Gudstjeneste v/kapellan Andreassen.
Prosjekt v/konfirmantene. Takkoffer til
menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.
Søndag 17. mai, kl. 10.00 Grunnlovsdag:
Festgudstjeneste v/sokneprest Høyland.
Bekransning av minnestøtta over de falne
under krigen.

Søndag 11. april kl.11.00:
Gudstjeneste v/vikarprest Vaags. Dåp.
Takkoffer til Drottningborg-russens
misjonsprosjekt.

Søndag 6. juni, kl.11.00:
Gudstjeneste v/soknediakon Vigebo. Tale
v/Jostein Andreassen.
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Diakoniutvalgets kirkekaffe.

BETANIA
Søndag 2. mai kl.11.00:
Gudstjeneste v/Jan Olav Brufjell.
Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 20. juni kl.11.00:
Gudstjeneste v/vikarprest Vaags. Dåp.
Nattverd.

SØNDAGENS PREKENTEKSTER
Søndag 21. mars, Maria Budskapsdag: Salme 113
Søndag 28. mars, Palmesøndag: Joh. 12,12-24
Torsdag 1. april, Skjærtorsdag: Joh. 13,1-15
Fredag 2. april, Langfredag: Mark 14,26-15,37
Lørdag 3. april, Påskeaften: Luk 24,1-12
Søndag 4. april, Påskedag: Joh 20,1-10
Mandag 5. april, 2. påskedag: Joh 20,11-18
Søndag 11. april, 1.s.e.påske: Joh 21,1-14
Søndag 18. april, 2.s.e.påske: Joh 21,15-19
Søndag 25. april, 3.s.e.påske: Joh 14,1-11
Søndag 2. mai, 4.s.e.påske: Jes 1,18-20
Søndag 9. mai, 5.s.e.påske: Matt 6,6-13
Torsdag 13. mai, Kristi Himmelfartsdag: Apg 1 1-11
Søndag 17. mai, Grunnlovsdag: Joh 12,35-36
Søndag 23. mai, Pinsedag: Joh 14,15-21
Mandag 24. mai, 2. pinsedag: 1 kor 12,12-20
Søndag 30. mai, Treenighetssøndag: Matt 28,16-20
Søndag 6. juni, 2.s.e.pinse: Luk 12,13-21
Søndag 13. juni, 3.s.e.pinse: Luk 19,1-10
Søndag 20. juni, 4.s.e.pinse: Luk 15,11-32

Kirkekalender Songdalen
Søndag 25. april kl. 11.00:
Gudstjeneste v/sokneprest Austad.
Nattverd.
Tårnklubb. Takkoffer til nytt menighetshus.
Kirkekaffe.
Søndag 2. mai kl. 17.00:
Gudstjeneste v/kateket Waade.
Prosjekt v/konfirmantene.

GREIPSTAD KIRKE
Søndag 21. mars kl. 17.00:
Gudstjeneste v/kateket Waade og
sokneprest Austad.
Takkoffer til nytt menighetshus.
Palmesøndag 28. mars kl. 11.00:
Gudstjeneste v/sokneprest Høyland. Dåp.
Nattverd.
Tårnklubb. Takkoffer til Greipstad
menighetsarbeid.
Langfredag 2. april kl. 11.00:
Gudstjeneste v/sokneprest Austad.
Nattverd.
Fellesgudstjeneste med Søgne.
Påskenatt lørdag 3. april kl. 23.15:
Gudstjeneste v/sokneprest Austad.
Nattverd.
Fellesgudstjeneste med Søgne og
Finsland.
Søndag 4. april kl. 11.00 1 påskedag:
Gudstjeneste v/kapellan Andreassen.
Takkoffer til Menighetsfakultetet.
Onsdag 8. april, kl. 19.00:
Gudstjeneste i gjødselkjelleren på
Porsmyr.
Kaffe i fjøset etterpå.
Søndag 11. april kl. 17.00:
Gudstjeneste v/sokneprest Austad.
Songtun kvartetten deltar. Takkoffer til nytt
menighetshus.
Søndag 18. april kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/kateket Waade og
sokneprest Austad.
Utdeling av 4-års bok. Dåp. Knertekoret
synger.
Takkoffer til søndagsskolen. Kirkekaffe.

Søndag 9. mai kl. 11.00:
Gudstjeneste v/sokneprest Austad.
Nattverd.
Tårnklubb. Takkoffer til Greipstad
menighetsarbeid. Kirkekaffe.
Kl. 18.00: Konsert med RESTART.
Mandag 17. mai, Grunnlovsdag
Gudstjeneste på festplassen, v/
sokneprest Austad.
Takkoffer til Greipstad Helselag.
Søndag 23. mai, kl. 11.00 1. Pinsedag:
Gudstjeneste v/sokneprest Austad.
Nattverd.
Takkoffer til nytt menighetshus.
Onsdag 26. mai, kl. 19.00:
Gudstjeneste i gjødselkjelleren på
Porsmyr.
Kaffe i fjøset etterpå.
Søndag 30. mai, kl. 17.00:
Gudstjeneste v/kateket Waade. Prosjekt
v//konfirmantene.
Takkoffer til ungdomsarbeidet i
menigheten.
Søndag 6. juni kl. 11.00:
Gudstjeneste v/sokneprest Austad.
Nattverd.
Tårnklubben. Takkoffer til Inst. for kristen
oppseding (IKO)
Kirkekaffe.
Søndag 13. juni kl. 17.00:
Gudstjeneste v/sokneprest Austad.
Takkoffer til Greipstad menighetsarbeid.
Søndag 20. juni kl. 11.00:
Gudstjeneste v/sokneprest Austad + Rita.
Tårnklubben. Takkoffer til nytt
menighetshus.
Kirkekaffe. Fellesgudstjeneste med
Finsland.

FINSLAND KYRKJE
Langfredag 2. april, kl. 19.00:
Gudstjeneste v/sokneprest Austad
Nattverd.
Mandag 5. april, kl. 11.00 2. påskedag:
Gudstjeneste v/sokneprest Austad. Dåp.
Line Solli spiller. Takkoffer til
Bibelselskapet.
Søndag 11. april, kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/sokneprest Austad.
Takkoffer til VA søndagsskolekrets.
Kyrkjekaffe/saft.
Søndag 25. april, kl. 17.00:
Gudstjeneste v/kapelland Andreassen.
Prosjekt v/konfirmantene.
Takkoffer til ungdomskoret.
Kl. 18.00 konfirmasjonsfest på bedehuset.
Søndag 9. mai, kl. 17.00:
Gudstjeneste v/kateket Waade.
Utdeling av 4-års boka. Minisingers
synger.
Takkoffer til søndagsskolen i Finsland.
Kyrkjekaffe/saft.
Mandag 17. mai, kl. 10.30 Grunnlovsdag:
Gudstjeneste v/kapellan Andreassen.
Takkoffer til Redd Barna.
Mandag 24. mai, kl. 11.00 2. pinsedag:
Gudstjeneste v/sokneprest Austad.
Nattverd. Takkoffer til Den Norske
Israelsmisjon.
Søndag 6. juni, kl. 11.00:
Gudstjeneste v/sokneprest Høyland.
Takkoffer til Menighetsfakultetet.
Søndag 27. juni, kl. 11.00:
Gudstjeneste v/sokneprest Austad.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.
Fellesgudstjeneste med Greipstad.

SPENNENDE
Spennende
Kurskveld
KURSKVELD ONSDAG

ONSDAG 7. APRIL KL 19.00
7. Kantina
APRIL
19.00 på Nodeland.
Sted:
i detKL
nye Rådhuset
GRATIS
– INGEN
PÅMELDING
Sted:
Kantina
i det nye
Arr: Greipstad Bygdekvinnelag og Kirkens SOS i Agder

Rådhuset på Nodeland.

”God
å snakke med
” er et 2-timers kursopplegg der man lærer seg noen enkle teknikker for å bli en bedre samtaGRATIS
– INGEN
lepartner for venner, kolleger eller familie. Kirkens SOS har, ut ifra 30 års erfaring med å snakke med mennesker
PÅMELDING
i vanskelige situasjoner, laget ti samtaletips – som kurset tar for seg på en frisk og uhøytidelig måte. Kurset er
Arr: Greipstad
trosnøytralt,
og passer for voksne i alle aldre og livs-situasjoner.
Sjekk
også www.kirkens-sos.no/agder
Bygdekvinnelag

Kirkens SOS i Agder
”God å snakke med ” er etog
2-timers
kursopplegg der man
lærer seg noen enkle teknikker for å bli en bedre
samtalepartner for venner, kolleger eller familie. Kirkens SOS
har, ut ifra 30 års erfaring med å snakke med mennesker i
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Økonomi - nytt menighetshus
i Greipstad
Økonomi pr mars 2010:
Total byggekostnad: 22. mill.
Trekkes det fra egenkapital, momskompensasjon og verdi av dugnadsinnsats, vil det totale lånebehovet bli på ca 11. mill
Innsamlede midler, gaver, tilskudd og tilsagn pr 11. mars 2010:
- Bruktbutikk:
1.150000,- Tilskudd misjonsforeningen:
400000,- Tilsagn banker
650000,- Tilsagn entrepenør
500000,- Tilskudd kommune (over 2 år)
2.000000,- Faste givere:
250000,- Gaver:
160000,- Offer:
65000,- Tilskudd bedrifter:
185000,- Bingo, 17.mai, basarer, aksjoner m.m.:
100000,- SUM:
5.560000,Forslag til driftbudsjett; snitt pr år:
INNTEKTER:
- Faste givere:
- Enkeltgaver:
- Offer:
- Arrangementer:
- Kommunalt tilskudd menighetskontor:
- Klokkerlønn:
- Utleie:
- Bruktbutikk:
- SUM pr år
- SUM pr mnd

300000,100000,50000,100000,150000,100000,50000,400000,1.250000,104000,-

UTGIFTER:
- Renter og avdrag(11 mill. 6%, 30 år)
- Driftsutgifter(strøm, vask, forsikring)
- Vedlikehold

1.000000,200000,50000,-

- SUM pr år
- Sum pr mnd

1.250000,104000,-

