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Kontaktinfo
SONGDALEN  MENIGHETSKONTOR
Fagermoen  1,  i  Greipstad  menighetshus.  
Postadr.:  Pb.  43,  4685  Nodeland
Tlf.:  46  88  48  40  
ZZZJUHLSVWDGPHQLJKHWQR
e-post:  menighetskontoret@gfm.no  
Vedrørende  utleie  av  Greipstad  menighetshus.
Ta  kontakt  med  Janne  Slotte  tlf.  90131633  eller
e-post  janneslotte@hotmail.com
.LUNHYHUJHTruls  Glesne  tlf.  95  06  15  72
privat  tlf.  91  57  17  77
Sokneprest:  Jan  Austad  tlf.  90  59  00  13
0HQLJKHWVVHNUHW UOlene  Eidså  
tlf.  99  00  47  18
.DWHNHWRJ7URVRSSO UHUMarie  Vargas  
tlf.  95  27  25  81
.ORNNHUNLUNHWMHQHUÅshild  Roland  (Finsland)
tlf.  97  53  60  24
%DUQHRJXQJGRPVDUEHLGHUMaya  Therese  
Austad.  tlf.  41  20  88  89
%DUQHRJXQJGRPVDUEHLGHU
0HQLJKHWVSHGDJRJ  Eivinn  Meling
tlf.  45  25  14  06
2UJDQLVW  Jan  Erik  Tallaksen
tlf.  41  41  72  26
.RQWRUWLGHU0HQLJKHWVNRQWRUHW1RGHODQG
Mandag  kl.09.  –  14.  Tirsdag  og  onsdag  lukket
Torsdag  kl.10.  –  15.  Fredag  kl.09.  –  14.
Presten  har  ikke  fast  kontortid  i  Finsland.  
Dersom  behov  ring  presten  på  mobil  905  900  13
SØGNE  MENIGHETSKONTOR
Menighetskontoret,  Rådhusvn.  39
Postboks  1080,  4683  Søgne
Tlf.  38  05  57  10
Epost:  post@sognemenighet.no
Nettside:  www.sognemenighet.no
Ekspedisjonstid
Mandag:  Stengt  -  Tirsdag:  12-14
Onsdag,  torsdag,  fredag:  kl.  10-14
.LUNHYHUJHIrene  Hæåk,  tlf.  481  59  874    
Soknepresten:  Hilde  Elise  Andreassen  
tlf.  478  54  770
.DSHOODQ  Eirik  Nyfeldt  Bø
tlf.  916  07  315
Diakonvikar:  Jorunn  Bjørkkjær  
tlf.  988  94  654
Kateket:  Live  Lunde  Gjedrem
tlf.  975  35  742
8QJGRPVDUEHLGHU  Pål  Møll  Abrahamsen
tlf.  975  77  962     
.RQWRUIXOOPHNWLJ  Solveig  H.  Bentsen
tlf.  915  77  285
2UJDQLVW  Håkon  Bjorå
tlf.  997  01  284
2UJDQLVWYLNDUJon  Harald  Balsnes  
tlf.  932  69  207
)DPLOLHDUEHLGHUIda  Omdal  Haaland
tlf.  920  26  308
0HQLJKHWVSHGDJRJ  Astri  Thoresen
tlf.  915  94  474
Kirketjener:  Jostein  Schaldemose
tlf.  996  40  631
.LUNHJnUGVDUEHLGHU  Kurt  Helge  Almendingen  
tlf.  411  23  897  
5HQKROGHU  Siri  Tønnessen
tlf.  928  98  191

Hva tror vi?
La navnet ditt helliges
I spalten «Hva tror vi?» går vi gjennom Herrens bønn, Fadervår. Denne gang
stanser vi opp ved den første bønnen: La navnet ditt helliges.
Hvorfor lærte Jesus oss å be om akkurat det? Hva betyr det?
I synagogene i dag, bes det fortsatt en gammel jødisk bønn: «Måtte hans store
navn opphøyes og helliges i verden og måtte hans kongedømme råde i deres livs
dager…» I Herrens bønn er også disse to nært tilknyttet hverandre. La navnet ditt
helliges. La riket ditt komme. Det ser derfor ut til at disse to bønnene i stor grad
handler om det samme.
I GT ser vi en sammenheng mellom det å leve riktig og det å hellige Guds navn.
Guds navn holdes hellig, når Guds folk lever et hellig liv. I Herrens bønn kan vi
derfor tenke at det er oss som ber, som er subjektet for passivformen «helliges».
La navnet ditt helliges kan derfor være en bønn om hjelp til å ære Gud i ord og
handling. Hvordan ærer vi Gud? Her er et stort spenn i fra jublende lovsang, til
det lyttende øre når et medmenneske opplever lidelse og motgang. Begge deler
er like guddommelig.
Jesus sa at det å elske sin neste er like stort som å elske Gud. Å ære mennesker
med ord og handling, er derfor å ære Gud. La navnet ditt helliges.
Eirik Nyfeldt Bø

Er du interessert i å skrive?
Menighetsbladet trenger ny medarbeider i Søgne.
Fordel med datakompetanse.
For mer informasjon ta kontakt med
Linn Heimdal, 908 05 591
Menighetsbladet for Søgne, Greipstad og Finsland blir utgitt av menighetsrådene
og distribueres til alle hjem i prestegjeldet.
Redaksjonen:  
Elen  Bente  Syverstad  (Greipstad)
Tlf  976  80  407
Reidun  Kleveland  (Finsland)
Tlf.  950  79  042
Oddvar  Ripegutu  (Greipstad)
Tlf.  959  69  684

Ekspeditør:  
Frode  Syverstad  og  Hans  Betsaker
*UD¿VNXWIRUPLQJRJWU\NN
Kai  Hansen  Trykkeri  Kristiansand  AS
*DYHUPRWWDVPHGWDNN
Bankgiro:  3090.07.05456  

Linn  Heimdal  (Søgne)
Tlf.  908  05  591  
5HGDNVMRQHQWDUJMHUQHLPRWVDNHUWLOEODGHW
6WRIIPHGELOGHUSULRULWHUHV
6LVWHIULVWIRUVDNHUWLOQHVWHXWJLYHOVHHU
1HVWHEODGNRPPHUXWLXNH
  
Bruk  e-post:    PEODGHW#JPDLOFRP

5HWQLQJVOLQMHUIRULQQVHQGLQJDYVWRIIL

For  å  sende  inn  stoff,  skriv  som  emne  i  eposten  nummer  på  
utgivelse  du  ønsker  saken  i,  tittel  på  sak,  samt  om  saken  gjelder  Søgne,  
Finsland  eller  Greipstad.
(NVHPSHOSnHWJRGWHPQHLHSRVWHQ
nr  4  -  2014  ”Tittel  på  artikkel”  -  Finsland
(Legg  ved  tekst  i  word-dokument.  NB:  bildetekster  skrives  inn  øverst  
i  tekstdokumentet.  Bilder  leveres  som  .jpg  som  vedlegg  i  samme  epost.)

Forsidebilde: Band i Finsland
Foto: Marie Vargas

Prestens hjørne
Hvem kan ta imot nattverd? Og hvorfor er
det ulike folk som deler ut nattverd?
Fram til midten av 1800-tallet gikk folk
flest i Norge til nattverd. Det var naturlig
å gå til sin første nattverd søndag etter
konfirmasjon. I løpet av andre halvdel av
1800-tallet var det mange vekkelser i og
utenfor den norske kirke. Dette skapte
mye positivt engasjement og bevissthet rundt egen tro. Bakdelen med disse
vekkelsene var en del predikanter som
kritiserte det de kalte «folkekirkelig navnekristendom». Dette medførte dessverre at stadig flere følte seg uverdige for
nattverdsbordet. Og det ble en dramatisk
nedgang i antall nattverdsdeltakere.
Dette har Den norske kirke lenge jobbet
aktivt for å snu. Og heldigvis går tallene
opp igjen mange steder. Nattverd er ikke
en premiering til de som blir sett på som
«frommest». Det er en gave til alle som
ønsker å ta imot. Enten du tror sterkt og
er fullt overbevist eller har en tro full av
undring og tvil. Når det gjelder hvem som
kan ta imot nattverd, vil jeg si at følgende
«regel» gjelder: Har du lyst, har du lov.
I dag har vi ingen nedre aldersgrense
for nattverd. Mange syns at dette er fint,
mens andre syns det er uvant at barn tar
imot nattverd. Er det ikke litt uverdig når
de ikke forstår hva de er med på? Svaret
på det er at ingen av oss fullt og helt forstår hva vi er med på. Gud er alltid større
enn vi kan begripe. Troen vår sitter ikke
bare i hodet. Vi er skapt som en helhet
av ånd, sjel og kropp – og tror med hele
oss. Sanger, bønn, kneling, lystenning,
Fadervår og trosbekjennelsen er troshandlinger vi kan være med på fra vi er små –
og vokse inn i etter hvert som vi blir eldre.
Nattverd er også en slik troshandling.
Samtidig er nattverden det vi kaller for et

sakrament; en gave fra Gud knyttet til et
løfte fra Jesus om tilgivelse og fellesskap.
Det viktigste med nattverden er ikke å
forstå den til fulle, men å ta imot den i
tro. Enten vi er små eller store, er vi alle
underveis. Derfor er også barn velkommen til nattverd. Men det er foresatte
som bestemmer. De barna som ikke skal
ha nattverd, kan bli med fram og få en
velsignelse istedenfor. Da legger presten
hånda på hodet til barnet og sier «Gud
velsigne deg». Dette er også mulig for
voksne som av ulike årsaker ikke ønsker
nattverd.
Av og til spør vi barn og ungdommer
om å dele ut nattverd sammen med
oss prestene. Før var det biskopen som
godkjente nattverdsutdelere. Nå er denne
myndigheten delegert til den enkelte
prest. Og vi spør med vilje folk i alle
aldre – det formidler med mer enn ord at
nattverden er åpen for alle. Når vi spør
barn om å dele ut nattverd, spør vi først
foreldrene om tillatelse. Og vi sørger for
at barna og ungdommene har forståelse
og respekt for at nattverden er noe mer
enn utdeling av kjeks og vin.
Nattverden deles ut på ulike måter. Noen
ganger på den tradisjonelle måten med
kneling ved alterringen. Andre ganger
med intinksjon (populært kalt dypping).
Når vi har dypping, ser vi at det er lettere
å delta for de av oss som ikke pleier å gå
til nattverd. Derfor er dette viktig for å
bygge ned terskler og utvide fellesskapet
vårt. Muligheten til å knele betyr også mye
for mange, så vi varierer måten å dele ut
nattverd på. I det siste har vi prøvd å ha
begge deler i samme gudstjeneste, slik
at folk kan velge den form de foretrekker.
Det har vi fått mye positiv respons på. Vi
vil derfor legge til rette for begge deler på
de gudstjenestene det er naturlig.

KONSERT
Kathrine Stulien
med musikere:
Martin Andersen
Steinar Jeffs Tovslid
Marius Trøan
Hansen

GREIPSTAD MENIGHETSHUS
ONSDAG 11.Juni kl. 19.00
Billetter selges ved døra kr. 100

Kirkeskyss - Søgne
Ring mellom kl.09.00 og 10.00
søndag morgen.

Hilde Elise Andreassen

Juni:
38 16 66 59 (Stie) eller
991 63 364 (Aanensen)

Velkommen til Greipstad bruktbutikk
Åpningstider:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

12-16
12-16
12-16
12-19
12-16
11-15

Vi ses i underetasjen i Brennåsen senter!!
Kontakt oss gjerne på tlf. 907 32 101

Juli:
38 16 64 21 (Førland) eller
38 16 67 62 (Thomassen) eller
38 16 64 34 (Abrahamsen)
August:
38 16 67 62 (Thomassen) eller
38 16 64 34 (Abrahamsen) eller
38 16 64 21 (Førland)
September:
38 16 64 34 (Abrahamsen) eller
38 16 64 21 (Førland) eller
38 16 67 62 (Thomassen)
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8-årsklubb
I år var det 70 8-åringer som var med på 8-årsklubb mot i fjor hvor det
var 30 deltakere.
4 onsdager før påske, rett etter skolen,
kom en gruppe 8-åringer i Langenes
arbeidskirke, en gruppe i bomberommet
i Nygårdshallen og en gruppe på Lunde
skole for å høre om hva som skjedde i
påska. Dette hadde vi ikke klart uten hjelp
fra flere frivillige! Tusen takk til de som
stilte opp!
Barna ble samlet i en ring hvor de fikk
fortalt litt av påskebudskapet. Vi begynte
med det som skjedde på palmesøndag
hvor Jesus red inn i Jerusalem. Vi bygde
opp et påskelandskap som vokste for hver
samling. De fikk også en fargeoppgave
som hørte til dagens fortelling. Det skulle
tilslutt bli til en påskebok. De fikk også
lage en påskepynt som de fikk med seg
hjem etter hver samling. Etter fire samlinger fikk alle en diplom for gjennomført
8-årsklubb!
Etter endt klubb fikk alle diplom. Takk for
denne gang og vel møtt til neste tiltak for
dere som er Tårnagenthelg til neste år.
Tekst og foto: Astri Thoresen
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50-årskonfirmanter i Greipstad
Søndag 27. mai var gullkonfirmantene
spesielt invitert til gudstjenesten i
Greipstad kirke. På de forreste benkene under prekestolen hadde ni av
konfirmantene fra 1964 satt hverandre
stevne. En etter en ble de kalt frem
i koret, som for 50 år siden. De ble
presentert, men denne gangen slapp
de å svare på vanskeligere spørsmål
enn å si navnet sitt.
Etter gudstjenesten var både jubilantene og menigheten for øvrig invitert
til hyggelig samvær på menighetshuset. Her ble det servert smørbrød
og kaker – og utvekslet minner fra
konfirmanttiden.
Bak fra venstre: Thorstein Loland,
Jarle Sundt, Kjell Otto Frustøl, Ivar
Ugland, Dag Arngrim Engenes og Ole
Asbjørn Lie.
Foran fra Venstre: Turid Vatle, Aslaug
Smith (Almedal) og Allis Irene
Skeivoll(Stedjan).
Tekst og foto: Elen Bente Syverstad

Kjære 50-årskonfirmant 2014!
Søgne menighet har gleden av å invitere dere som ble konfirmert i Søgne 26. april 1964 til:
Gudstjeneste i Søgne hovedkirke søndag 5. oktober 2014 kl.11.00.
Etter gudstjenesten blir det kirkekaﬀe i kirka. Hjertelig velkommen!
Det er flott om noen har lyst til å bidra i gudstjenesten, f.eks. ved å dele noen minner fra
konfirmasjonstida. Ta kontakt med soknepresten.
Dersom dere ønsker å samles etter gudstjenesten eller på lørdagen, kan dere arrangere dette selv.
Navneliste kan fås ved henvendelse til Søgne menighetskontor: tlf. 38 05 57 10 eller e-post: post@sognemenighet.no
Mvh. Søgne menighetsråd

EFFEKT Basar for Miles2Smiles
EFFEKT Ungdomsarbeidet inviterer alle til EFFEKT Basar 14. juni
(istedenfor 10.Mai) kl. 17.30 på Betania i Høllen.
Bli med på en basar laget av ungdom hvor 100% av inntektene går
til ungdomsarbeidets misjonsprosjekt, barnehagen Miles2Smiles
i Uganda. Det blir underholdning, åresalg, loddbok, kaﬃ, kaker,
mange, fine gevinster, og ellers det som hører med. Det blir også
mulighet for å kjøpe armbånd og smykker som er laget og kjøpt av
noen av mødrene på Miles2Smiles! Ta med deg venner, naboer og
familie, og bli med å skape en eﬀekt for vår neste!
Tekst og foto: Katrine Mykland Rodal
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Band i Finsland!
For 1,5 år siden begynte noen
gutter og jenter i Finsland å
spille litt sammen på bedehuset.
Dette samspillet har utviklet seg til å bli
et fast band som øver annenhver mandag
på bedehuset i Finsland. Siden øvelsen
er rett etter skoletid, så starter vi hver
gang med å synge ”Gledens Herre”, og
setter oss så til å spise ostesmørbrød.
Alle i bandet går på Finsland ungdomsskole, utenom Vegard Soltveit. Derfor er
det hans jobb å lage til ostesmørbrødene,
mer eller mindre vellykket! Omtrent klokken 15.00 begynner vi selve øvelsen, og da
har vi rigget opp tre gitarer, en synth, et
slagverk, en bassgitar og tre sangmikrofoner! Så spiller og synger vi til klokken er
17.00. Selvfølgelig er det en del kaﬀepauser inkludert, siden stadig flere har begynt
å drikke kaﬀe!
Paulus skriver i Kolosserne 3.16b ”Syng
salmer, viser og åndelige sanger til Gud
av et takknemlig hjerte”. Dette har vi lagt
vinn på, og alle sangene vi synger handler
om Jesus. Det er han vi synger og spiller
om, til og for. Fram til nå har vi spilt mest

på Finsland bedehus, men fra høsten av
ønsker vi å spille på andre steder også.
Det er kjekt å få peke på Jesus gjennom
musikk, og slik formidle hvilken herlig
frelser vi har – en som var villig til å dø
i vårt sted, slik at vi skulle leve! Vi håper
gjennom musikken vi spiller at mennesker
kan få et møte med Jesus – han som er

HAVGLIMT leirsted
– ei perle du finner i skjærgården mellom Kristiansand og Lillesand
– mer nøyaktig Ulvøysund i Høvåg.
Havglimt ligger på ei øy, så du hentes på Ulvøysund brygge med båten vår Moses.
FAMILIELEIR – 10. – 3. juli
Ta med hele familien og opplev Havglimt. Masse aktiviteter for store og små.
Påmelding og opplysninger: NMS Region Sør tlf. 38125850
mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00 – 13.00 eller sor@nms.no
BARNELEIRER
1.) 20. – 22. juni
2.) 22. – 24. juni
3.) 24. – 26. juni
4.) 26. – 28. juni
5.) 28. – 30. juni

Ten.leir - 13 – 19 år
2. – 4. klasse
5. – 7. klasse
2. – 4. klasse
5. – 7. klasse

For å melde seg på barneleirene går du inn på www.nmsu.no/sor
Du velger leir, fyller ut skjema og sender. Eller: ring NMS Sør tlf. 38125850 mandag,
tirsdag og torsdag kl. 10.00 til 13.00.
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veien, sannheten og livet! For ingen kommer til Far, uten ved han!
Vegard Soltveit – ungdomsarbeider på
Finsland bedehus
Foto: Marie Vargas

Mellom bakkar og berg ut med
havet

Berg Larsen vokste opp på
Lasta ved Trysfjorden, der det
både var bakkar og berg og
hav i tillegg, og så fikk han
navnet Berg.

Han gikk ikke langt for å finne seg en
kone, henne hadde han vokst med i nabolaget. Ja til og med var de døpt i samme
vann i Søgne hovedkirke. I 1951 ble han
og Astrid gift og de fikk 4 barn; med
svigerbarn, barnebarn, deres ektefelle og
oldebarn, teller nå storfamilie 30 personer,
etter 63 års ekteskap.

Rikstrygdeverket kalte også på hans solide
erfaring. Han var med i fylkeskomiteen
som innvilget eller avslo søknader til uførhetstrygd. Han var også medlem av kommunestyret, formannskapet og formann i
skolestyret. Opprettelsen av Seniorsentret
var han også delaktig i og var formann i
styret i 11 år.
Agder bispedømmeråd valgte han som
formann i bispedømmerådets diakoniutvalg og han var i denne funksjonen da
det ble tilsatt diakonikonsulent i bispedømmet. Han var med og formet denne
stillingen, som var nyopprettet og var
sterkt engasjert i opprettelsen av Kirkens
SOS i Agder.

Tyskeren hadde han nærkontakt med og
de flyttet til og med inn i huset, så familien måtte bo trangt.

Den første jobben hadde han som kontorfullmektig i et ved- og brennselsfirma
i Kristiansand, der han var i 19 år. På fritiden var han regnskapsfører i Helselaget.
Så skulle de ha ny sosialsjef i Songdalen,
han var sosialt engasjert og søkte og
fikk denne jobben som han hadde i 3 år.
Da ble en tilsvarende stilling opprettet
i Søgne, som han ble til satt i. Her var
Songdalen tidligere ute enn Søgne. Stillingen i Søgne var den første tiden tillagt
hjelpesekretær for Rådmannen.

Som 15-åring fikk han sommerjobb som
kokk og matros på båter som gikk langs
kysten til Stavanger. En dag han sto ved
roret langs Lista-kysten, oppdaget han en
mine i skipsleia, han fikk tak i skipperen
og de klarte å legge om kursen, slik at de
unngikk mina, det kunne vært slutten.
Han ble så redd etter denne hendelsen, at
han bestemte seg for å bli en kristen.

Det ble i tillegg til stillingen mange
oppgaver han gikk inn i, en av disse var
opprettelse av Søgne pensjonistforening
i 1973. Hyggetimer for eldre var han også
engasjert i. Hans sosiale engasjement
førte også til formannsverv i styret for
Lolandsheimen og Kirkens Familierådgivningskontor i Kristiansand, samt Eiken
rehabiliteringsinstitusjon.

Lasta var et godt sted å vokse opp, med
en liten 2-delt barneskole og familie i
hvert hus i den lille boligkretsen. Far var
tømmermann, mens de aller fleste levde
av fiske. Han vokste opp i et kristent
hjem, med mor som søndagsskolelærer.
Det var et aktivt kristent miljø med bl.a.
Yngres og ungdomsforening på skolehuset, som var møtestedet.

Berg Larsen har fått utrettet mye i Søgne,
men også utenfor bygdas grenser. Mange
mennesker har han møtt i sin tjeneste, og
mange fått hjelp i vanskelige livssituasjoner.
I en alder av 86 år bor han sammen
med sin kone Astrid i en fin leilighet på
Tangvall, men to ganger i året reiser de
til sydens sol og varme. Om sommeren
bor de mye av tiden på sin hytte i Søgnes
skjærgård.
Tekst og foto: Oddvar Ripegutu
MENIGHETSBLADET NR. 3 - 2014
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Etter oppfordring fra redaksjonen:

Velkommen til
«Korsveien»

Jesus sa til disiplene sine en gang «Kom
med meg til et øde sted hvor vi kan være
alene, og hvil dere litt!» (Markus 6, 31). Vi
vet også fra Den Hellige Skriften at «selv
trakk Han seg ofte tilbake til øde steder
og ba» (Lukas 5, 16). Også Jesus visste
og erfarte kraften som kan ligge i bønn og
hvile, både for kropp og sjel.
Å søke Jesus Kristus gjennom bønn eller å
finne litt tid og rom til ettertanke – også i
hverdagen – er grunnen til at vi har anlagt
«Korsveien». Trærne er blitt merket med
kors, det henger små ikoner og kors fra
flere greiner langs stien for å oppdages og
det er anlagt et lite sted der man tenne lys
under noen steinheller ved Hisåsen.
Stien ligger i tilknytting veien mot Skogen
og er lett tilgjengelig for turgåere fra
fjern og nær. Veiene mot Trobbevann og
Skogen er godt kjent for mange turgåere
og det er bare å følge skiltene innover mot
korsveien. En del som går tur i området
parkerer ved Greipstad kirke. For å tilrettelegge for stillhet og ro langs korsveien har
vi bedt bl.a. om at man setter mobiler på
lydløs, f.eks., slik at man unngår å forstyre
andre vandrere eller dyrene.
Med dette ønsker vi deg og dine velkommen og Guds fred!
Fr. Christofóros

Søgne menighets inspirasjonsfond for ungdom i misjon
Etter initiativ fra misjonsutvalget, har
Søgne menighetsråd opprettet et fond kalt
"Inspirasjonsfond for ungdom i misjon".
Vi ønsker at flere unge skal engasjere seg
i misjon og håper at et lite økonomisk
bidrag vil gjøre det lettere å prioritere
å delta i slike sammenhenger. Det kan
søkes støtte til konferanser, teamdeltakelse, skoler, prosjektbesøk og lignende
med misjon i fokus. Retningslinjene for
fondet kan fås fra Søgne menighetskontor, og disse vil også være tilgjengelig på

hjemmesiden vår. Søknader kan leveres
eller sendes til Søgne menighetskontor,
e-post: post@sognemenighet.no. Det er
ingen fast søknadsfrist, men søknadene
vil bli behandlet av misjonsutvalget i
deres møter.
Fondet har allerede en liten startkapital,
og vi ser fram til at ungdom mellom 15
og 25 år vil benytte seg av det. For at
tilbudet skal opprettholdes, må imidlertid
fondet stadig fylles på. Vi oppfordrer alle

I Telemark var det en emissær som het Gjermund Verpe
og en sekretær som het Nils Neste.
I kirken ble det ved gudstjenesten opplyst at det skulle
være møte på bedehuset om kvelden, der Neste skulle
tale og muligens Verpe. Det var stor forventning til hva
som skulle skje på bedehuset denne kvelden.
8
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som gjerne vil se de unge involvere seg i
misjon til å støtte disse ved å betale inn
til Søgne menighetsråd på fondets konto
3090.11.58033.
Mvh,
Tørres Gilje
For Misjonsutvalget
Søgne menighetsråd

miil!

Kvinneforeningene våre
Nodeland Kvinneforening
I likhet med de fleste foreningene vi har presentert i denne
spalten, har Nodeland kvinneforening en lang historie.
Den ble startet i 1890, med utspring i
Greipstad Misjonsforening. Der var det
bare menn som kunne være medlemmer.
At kvinnene ønsket sitt eget forum, er
forståelig – det var stort sett de som sto
bak det praktiske arbeidet.
Gamle referater og regnskap er interessant lesning. I 1895 ser vi at foreningen
har gitt gaver til fire forskjellige misjonsorganisasjoner. Det samlede beløpet var 39
kroner og 47 øre. Pengene hadde de fått
inn ved å lage gjenstander som de solgte.
Det finnes detaljerte oversikter over de
forskjellige varene, hva de kostet – og
hvem som ikke hadde betalt.
Foreningen er tilsluttet NMS. Av pengene
de samler inn, går dessuten mindre beløp
til Normisjon, Israelsmisjonen og Samemisjonen.
I 1974 bestemte foreningen seg for å gå
inn og hjelpe foreningen UK med julemessen. Til sammenligning med 1985 kom
det på siste julemesse inn 146.000 kroner.
Medlemstallet har variert mye gjennom
årene. I 1964 var det på hele 51. Det har
nok hatt betydning for oppslutningen
at hjemvendte misjonærer har gått inn i
foreningen. Navn som kan nevnes her,
er Henny Waala, Alfhild Haus og Bitta
Hovland. For noen få år siden lå tallet helt
nede i en fem- seks medlemmer. Siden da
har foreningen vokst jevnt og trutt igjen
– ikke minst takket være rekruttering av
nyinnflyttede på Fagermoen.
Tidligere gikk møtene på omgang rundt i
hjemmene til medlemmene, og vertinnen
sørget for bevertningen. I de senere år har
gjennomsnittsalderen økt, og dette ble for
tungvint for mange. Nå holdes møtene på
menighetshuset, annenhver mandag, og

Stående: Agnes Ripegutu, Oddbjørg Bakke, Ingrid Knutsen, Inger Hærås og Norveig Stomnås.
Sittende: Asborg Hærås, Signe Liestøl, Liv Løvli, Inger Haugland og Klara Tveit.

alle har med sin egen nistemat. Praktisk
og greit.
En annen ting som er endret, er at det
ikke er mye sokkestrikking på møtene.
Sokkene strikkes nok fortsatt, og er svært
ettertraktet på julemessen, men nå lages
håndarbeidene stort sett hjemme.
Møtene startes gjerne med innledning
av et av medlemmene. Hovedandakten
holdes av en invitert taler, gjerne folk fra
bygda. Spesielt setter de pris på at Egil
Kampenes så ofte takker ja til å komme.
På møtene er det alltid kollekt. Givergleden er stor, her kan det komme inn like
store beløp som på en (riktignok dårlig
besøkt) gudstjeneste.
Det synges mye på møtene. Og så hører
det med opplesning fra en bok fra misjonsmarken. Nylig ble siste kapittel lest
fra Mirjam Berghs bok «Ingeborg Skjervheim – mor til 1000».
Talere som besøker foreningen uttrykker
glede over å få komme dit. De er impo-

nert over den glød og iver medlemmene
viser. Det kan vel være en eﬀekt av at
denne foreningen er et godt sted å høre
til. Det er greit å være der som kristen.
Og det merkes at i Nodeland kvinneforenig bryr man seg om hverandre og viser
omsorg for hverandre.
Tekst og foto: Elen Bente Syverstad

Det hender fortsatt at strikketøyet kommer frem
på møtene.

Å gå på leir er et minne for livet.
Ei helg som du bader, ror, spiller fotball og leker. Med god mat og godteri og brus, så skal det ikke stå på det.
Jeg har selv vært på leir mange ganger og hver gang så vil jeg tilbake. Jeg husker fortsatt fotballkampene, de felles lekene som man blir kjent med nye venner og stundene etter på som vi løp fram og tilbake til hverandre. Du
kjeder deg aldri. Det er alltid noe gøy å finne på. Og i tillegg så er det noen bibeltimer der vi lærer om Jesus og
Bibelen. Og kanskje så møter du Jesus for første gang. Så jeg råder dere som er usikre på å gå på leir, til å gjøre
det, dere kommer ikke til å angre.
Simon Follerås
MENIGHETSBLADET NR. 3 - 2014
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I Menighetsbladet nr.1 - 14 sto det en
artikkel om at Restart Gospelkor skulle få
besøk fra Chicago av familien Maddox

Her kommer en liten oppsummering av familiens
opphold.
Familien landet på Kjevik fredag 28. mars,
og en velkomstkomite fra Restart var der
og tok imot dem. De ble innkvartert hos
et kormedlem som overlot leiligheten til
dem.
En stor takk til henne!
Uken de skulle være her, var full av opplevelser og begivenheter.
Ikke mye alenetid for familien, løpet var
lagt opp for dem i dagene fremover.
Allerede første kvelden opptrådte familien
på Blå Kors-lokalet i byen, hvor Leonard
Maddox og hans 2 sønner, Leonard Jr. ,19
år, og Josiah 17 år,
spilte "skjorta" av hele forsamlingen!
Salen kokte av begeistring!
Her opptrer 3 musikere i verdensklasse!
Og dette sto ikke på programmet engang!
Folk i salen tror knapt sine egne ører!
Hvilken fantastisk opplevelse!
For et samspill av far og sønner!
Og dette var bare begynnelsen på deres
opphold her i Norge!
Lørdagen ble det tid til litt sightseeing på
Markens, med innlagt besøk på McDonalds. Mat måtte de jo ha! Om kvelden
var det sosialt samvær med Restart og
familien på menighetshuset i Greipstad.
Søndag ettermiddag var det konsert med
Restart og Maddox-familien, og en fullsatt
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sal fikk valuta for pengene! Stemningen
sto i taket!
Mandag besøkte familien UIA, der de
igjen overbeviste musikkstudentene om
sine ferdigheter på instrumentene, det
være seg trommer eller
piano/orgel! Det som er mest utrolig med
disse fantastiske musikerne fra Chicago,
er at de har ikke hatt noen skoleundervisning i sang eller spilling.
Alle har lært "natur-metoden"! Far
Leonard hadde lært av sin far, mens de 2
sønnene igjen hadde lært av sin far, bare
ved å se på når han spilte!
Det er ikke til å begripe! Hvilke ferdigheter
de er i besittelse av!!
Tirsdag fikk familien en fin båttur ut i vår
fantastiske skjærgård! Det satte de stor
pris på. I land fikk de også gå, og medbrakt lunsj smakte nok helt fortreﬀelig ute
på holmene! Været viste seg fra sin beste
side, sol og vindstille.
En tur ut til Kristiansand Dyrepark ble det
også tid til.
Flere kormedlemmer hadde invitert familien til middag, og det var også en spesiell
opplevelse for dem, bare det å sitte samlet rundt et bord og spise middag og prate
om løst og fast. Det var visst ikke noe de
var vant med hjemmefra.
En fin opplevelse for dem ble turen til Lindesnes og lunsj på hytta til en av kormedlemmene. Igjen var det strålende sol - og

utsikten over skjærgården derfra var helt
fantastisk. Grillmaten smakte herlig og
alle storkoste seg i vår-sola!
Fredag 4. april inviterte Restart til korseminar - med påfølgende konsert på
lørdagskvelden med familien Maddox og
seminarkoret, en gjeng
på nærmere 70 personer. Tro om det har
vært slik "trøkk" i menighetshuset noen
gang før som akkurat den kvelden..!?
Folk gav seg ende over av begeistring
overfor "gutta fra Chicago", som tok helt
av i oppvisning og spilleglede!! Hvilken
opplevelse!!
Søndag var det gudstjeneste i menighetshuset , og den var det Pastor Julia Maddox som hadde ansvaret for.
Gospelkoret Restart samlet inn nærmere
120.000 kroner til familien Maddox - ved
å ha konserter, basar og kollekter. En
ufattelig sum som ble overlevert en totalt
uforstående Julia, som mistet taleevnen
i et kvarter og måtte ha hjelp av familien
sin til å komme seg igjen etter den overraskelsen. Hun visste ingenting om at koret hadde samlet inn dette pengebeløpet
til henne og hennes menighet i Chicago.
Pengene står foreløpig på en konto, da de
skal brukes til å bygge/restaurere en kirke
i slummen i Chicago, der altså Julia har
sin menighet.
Beløpet blir overført i sin helhet når alle
brikkene er på plass og ting begynner å
skje der over.
Linda Pallesen

VM i GM (Greipstad Menighet)
Nå begynner det å bli sommer i luften og
vi kjenner at kroppen gjør seg klar for å
se fotball i en hel måned i strekk. Selv om
fotballen i seg selv varmer et fotballhjerte,
så vil det å dele denne opplevelsen med
andre gjøre det enda bedre.
Så derfor inviterer vi alle barn, ungdommer og voksne i alle aldre til å følge med
på VM-kampene på Greipstad menighetshus. Vi holder åpent de fleste dager
under VM, og det vil bli salg av kioskvarer,
quizer og god fotball. Det er også mulighet for å spille bordtennis og biljard, hvis
det blir for mye fotball.

følg med på
internettsiden
til Greipstad
menighet www.
greipstad-menighet.no og på
facebooksiden
«VM i greipstad
menighet». Det vil også bli hengt opp en
del plakater, så det skal være mulig å få
det med seg.
Inviter med naboen, foreldre, kusiner, fettere og venner så blir dette utrolig gøy.
Eivinn Meling

For mer informasjon om hvilke kamper som sendes og når vi holder åpent

NY SALMEBOK I
GREIPSTAD KIRKE
OG I GREIPSTAD
MENIGHETSHUS
I Greipstad har vi kjøpt 10 bøker med
stor skrift (blå) og
10 bøker med noter og liten skrift.
(rød).
5 av hver er lagt ut i Greipstad kirke
og 5 ligger på menighetshuset.
Vi fortsetter med å vise alle sanger og
salmer på veggen som vi pleier.
Menighetsutgaven har 899 salmenummer. Den har melodi til samtlige
tekster, og ca. 50 salmer har firstemmig sats. Menighetsutgaven har i
tillegg liturgiske ledd og omkved til
bibelske salmer.
Det er én felles bok for både bokmålsog nynorskmenigheter.
Norsk salmebok 2013 har større
sjangerbredde enn tidligere salmebøker i Den norske kirke, og rommer
den kjente og kjære salmeskatten så
vel som nye salmer fra inn- og utland.
Utvalget viser at kirken samtidig er
grunnfestet i lokalmiljøet og i et verdensvidt fellesskap.

Program Finsland bedehus
sommeren 2014
Bønn hver onsdag kl. 10.30
Juni:

1
5
7
6
11
14
15

Søn
Tor
Lør
Fre
Ons
Lør
Søn

17.00
10.00
09.00
19.00
19.00
09.00
19.00
19.30
19.30

Storsamling m/ Dagfinn Lauvsland og Blessings
Småbarnstreﬀ (til kl. 13.00)
Maledugnad på bedehuset
Hærås kvinneforening har basar på Røyrås Grendehus
Misjonsfest NMS
Maledugnad på bedehuset
Øvlandstevne NLM med Henrik Hadberg og Agnar og
Berith Gjertsen
Torsdagsmøte
Møte m/Kjell Kvarstein og Tor Erik Abrahamsen

KONTORTIDER
SOMMEREN
2014.

19
27

Tor
Fre

Lør

19.00

Jordbærfest sammen med Finnmarksvennene

Kontoret er åpent på mandager og
fredager fra kl.09.00 til kl.12.00.

16

Lør

13.00

For øvrig henvises til telefonnr.
38183380 for nærmere informasjon.

21
24
25
27
28

Tor
Søn
Man
Ons
Tor

19.30
10.30
19.00
18.00
15.00

Reidunforeninga har sommerbasar i hagen til Liv og Tor
stein Follerås
Torsdagsmøte
Søndagsskole (til kl. 11.15)
Yngres (til kl. 21.00)
Dugnad på bedehuset
Middagskafé til 18.00

Juli:
12

August:

Fra og med 16.juni til og med 17.august, har vi sommerlukking.

Kirkevergen.
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Loppemarked og aktivitetsdag
for hele familien
14. juni ved Langenes Arbeidskirke
Lørdag 14. juni, kl. 11.00
- 15.00, arrangerer vi loppemarked og aktivitetsdag for
hele familien ved Langenes
Arbeidskirke.
Det blir masse flotte lopper til salgs, rebus
med aktiviteter rundt Kvernhusvannet,
konkurranser, fotball, danseshow, mm.
Velkommen!

Vi trenger dine lopper. Nå har du en god
mulighet til å rydde vekk ting du ikke
bruker.
Lopper kan leveres utenfor Langenes Arbeidskirke mellom 17.00 – 19.00 torsdag
5/6.
Vi tar imot: Småmøbler, sportsutstyr,
«nips og naps», spill og leker, bøker, cd/
dvd, instrumenter, redskaper, verktøy,
elektronikk, mm. Ting bør være i orden!
Pengene går til nytt lydanlegg i Arbeids-

kirka – så her er det flott hvis mange kan
bidra! Mer informasjon vil bli lagt ut på
facebook, Fvn, budstikka, mm.
Mvh. Loppemarkedskomiteen.
Kontaktperson: Kjetil Karlsen –
Mob 48 24 14 57

Gudstjeneste med konfirmantene
og Jan Austad i Finsland
Søndag 11. mai var konfirmantene med og satte sitt
preg på søndagens gudstjeneste, som for anledningen
var på Finsland bedehus.
Konfirmantene var kirkeverter, tekstlesere, pyntet, danset, sang og spilte. Det
var også konfirmantene som hadde gitt
presten dagens tema for talen: Døden og
sånn, og livet etter døden liksom. Vi fikk
også være med på at en av årets konfirmanter ble døpt. Det var absolutt en
vellykket gudstjeneste.
Tekst og foto: Marie Vargas

Menighetsbladet trenger økonomisk nødhjelp nå!
De senere årene har økte kostnader
medført at det ikke er balanse mellom
bladets utgifter og inntekter. Hvert nummer av menighetsbladet koster 25.000
kr pluss porto. Som kjent sendes bladet
kostnadsfritt til alle husstander i våre tre
sokn: Finsland, Greipstad og Søgne. Det
er menighetsrådene som er utgivere, men
dessverre er ikke økonomien i rådene slik
at en kan legge opp til faste økte overføringer til menighetsbladet. Skal vi fortsette
med dagens kvalitet, sideantall og utgivel-
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ser, må vi finne andre løsninger.
Derfor er vi så frimodige at vi utfordrer
deg til å bidra med din skjerv, stor eller
liten, slik at menighetsbladet fortsatt
kommer i postkassa til alle husstander i
Søgne og Songdalen. Våre dyktige frivillige
medarbeidere gjør en stor ubetalt innsats;
det er trykking og porto som krever flere
kroner i budsjettet.
Vi oppfordrer alle til å bidra med en
gave til driften av menighetsbladet. Best
og mest bærekraftig er om tilstrekkelig
mange bidrar med en fast månedlig over-

føring. Hvis mange bidrar, vil vi komme i
mål med et budsjett i balanse.
Ditt bidrag, fast eller engangs, mottas
med takk på konto 3090.07.05456
Med vennlig oppfordring
Kjell Sverre Langenes, Alice Oterholt og
Nina Abusland
Leder Søgne menighetsråd
Leder Greipstad menighetsråd
Leder Finsland sokneråd

Pinse, Jesu nærvær
Da disiplene var samlet den første pinsedag, hørte de et brus som en sterk storm,
og så tunger liksom av ild. Men disse tegnene var ikke det egentlige, de pekte på
det egentlige: at disiplene blei fylt av Den
Hellige Ånd. Den Hellige Ånds oppgave
var og er å forklare Jesus.
I avskjedstalen til disiplene, den dagen
vi kaller Skjærtorsdag, hadde Jesus sagt
dette, slik at de skulle tro det når det
skjedde: «Talsmannen, som Faderen skal
sende i mitt navn, han skal lære dere alt
og minne dere om alt jeg har sagt dere».
Denne talsmannen «skal bli hos dere for
alltid» Joh.14,14. Løftet i Jesaia 7,14 om
Immanuel, Gud med oss, forbinder vi
gjerne med jul. Nå skal det realiseres ved
at Den Hellige Ånd blir hos disiplene for
alltid. Han er Jesu nærvær hos oss nå.
Den Hellige Ånd åpenbarer, folder ut, det
Jesus sa og gjorde, han forkynner ikke noe
nytt. «Han skal ta av det som er mitt og
forkynne det for dere» Joh. 16,14. Vi opplever jo at det vi leser i Bibelen, blir nytt

for oss, det blir dagsaktuelt og taler inn
i vår situasjon. Den Hellige Ånd avslører
stadig noe nytt om Jesus. Han overbeviser
om synd, og forkynner Jesu seier over
den. Joh. 16, 8 og 11.
Den Hellige Ånd utløste de avskjedsgavene Jesus nevnte i avskjedstalen: fred, og
frihet fra angst og motløshet, Joh.14,27.
Straks etter at de har fått Den Hellige
Ånd, står disiplene fryktløst fram og taler
om den oppstandne Jesus, vel vitende om
den risikoen det innebærer.
Eyvind Skeie uttrykker det slik: (Norsk
salmebok nr. 229, v. 2-4)
Ånden er kommet til oss ned,/For å gi oss
glede, håp og fred.
Peter og hans venner/ stod en pinse
frem./ Jesus hadde kommet/ med sin Ånd
til dem.
Alle folk i byen/ hørte Peter si:/ Jesus er
oppstanden!/ Han har satt oss fri!
Jesus er oppstanden/ ved Guds høyre
hånd. Han har gjort oss trygge, han har
sendt sin Ånd!
Reidun Kleveland

Bakgrunnen for pinsen
Rundt de store høytidene pleier journalister gjerne å stoppe «fem på gaten» for å
sjekke deres kunnskaper. Det kommer da
frem at de aller fleste vet hvorfor vi feirer
jul. En del (men stadig færre) kjenner
også innholdet i påsken. Men når det
kommer til pinsen, er de fleste temmelig
blanke.
Så her er vårt lille bidrag til å forsøke å
rette på det:
Ordet pinse kommer av det greske pentecoste, som betyr femtiende. Disiplene
opplevde på den femtiende dagen etter
påske det som beskrives i apostlenes
gjerninger i 2. kapittel :
Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett
sted. Plutselig lød det fra himmelen som
når en kraftig vind blåser, og lyden fylte
hele huset hvor de satt. Tunger som av ild
viste seg for dem, delte seg og satte seg
på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt
av Den hellige ånd, og de begynte å tale
på andre språk etter som Ånden ga dem å
forkynne.
Pinsen feires til minne om at disiplene
fikk Den Hellige Ånd. I samme kapittel
fortelles om hvordan den første menighet
virket og vokste, og pinsen regnes derfor
også som kirkens fødselsdag.

Bibelen forteller om to tilfeller der Den
Hellige Ånd viste seg for disiplenes øyne.
I pinsen skjedde det i form av ildtunger på
apostlene, og tidligere, ved Jesu dåp, som
en due. Derfor er det duen og ilden som
er de vanligste symbolene på Ånden. I kirken kan duen finnes over døpefonten eller
prekestolen. I enkelte altertavler fremstilles treenigheten med Guds øye øverst,
deretter Ånden som en due, og nederst
den korsfestede Kristus. Ildtungene sees
oftere vevet inn i tekstilene. Noen ganger
er de syv i tallet, for å peke på Åndens syv
nådegaver.
Pinsen er en av de få tidene i året da den
liturgiske fargen er rød, da som ildens
farge.
Elen Bente Syverstad

Gudstjeneste i
Ny Hellesund
I forbindelse med olsokgudstjenesten i Ny Hellesund søndag 27. juli
har Knut Tallaksen skrevet et helt
nytt hyllingsdikt til denne gudstjenesten.
Knut Tallaksen er 95 år, han bor nå
på Nodeland og har vært prest i
Søgne prestegjeld i 50 årene.

OLSOK I NY
HELLESUND
Som en perle av edleste slaget
er naturskjønne Ny Hellesund.
Når vi samles til fest Olavs-dagen,
er vi samlet på gammel soge-grunn.
For vi samles med konger, poeter
som vil gi oss så festlig en dag.
Vi vil samles i båter på øyer
til et høystemt og fint hyggelag.
Vi vil takke vår Skaper og Herre
som i skapelsens stund husket på
at et Hellesund skapt i Hans hender
var en gave for Søgne å få.
Og vi takker for knauser og knatter,
for all sjøsprøyt i dager og år.
Må kulturen i sundet får blomstre
og den Høyestes vilje få rå.
Velkommen
Knut Tallaksen 2014

Det blir tre sommersamlinger i
Søgne i juli:
Onsdag 2. juli kl.20.00: Sommersamling i Søgne gamle kirke v/
Trond Hardeng. Nattverd.
Onsdag 9. juli kl.20.00: Sommersamling i Søgne gamle kirke v/
Misjonsutvalget og Dorthea og
Magne Vestøl. Kollekt til menighetens misjonsprosjekt: Fond Okhaldhunga sykehus i Nepal.
Onsdag 16. juli kl.20.00: Sommersamling i Søgne gamle kirke
v/Misjonsutvalget og Mirjam og
Anders Artmark Aanensen. Kollekt.
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Merkedager
Sankthans

Vi nærmer oss sankthans. Når vi ser
bort fra de store høytidene, er vel dette
den eneste av de gamle merkedagene
våre som fortsatt feires av en stor del av
befolkningen. Men opprinnelsen er stort
sett gått i glemmeboken.
Også denne dagen har sin bakgrunn
i feiringen av en helgen, i dette tilfelle
døperen Johannes. Hans er en av mange
avledninger av navnet Johannes. Det
samme gjelder navnet Jon, som vi finner
igjen i jonsok.
Hvorfor 24. juni er valgt som hans festdag, er egentlig ganske logisk. Da Maria
hadde fått beskjed av engelen om at hun
skulle bli Jesu mor, reiste hun av sted for
å besøke sin kusine Elisabeth, som også
ventet barn. Elisabeth var da tre måneder
på vei med Johannes. Johannes ble følgelig født et halvt år før Jesus.

Jesus døpes av Johannes i Jordan.

Som voksen ble Johannes Jesu forløper,
den som pekte på Jesus med ordene «Se,
der er Guds Lam.». Fra bibelhistorien
kjenner vi ham som mannen som levde
i ørkenen kledd i kamelhårskappe, med
gresshopper og vill honning til mat. Han
døde ved halshogging, en hevnaksjon
fordi han hadde refset Herodias.

Festdagene for helgenene er vanligvis lagt
til dagen de døde, altså dagen de gikk inn
til den himmelske herlighet. Ved siden av
Jesus selv og hans mor Maria, er Johannes den eneste som feires på sin fødselsdag. Dette har en teologisk forklaring,
som vi ikke skal gå inn på her.
Denne dagen er merket på primstaven
og var helligdag frem til reformen i 1770.
De fleste helligdagene som ble fjernet
den gangen, har også forsvunnet fra folks
bevissthet. Det er ikke tilfelle med sankthans. Fra gammelt av har det vært vanlig
å starte feiringen av de store kirkelige
festene kvelden før. Det er det som henger
igjen når vi tenner bålene på sankthansaften, den 23.juni.
Både jul og sankthans feires på tider i året
da lyset snur. Dette har fått en symbolsk
betydning. Julen varsler lysere tider, det gir
mening. Men symbolsk er også overgangen som skjer ved sankthans. Nå blir dagene kortere. Det kan illustrere Johannes’
egne ord: «Han skal vokse, jeg skal avta.»
Dagens merke på primstaven er et timeglass.
Elen Bente Syverstad

Knertekoret
Knertekoret er et kor for alle barn fra 2
år til 2. klasse, i kjelleren på Greipstad
menighetshus, tirsdager klokken 17.3018.30. På øvelsene pleier vi å synge
først og gjøre noe litt annet etterpå, for
eksempel danse, lage noe eller spise

kveldsmat sammen. Her er noen bilder
fra våren. Vi har tatt sommerferie nå, men
satser på å se både nye og gamle knerter
når vi begynner på an igjen i høst.
Tekst og foto: Marie Vargas

GREIPSTAD MENIGHETSKONTOR HAR FÅTT NOEN NYE
TLF.NR. SE SIDE 2 UNDER KONTAKTINFO.
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21-23 mars var ungdom i
Greipstad menighet på tur
til Skogtun
Der var 28 påmeldte ungdommer + ledere.

Og flere sov litt nå og da på natten!
Lørdag kveld hadde vi bønnevandring
med lystenning, bønneskriving og samtaler. Det var en god opplevelse.
Og vi hadde gode måltid (taco, hamburger osv.)
En kveld var vi samlet rundt bålet og grillet pølser.

Vi hadde mye moro: Leker og underholdning fra både ledere og deltakere, konkurranser og rebusløp. Noen hadde til og
med årets første bad!!!

Og søndag formiddag kom presten og
hadde «spørsmålsgudstjeneste» sammen
med oss.
«Alle var enige om at det var en bra tur.»
Maya Therese Austad

Kristiansand

8-13. juli
For hele familien:
- VoksenOase med Living Room.
- Møter kl.10 og 19 med seminarer på
ettermiddagen.
- Torsdag med spesielt program for
ansatte og tillitsvalgte i menighet og
organisasjoner.
- Egen camping.
BarneOase: (0-3 år Knøtter,
4-7 år Barn, 8-12 år Junior)

Rachel Hickson og Hans Weichbrodt
Oase får i år besøk av mange spennende forkynnere. F.eks. Rachel Hickson fra England
som har opplevd Guds mirakler på egen kropp har hatt en sterk forkynnertjeneste i
Norge i flere år. Inspiratør og prest Hans Weichbrodt fra Svensk Oas ble vi kjent med i
fjor kommer med all sin sjarme, humør og kunnskap, - og evne til å lede oss inn i en
situasjon der Den Hellige Ånd får arbeide med oss på innsiden.

TenOase: (13-20 år), - eget
stevne – egen hall – egne
veiledere – egen forkynnelse – voksenkontakt – forbønn – overgivelse –
heftig og rolig lovsang
www.tenoase.no
P.s. Hele dagen Torsdag blir en særlig
dag for prester, ledere og tillitsvalgte i
menighet, forsamling og forening.

Asbjørn Simonnes Egil Svartdahl

Jan Gossner

Marianne
Synnes Braset

Biskop Thomas

Kristoffer Stokke

For påmelding og informasjon www.oase.no
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Døpte

Grunnlovsjubileet

Søgne

Som vi kjenner til, måtte konge over Danmark og Norge,
Fredrik VI, avstå Norge til
Sverige den 14. januar 1814.
Dette kalles Kieler-traktaten.

ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ

Vilhelm Byklum
(dåp på Rikshospitalet)
Andreas Gamman Andersen
Jakob Dønnestad
Sindre Kaspersen Solås
Haakon Braadland Sørensen
Isa Karstensen (dåp i Knaben
kapell)
Isabell Stråbø Sandland
Tone Høyland Stabel
Vilde Auclair
Vilje Alice Eftestad
Lasse Eikeland Henriksen
Nicolai Brunvatne Larsen
Karoline Føreid Merkel
Mathilde Ropstad
Ramona Flatelid
Håvard Pedersen Javnes
Malin Solberg

Greipstad
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ

Nicolai Brunvatne Larsen
Elias Nilsen-Holseter
Karoline Gundersen
Dennis Andre Robstad Larsen
William Tjoland, døpt i Vennesla
kirke.
Thea Løwø Antonsen, døpt i Farsund
kirke.
Vilde Esperås
Håkon Esperås
Nicolai Brunvatne Larsen, døpt i
Søgne hovedkirke.

Finsland
ǯ

Emil Olsen Greibesland

Stattholderen i Norge var på denne tiden
hans sønn, arveprins Christian Frederik.
Da han og det øvrige norske folk etter
hvert fikk høre
dette, vakte det
selvsagt stor
bestyrtelse og
sinne.
Men allerede
den 16. februar
møttes 21 fremtredende menn
i rikmannen
Carsten Ankers
herskapshus på
Eidsvoll for å
drøfte den vanskelige situasjonen som hadde
oppstått. Det var
på reisen til dette Bauta ved Søgne gamle kirke
møtet at Georg
Sverdrup møtte en gammel bonde på en
skysstasjon. Da denne fikk høre hva dette
skulle dreie seg om, bad han professoren
om aldri å gi sin stemme til at Norge
skulle overgis til Sverige:
Men hva du sier eller gjør, så husk for allting på, at Gud er attåt! (Gud står bak og
hjelper dere!) En stor bautastein til minne
om bondens ord, står på Li i Ullensaker.

Bededag

Etter samtalene på møtet sendte prinsen
ut en viktig erklæring til det norske folk:
Det skulle selv få bestemme sin skjebne
og styreform. Valg av de menn som skulle
peke ut representanter til en Riksforsamling, skulle foregå i kirkene på en ekstraordinær bededag, den 25. februar, eller noe
senere. Prekenteksten for dagen skulle
være Salme 62: Hos Gud er min frelse og
min ære, min sterke tilflukt, min klippe.
Sett Eders lit til ham til enhver tid, I folk.
Etter prekenen skulle de fremmøtte
reise seg og avlegge ed på at de ville
forsvare Norges selvstendighet. Presten
skulle spørre følgende: Sværge I at hevde
Norges Selvstendighed, og at vove Liv og
Blod for det ælskede Fædreneland?
De fremmøtte skulle svare i kor, mens de
løftet høyre hånd med fingrene i kors:
Det sværge vi, såsandt hjælpe Gud og hans Hellige Ord!
Dette må ha vært svært følelsesladet med
mange tårer.
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Valg

I Søgne ble denne gudstjenesten avholdt
11. mars. Da den var ferdig, ble mennene
igjen i kirken for å velge to utsendinger til
et tingmøte i Mandals amt (østfylket). De
to ble Syvert Ammundsen Eeg og Syvert
Jørgensen Vige. Begge var skippere, var
kjent for sitt mot og nøt stor respekt.
Tinget fant sted interessant nok på Lunde,
det var allerede 19. mars, hvor der i sin
tur skulle velges tre representanter til den
grunnlovgivende forsamling
på Eidsvoll. Til Lunde ankom
altså to utsendinger fra hvert
sogn i hele distriktet. Lunde
var omtrent ”på midten” av
de østlige deler av amtet, de
i vest møtte på Feda (Lister
amt). Alle måtte trosse
vanskelige transportforhold
og ankom både fra øst, vest
og nord. Tinghuset på Lunde
stod der parkeringsplassen nå er rett over butikken
”Elma”, og Tingvollen var
der Bensinstasjonen nå står.
De tre som der ble valgt på
Lunde, måtte møte på Eidsvoll 10. april.

Prestenes rapport

Sokneprest Anders Fridrichson skrev en
godt formulert rapport fra valgmøtet i
Søgne (gamle) kirke. Den var underskrevet av 12 fremtredende bønder i bygda.
Rapporten fra tilsvarende valgmøte i
Greipstad kirke, trolig den 13. mars (i den
kirken som var der før den som er nå),
gav omtrent liknende ordlyd.
De ”hæderlige Mænd af Grebstad Sogn”
som møtte på Lunde, var Nils Olsen Nygaard og Ole Olsen Vestre Fidje.
I Finsland kirke den 11. mars ble ”Gaardemand Anders Gundersen Vatnelie og
Gaardemand Ole Olsen Øvland” valgt.

Lunde

På Lunde kom altså valgmenn foruten fra
Søgne, Greipstad og Finsland: Holum,
Øyslebø, Laudal, Halse, Harkmark, Oddernes, Tveit, Audnedal, Konsmo, Spangereid, Vigmostad, Øvrebø, Hægeland og
Vennesla.
De tre ”av Amtets mest oplyste Mænd”
som der ble valgt for å dra til Riksforsamlingen på Eidsvold ”for at bestemme, og
paa Nationens Vegne, at andtage Norges
Regieringsform –”, var Osmund Andersen Lømsland fra Tveit, Erich Haagensen
Jaabæk fra Halse ved Mandal og Syvert
Ammundsen Eeg fra Søgne.
På Eidsvoll var disse tre utsendingene fra
vårt distrikt med på å gi Norge en god
Grunnlov.
Jostein Andreassen

Konfirmasjonsgudstjenester i Søgne:
Søgne hovedkirke
Lørdag 23.08.14
Kl.10.30

Adrian Olsen Ekeland
Asbjørn Bjørkkjær
Emma Bakken
Fredrik Aamdal
Gunnar Sekkingstad
Hege Aalvik
Johannes Furuborg
Karoline Bakke
Kristian Ausland
Lena Borøy
Lene Catharina Bjurstrøm
Marie Holme Kjær
Martin Fredriksen
Oda Elisabeth Repstad Falch
Ole Martin Eieland
Pernille A. Harbak
Ramona Flatelid
Rikke Baarli Fjermeros
Sofie Leithe Arntzen
Tuva Øhrn Arnevik

Kl. 12.30

Aina Johansen
André Jonassen
Anna Theodora Lid
Birger André Must Mortensen
Bjørn William Karlsen
Bo Andreas Lundgren
Celine Mjølund Rostøl
Charlotte Mulstad Olaussen
Daniel Borgerås Gundersen
Eirik Odinsen
Hanne Føreid
Håvard Ellila Homme
Ida Irene Hannisdal Midbrød
Ingrid Sophie Reime
Julian Lunde
Julie Brådland Aamodt
Kristin Gilje
Magne Karlsen
Torjus Horverak
Ulrik Steinarsønn Olsen
Unni Eline Repstad Melvoll

Kl. 14.30

Amalie Stokke Tobiassen
Andreas Vieland Tangvall

Annlaug Skarpeid
Kristine Lohne Lorentsen
Bjørn Kristian Teisrud
Lars Georg Gudbrandsen
Celine Tolfsen
Maren Føreland Arnø
Christoﬀer Ørseng
Markus Haukås
Eirik Øgrey Strøm
Nikolai Biland Lohne
Ingrid Støtvig Thoresen
Per Karsten Liljenskjold MagIsabell Justnes Tønnessen
nus
Jenny Helene Bjørseth Sørensen Petter Nilsen
Kjetil Soltveit Upsal
Thea Moltu Repstad
Malin Solberg
Vetle M. T. Stousland
Marius Solhøi
Kl.12.30
Nora Cederberg Rønning
Amalie Wathne
Nora Sofie Sandrib
Andreas Pettersen
Pernille Sture
Cathinka Tønnessen
Philip Tronstad
Celine Knutsen Salvesen
Tor Ommund Larsen
Christoﬀer Yvoll
Tyra Stensland
Daniel Kolstø Wehus
Vemund Resset
Emilie Tønnessen
Emma Robson
Emma Victoria Tallerud
Søndag 24.08.14
Erlend Eikestøl Lægreid
Kl. 11
Håvard Pedersen Javnes
Andrea Eikaas
Laurits Snaprud Repstad
Anne-May Førland
Leif Jonas Tveita
Ida Tønnessen
Mads Rasmussen
Jarle Systad
Stian Åtland
Jon Markus Kjelland
Synne Gumpen
June Dahl Olsen
Torstein Westly
Karoline Eikaas
Vetle Morris Try Stousland
Kristine Heier Repstad
Kristoﬀer Eikaas Aksnes
Lina Mathilde Leek
Malin Øydne Danielsen
Marcus Skomedal Malm
Mats Wige Grinaker
Nora Meland Hallandvik
Nora Moseid
Siri Govertsen Bjelland
Tonje Sofie Sløgedal
Vegar Haaland Knudsen

Lørdag 30.08.14
Kl. 10.30

Adrian Falch Klavenes
Amund Bakke
Camilla Kvamme
Jens Rune Nygård
Jin Amalie Lorentsen
Johannes Skotte Hope
Jonas Kerlefsen
Julie Alexandra Lien
Julie Theresie Johansen Haus

Langenes arbeidskirke
Søndag 31.08.14
Kl. 11

Andrea Kristensen
Astrid Holme Quist
Didrik Olsen
Emma Hoem
Ingvild Fredriksen
Marcus Krahl Johansen
Simon Stausland Tronstad
Sofie Sødal
Thomas Simonsen Strømmen

Vigde
Søgne
ǯ

Monica Palm og Jon Atle Kalland

Greipstad
ǯ
ǯ
ǯ

Stine Berntsen & Rudi Andre Sollie
Gjervoldstad
Anne Marie Heggland & Tor Kenneth
Horrisland
Anita Albrektsen & Frank Ove
Ødegård

Finsland
ǯ

Eva Hagen & Morten Løland

Døde
Søgne
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ

ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ

Borghild Mary Andreassen, f. 1923
Ann-Brit Lindebø Andresen, f. 1942
Elinor Berge, f. 1920
Snefrid Alise Repstad, f. 1927
Tore Auglend, f. 1923
Andreas Glendrange, f. 1926
Torhild Lilly Lindland, f. 1932
Magne Steinsland, f. 1933
Gunnar Jonny Berge, f. 1930
Gerd Berge, f. 1936

Greipstad

John Ingemar Kustås, f. 1935
Martinius Kjær, f. 1925
Gunhild Kristiansen, f. 1930
Thorhild Topstad, f. 1920
Bjørg Andreassen, 1946

Finsland

Anna Ingrida Isefjær f. 1947
Ådne Buås f. 1935.
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Kirkekalender

SØGNE
MAI

Kristi Himmelfartsdag, torsdag
29. mai kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Takkoﬀer: Strømmestiftelsen.
Dåp. Nattverd.
JUNI
Søndag 1. juni kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Pål Bjørkkjær.
Nattverd. Takkoﬀer: Misjonsprosjektet.
Mandag 2. juni kl. 20.00:
Langenes arbeidskirke.
Stille time.

AUGUST
* Søndag 3. august kl. 11.00:
Finsland kyrkje.
Gudstjeneste v/Jan Austad.
Dåp. Nattverd.
Søndag 10. august kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Jan Olav Brufjell.
Dåp. Nattverd. Takkoﬀer.
Søndag 17. august kl. 11.00:
Søgne gamle kirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Dåp.
Lørdag 23. august
kl. 10.30, 12.30 og 14.30:
Søgne hovedkirke:
Konfirmasjonsgudstjenester v/Eirik
Nyfeldt Bø og Live Lunde Gjedrem.
Takkoﬀer.

GREIPSTAD KIRKE

2. pinsedag, mand. 9. juni kl. 11.00:
Søgne gamle kirke.
Gudstjeneste v/Paul Othar Daasvand.
Dåp.

Søndag 24. august kl. 11.00:
Søgne hovedkirke:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Eirik
Nyfeldt Bø og Live Lunde Gjedrem.
Takkoﬀer.

Søndag 15. juni kl. 11.00 i Greipstad kirke:
Gudstjeneste v/Paul Daasvand.
Takkoﬀer til Sjømannsmisjonen.

Søndag 15. juni kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Jan Olav Brufjell.
Sang av Tweenskoret. Dåp. Nattverd.
Takkoﬀer: HimalPartner.

Lørdag 30. august kl. 10.30 og 12.30:
Søgne hovedkirke:
Konfirmasjonsgudstjenester v/Eirik
Nyfeldt Bø og Live Lunde Gjedrem.
Takkoﬀer.

Søndag 22. juni kl. 10.30:
Søgne hovedkirke.
Dåpsgudstjeneste v/Hilde E. Andreassen.

Søndag 31. august kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke:
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Eirik
Nyfeldt Bø og Live Lunde Gjedrem.
Dåp. Takkoﬀer.

Pinsedag, søndag 8. juni kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Høytidsgudstjeneste v/Paul O. Daasvand.
Nattverd. Takkoﬀer: Misjonsalliansen.
Søndagsskole.

Søndag 22. juni kl.12.00:
Helleviga.
Friluftsandakt/familiesamling.
Samarbeid mellom Oasen Bibelsenter,
Misjonskirka og Søgne menighet.
Søndag 29. juni kl. 11.00:
* Greipstad kirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Dåp. Nattverd.
JULI
* Søndag 6. juli kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Trond Hardeng.
Dåp. Nattverd.
Takkoﬀer: Kirkens SOS.

SEPTEMBER
Søndag 7. september kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Dåp. Takkoﬀer.
Søndag 7. september kl. 20.00:
Langenes arbeidskirke.
Tomasmesse v/Hilde Elise Andreassen.
Nattverd.
Søndag 14. september kl. 10.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Dåp. 6-åringer deltar. Takkoﬀer.

* Søndag 13. juli kl. 11.00:
Finsland kyrkje.
Gudstjeneste v/Jan Austad.
Dåp. Nattverd.

Søndag 21. september kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/diakon. Takkoﬀer.
Diakoniens søndag.

* Søndag 20. juli kl. 11.00:
Greipstad kirke.
Gudstjeneste v/Jan Austad.
Dåp. Nattverd.

Søndag 28. september kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Takkoﬀer.

* Søndag 27. juli kl. 12.00:
Olavsundet, Ny-Hellesund.
Olsokmesse v/Jan Olav Brufjell.
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JUNI
Søndag 8. juni kl. 11.00 i Greipstad kirke:
1. Pinsedag. Høymesse v/Hilde Elise Andreassen.
Nattverd. Takkoﬀer til misjonsprosjektet.

Søndag 22. juni kl. 11.00 i Finsland kyrkje:
Fellesgudstjeneste m/Greipstad v/Paul Daasvand. Takkoﬀer til misjonsprosjektet.
* Søndag 29. juni kl. 11.00 i Greipstad kirke: v/
Hilde Elise Andreassen.
Nattverd. Dåp. Takkoﬀer.
JULI
* Søndag 6. juli kl. 11.00 i Søgne hovedkirke: v/
Hilde Elise Andreassen. Takkoﬀer.
* Søndag 13. juli kl. 11.00 i Finsland kyrkje: v/
Jan Austad. Nattverd. Takkoﬀer.
* Søndag 20. juli kl. 11.00 i Greipstad kirke: v/
Jan Austad. Nattverd. Takkoﬀer.
* Søndag 27. juli kl. 12.00 i OLAVSSUNDET: v/
Jan Olav Brufjell.
Rutebåt fra Høllen. Se mer info på plakater.
AUGUST
* Søndag 3. august kl. 11.00 i Finsland kyrkje:
v/Jan Austad. Nattverd. Takkoﬀer til misjonsprosjektet.
Søndag 10. august kl. 11.00 i Greipstad kirke:
Gudstjeneste v/Jan Austad.
Nattverd. Takkoﬀer til men.arb.
Søndag 17. august kl. 17.00 i Greipstad
menighetshus:
Søndagssamling v/Hilde Elise Andreassen.
Takkoﬀer til Greipstad menighetshus.
Lørdag 23. august kl. 11.00 og kl. 13.00 i
Greipstad kirke:
KONFIRMASJONSGudstjenester v/Jan Austad
m/fl. Takkoﬀer til ungdomsarbeidet.
Søndag 24. august kl. 11.00 i Greipstad kirke:
KONFIRMASJONSGudstjeneste v/Jan Austad
m/fl. Takkoﬀer til ungdomsarbeiderstillingen.

* FELLESGUDSTJENESTE FOR ALLE.
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PORSMYR

Torsdag 28. august kl. 19.00:
Gudstjeneste på PORSMYR v/Jan
Austad. Tema: Vår far i himmelen.
Kaﬀe i «fjøset» etterpå.
Søndag 31. august i Greipstad
(menighetshus): Fellestur. Se mer
info på plakater/annonser.
SEPTEMBER
Søndag 7. september kl. 11.00 i
Greipstad kirke: Gudstjeneste v/
vikar. Takkoﬀer.
Søndag 14. september kl. 17.00 i
Greipstad menighetshus: Søndagssamling v/Eirik Nyfeldt Bø. Takkoffer.
Søndag 21. september kl. 11.00 i
Greipstad kirke:
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Nattverd. Takkoﬀer.
Søndag 27. september kl. 17.00 i
Greipstad menighetshus:
STORSAMLING. Se mer info på
plakat.

SØNDAGENS TEKSTER
Pinsedag - Søndag 8. juni 2014
1 Mos 2,4–9 Guds livspust og livets tre
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt
eller Rom 8,9–11 Dersom hans Ånd bor i
dere
Joh 20,19–23 Ta imot Ånden
2. pinsedag - Mandag 9. juni 2014
Joel 3,1–2 Når Ånden blir utøst
Apg 10,34–48 Ånden kom over alle
Joh 16,5–11 Ånden går i rette med verden
Treenighetssøndag - Søndag 15. juni 2014
5 Mos 6,4–9 Du skal elske Herren, din Gud
1 Pet 2,4–10 Forkynne hans storverk
Matt 28,16–20 Misjonsbefalingen
2. søndag i treenighetstiden - Søndag 22.
juni 2014
2 Mos 14,15–22 Sivsjø-underet
Tit 3,4–7 Det bad som gjenføder
Matt 3,11–12 Johannesdåp og dåp med
Ånden
Sankthansdagen / Jonsok - Tirsdag 24. juni
2014
Dom 13,2–7.24–25 Samsons fødsel
Hebr 11,1–2.32b–34.38–40 Forbilder i tro
Luk 1,5–17 Løftet om døperens fødsel
3. søndag i treenighetstiden - Søndag 29.
juni 2014
Jes 25,6–9 Herrens gjestebud (prekentekst)
Åp 19,5–9 Salige er de som er innbudt
Luk 14,15–24 Det store gjestebudet

FINSLAND KYRKJE

JUNI
2. pinsedag. Mandag 9. juni kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen Nattverd. Takkoﬀer til V.A. Søndagsskolekrets.
Søndag 22. juni kl. 11.00 i Finsland
kyrkje:
Gudstjeneste v/Paul Daasvand.
Fellesgudstjeneste m/Greipstad.
Takkoﬀer til misjonsprosjektet.
* Søndag 29. juni kl. 11.00 i Greipstad
kirke:
v/Hilde Elise Andreassen.
Nattverd. Dåp. Takkoﬀer.
JULI
* Søndag 6. juli kl. 11.00 i Søgne
hovedkirke:
v/Hilde Elise Andreassen. Takkoﬀer.
* Søndag 13. juli kl. 11.00 i Finsland
kyrkje:
v/Jan Austad. Nattverd. Takkoﬀer.
* Søndag 20. juli kl. 11.00 i Greipstad
kirke:
v/Jan Austad. Dåp. Nattverd. Takkoﬀer
til NMS.
* Søndag 27. juli kl. 12.00 i
OLAVSSUNDET:
v/Jan Olav Brufjell.
Rutebåt fra Høllen. Se mer info på
plakater.
AUGUST
* Søndag 3. august kl. 11.00 i Finsland
kyrkje:
v/Jan Austad. Nattverd.
Takkoﬀer til misjonsprosjektet.

4. søndag i treenighetstiden - Søndag 6. juli
2014
1 Mos 25,27–34 Esau selger
førstefødselsretten
1 Kor 9,24–27 Jeg løper for å vinne
Mark 10,17–27 Jesus og den rike mannen
5. søndag i treenighetstiden - Søndag 13. juli
2014
Jer 23,16–24 Dom over løgnprofetene
1 Joh 4,1–6 Prøv åndene
Matt 7,15–20 Falske profeter
Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden
- Søndag 20. juli 2014
1 Mos 12,1–4 Gud kaller og velsigner Abram
Rom 1,1–7 Paulus kalt til apostel
Luk 5,1–11 Peters fiskefangst
7. søndag i treenighetstiden - Søndag 27.
juli 2014
1 Mos 16,1–13 Hagar gir Gud et navn
(prekentekst)
1 Joh 4,7–10 Gud er kjærlighet
Luk 15,1–10 Sauen og sølvmynten
Olavsdagen / Olsok - Tirsdag 29. juli 2014
Jer 1,17–19 Jeg gjør deg til en fast borg

Åp 12,10–11 Anklageren er styrtet
Joh 12,24–26 Hvetekornet
8. søndag i treenighetstiden - Søndag 3.
august 2014
2 Mos 32,1–4.30–35 Gullkalven og Moses'
bønn
1 Joh 2,15–17 Elsk din bror og ikke verden
Matt 6,19–24 Det udelte hjertet
9. søndag i treenighetstiden - Søndag 10
august 2014
Hos 6,1–3 Han vekker oss til liv
Rom 8,31–39 Han som ga sin Sønn for oss
alle
Matt 11,28–30 Jeg vil gi dere hvile
10. søndag i treenighetstiden - Søndag 17.
august 2014
Salme 32,1–11 Jeg vil bekjenne mine synder
1 Pet 3,8–13 Han må vende seg fra det onde
Luk 5,27–32 Å kalle syndere til omvendelse
11. søndag i treenighetstiden - Søndag 24.
august 2014
Jes 64,6b–65,2 Kan du rolig se på dette,
Herre?
Rom 9,2–5; 10,1–4 Guds gaver til Israel
Matt 23,37–39 Som en høne samler
kyllingene
12. søndag i treenighetstiden - Søndag 31.
august 2014
Neh 9,19–21 Du forlot dem ikke i ørkenen
(prekentekst)
Hebr 13,5–6 Jeg slipper deg ikke
Matt 6,24–34 Vær ikke bekymret for livet
13. søndag i treenighetstiden - Søndag 7.
september 2014
Salme 92,2–6.13–16 Med ditt verk har du
gledet meg
1 Kor 12,4–11 Nådegaver til hver enkelt
Matt 25,14–30 Talentene
Vingårdssøndag / 14. søndag i
treenighetstiden - Søndag 14. september
2014
Jes 27,2–6 Herren vokter sin vingård
1 Kor 1,1–3 Dere er helliget ved Kristus
Matt 20,1–16 Arbeiderne i vingården
15. søndag i treenighetstiden – Søndag 21.
september 2014
Mika 6,6–8 Herren har sagt hva godhet er
Fil 1,9–11 Kjærlighet rik på dømmekraft
Matt 5,38–48 Elsk deres fiender
16. søndag i treenighetstiden - Søndag 28.
september 2014
Salme 40,2–6 Herren hørte mitt rop
Rom 8,19–23 Håpet om herlighet
Mark 7,31–37 Jesus sa til den døve: Effata

Søndag 17. august kl. 11.00 i Finsland
kyrkje:
Gudstjeneste v/Jan Austad og konfirmantene. Takkoﬀer.
Konfirmasjonsfoto. Konfirmasjonsfest på
bedehuset.

SEPTEMBER
Søndag 14. september kl. 11.00 i Finsland
bedehus:
Familiegudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø og
4-åringer.
Utdeling av 4-års boka. Takkoﬀer.

Søndag 31. august kl. 11.00 i Finsland
kyrkje:
KONFIRMASJONSGudstjeneste v/Jan
Austad m.fl.
Takkoﬀer til ungdomsarbeidet.

Søndag 28. september kl. 11.00 i Finsland
kyrkje:
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Nattverd. Takkoﬀer.

Kode-B
I år var det 47 deltakere på
Kode B mot 28 deltakere i
fjor. Det er en oppgang som
nærmer seg 50%.
Det er et av Søgne menighets breddetilbud for alle medlemmer og tilhørende
medlemmer som blir 11 år i løpet av 2014.
Der lærer de litt om Bibelkoder – hvordan
slå opp i Bibelen, hva står i Bibelen, hva
betyr det som står der, osv. Det har vært
en gruppe i Langenes arbeidskirke og en
gruppe i Søgne hovedkirke. Vi har samlet
oss fire onsdager rett etter skolen for å
bli bedre kjent med Bibelens mangfold.
Vi begynte hver samling med å spise et
varmt måltid sammen. Vi har bakt korsbrød, løst Bibelkoder, sett noen filmsnutter, hørt noen bibelfortellinger og hatt
noen leker og konkurranser sammen.
Det flotteste på Kode B syns jeg har vært
spørrekassa. Der har 11-åringene fått
mulighet til å skrive spørsmål om liv, død,
tro og tvil på en lapp og legge i kassa. Jeg
trodde neste ikke at den ville bli brukt,
men det var alltid mange lapper oppi.
Spennende! Kan tro disse 11-åringene har
mange store, svulstige og til tider vanskelige spørsmål og tanker om liv og død.
Alle spørsmålene ble fraktet til kontoret
og skrevet inn i powerpoint-presentasjonen til neste samling. Der ble de besvart
og underbygd med bibelhenvisninger. De
skulle jo trene seg i å slå opp i Bibelen.
Det var ikke alle spørsmålene vi fant svar
til. Da undret vi oss i fellesskap.
Det var rørende og stort å få del i hva som
rørte seg inni hodene deres. Det er både
viktig og flott at Kode B gir rom for å stille
store spørsmål og gir tid til både samtale
og undring rundt det som rører seg i de
unges tanker. Se gjerne flere bilder fra
samlingene på vår hjemmeside/Facebookside, (www.sognemenighet.no)
Tekst og foto: Astri Thoresen

