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Kontaktinfo
SONGDALEN  MENIGHETSKONTOR
Fagermoen  1,  i  Greipstad  menighetshus.  
Postadr.:  Pb.  43,  4685  Nodeland
Tlf.:  38  18  33  80.  
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.  38  18  33  78
Sokneprest:  Jan  Austad  tlf.  38  18  33  77
0HQLJKHWVVHNUHW UOlene  Eidså  
tlf.  38  18  33  80
.DWHNHWRJ7URVRSSO UHUMarie  Vargas  
tlf.  38  18  33  79
.ORNNHUNLUNHWMHQHUÅshild  Roland  (Finsland)
tlf.  97  53  60  24
0HQLJKHWVSHGDJRJAnna  Aase  Ugland    
f.t  i  permisjon.
%DUQHRJXQJGRPVDUEHLGHU  Eivinn  Meling
.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
Diakon:  Anne  Grete  K.  Vigebo  
tlf.  997  01  231      
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

Min tro
Jeg fikk et spørsmål om jeg kunne skrive litt i dette
bladet om hva troen betyr for meg. – Jeg sier ja,
men dette var vanskeligere å få ned på papiret enn
jeg hadde tenkt: Troen er jo en del av meg!
Jeg var så heldig å få troens gave i dåpen – og
siden er jeg takknemlig for alle de som har bedt
for meg, og vist meg vegen sammen med Jesus.
Jeg kan nevne foreldre, faddere, lærer og ledere i
barne- og ungdomsarbeid.
I min barndom var det mange regler for det som var menneskebud. Samtidig
som det å være med i kirke og bedehus ga meg mye positivt! Ikke minst i forhold
til sang og musikk.
Jeg hadde ei god bestemor – og vi to kunne ha mange fine samtaler. Det var godt
for oss begge. I det kristelige skolelaget fikk jeg oppleve gleden i kristentroen på
en spesiell måte. I den tiden var det personlige ting som gjorde at jeg valgte å
beholde troen på Jesus videre i livet.
I livet opplever vi alle sorg, skuﬀelse, svik og nederlag. Med Guds hjelp får vi
heldigvis hjelp til å legge fra oss det som er vondt og vanskelig, - for å komme
videre i livet.
Dette gir meg glede og styrke i troen: Bønnen, Bibel og salmebok, det kristne fellesskap og nattverdfellesskapet.
I trosbekjennelsen vår står det: «Jeg tror på syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv»!
Marte Birkeland

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  
*UD¿VNXWIRUPLQJRJWU\NN
Kai  Hansen  Trykkeri  Kristiansand  AS
*DYHUPRWWDVPHGWDNN
Bankgiro:  3090.07.05456  

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

5HWQLQJVOLQMHUIRULQQVHQGLQJDYVWRIIL

For  å  sende  inn  stoff,  bruk  et  subjekt  i  eposten  som  beskriver  nummer  på  
utgivelse  du  ønsker  saken  i,  tittel  på  sak,  samt  om  saken  gjelder  Søgne,  
Finsland  eller  Greipstad.
(NVHPSHOSnHWJRGWVXEMHNWLHSRVWHQ
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.)

Forsidefoto: Frode syvertstad

Prestens hjørne

Kirkeskyss - Søgne

ESKAPISME

Ring mellom kl.09.00 og 10.00
søndag morgen.

Vi har fått ny salmebok. På gudstjenestene i Søgne kan dere dette halvåret
glede dere til å få lære noen få nye salmer. En av disse salmene har Eivind Skeie
skrevet: Jeg tror på jordens forvandling. Teksten liker jeg godt. Hvorfor det? Jeg
er glad du spurte.
En karikert versjon av kristen tro, kan kalles for eskapisme. Det kommer fra det
engelske ordet escape som betyr å rømme eller flykte. Tanken er som følger: Å
bli frelst handler om å tro på Jesus for å få billetten til himmelen. Hasta la vista
verden. Himmel, her kommer jeg.
Med en slik forståelse vil meningen med livet befinne seg på den andre siden.
Ikke nå, men senere. Ikke her, men der. Spørsmålet presser seg derfor fram: Er
dette et evangelium? Er dette gode nyheter? Var det dette Jesus snakket om?
Først og fremst talte Jesus om livet nå. Her. Det kristne håpet er ikke å flykte fra
jorden til himmelen, men å håpe at himmelen skal innta jorden. Det er det vi
ber om i Fader vår. Det kristne håpet starter derfor nå. Leves ut nå. I dag.
«For Guds rike er midt iblant dere», sitat Jesus.

Februar:

381 66320 (Holme) eller
381 66659 (Stie) eller
387 91344 (Aanensen)

Mars:

381 66659 (Stie) eller
387 91344 (Aanensen) eller
381 66320 (Holme)
Med vennlig hilsen
for diakonen i Søgne menighet
Solveig Holmesland Bentsen

Livet er nå. Her. Slik Eivind Skeie skriver:

Barnekoret
Happiness

Jeg flykter ikke fra verden.
Blant jordens minste små,
der finner jeg den fremtid
som jeg vil vente på.
Ja, jorden skal forvandles,
dens natt går alt mot gry!
Jeg tror at Jesus Kristus
skal gjøre verden ny.
Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon (6-8 april) heter: SAMMMEN FORANDRE.
Å følge etter Jesus i 2014 handler om akkurat det. Ikke flykte fra verden, men
leve i den. Sammen for andre. Sammen forandre.
Eirik Nyfeldt Bø

Barnekoret i Greipstad menighet
har nå fått et nytt og koselig navn:
Happiness!
Her er bilder fra søndag, der de sang
på familiegudstjenesten. Den fantastiske korlederen Fredrikke Eilertsen
Hulaas ledet barna gjennom sangene
som de framførte. Tusen takk for
nydelig sang, og tusen takk til skjønne
Fredrikke som er en så flott leder for
barna! - Ungene gleder seg til hver
mandag med sang, lek og overraskelser! Sangfuglene og lederen kler virkelig sitt nye navn, -HAPPINESS!
Hanne Swan

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
MENIGHETSBLADET NR. 1 - 2014
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Menighetshelg for
Søgne menighet 24. - 25. mai

Etter planen skulle vi denne
Hold av helgen, for her blir
helga reist til Evjetun på me- det mye moro:
nighetstur, men på grunn av
endringer i utleiebetingelsene  aktiviteter for barn og voksne
har vi måttet finne et annet
 måltider
alternativ.
 muligheter for nye bekjentskaper
Vi samles derfor til en gøyal og innholdsrik
menighetshelg på vårt nye menighetssenter på Vaglen.
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åndelig fellesskap



og masse annet gøy

Ta gjerne kontakt med noen fra komiteen
om du ønsker å bidra
Olav Føreland

994 38 512

Cecilie Repstad

907 64 148

Eli H. Sekkingstad

414 42 217

Hallstein Lavik

483 44 007

Anne Øpstad

907 76 944

Marian Børnes

993 46 800

Minisingers
Minisingers har øvelse i
Finsland bedehus. «I will
worship you for ever» synges
med fryd av 16 barn fra 5 år
til 5. klasse pluss Thomas, en
kapabel solist.
Både norske og engelske sanger er på
repertoaret. Koret opptrer til stor glede i
kirka og på bedehuset, stort sett. Tradisjonen tro står det på 17. mai-programmet
i år også. Det øves i 5 kvarter annenhver
tirsdag, og da er «matpausen» regnet
med. Da bys det gjerne på is eller kake.
Det blir ro i salen når DVD-en om Daniel
i løvehulen vises. Men deretter er det tid
for lek. Lederne Malin og Sara skaper heftig aktivitet med et par konkurranser.
Nåværende dirigent Oddveig Kalsnes,
var med i koret fra begynnelsen. Det var i
1978 at Astrid Haugland og Anna Kleveland satt i stua på Espeland og tok initiativet til å starte et barnekor. Astrid dirigerte
til å begynne med. Oppslutningen om
det nye koret var stor. Reidun Kornbrekke
husker sanggleden. Hun var også med fra
begynnelsen, og holdt på så lenge at hun
kom med blant lederne da hun var i 9.
klasse. De unge lederne var hjemme hos
Alf Åbel til filmkvelder på loftet!
Grete Utsogn har ansvaret for så vel avtaler om opptredener som for noe å bite
i på alle korøvelser. Hun forteller at Minisingers er innmeldt i Acta, Normisjons
arbeid for barn og unge. På den måten får
de støtte fra Frifondsmidler. Disse pengene brukes bl. a. til å kjøpe DVD-er og
playback-CD-er. De siste brukes i tillegg
til musikk av pianisten Berit Eftestad.
Høflige er barna. «Fint at du kom og
hørte på oss!» lød det fra en godt vinterkledd liten sanger da jeg gikk bakken ned
fra bedehuset.
Reidun Kleveland
Foto: Berit Eftestad

MENIGHETSBLADET NR. 1 - 2014

5

Søgne Menighetssenter
– et senter for alle.

Dugnadsgjeng fikset opp Søgne Menighetssenter
i sommer.

En jentegjeng tok initiativ til oppussing av matsalen.

Det har vært arbeidet lenge for å skaﬀe
et sted å samlokalisere aktivitetene til
Menighetshusforeningen og Bedehuset
Betania. Da Agderstrand ble lagt ut for
salg, opplevdes det som en gavepakke.
Stedet ble kjøpt og fikk navnet «Søgne
Menighetssenter».
Stedet eies av en sammenslutning av de
to foreningene: Menighetshusforeningen
og Bedehuset Betania. Den nye foreningen har fått navnet Søgne Menighetsforening. Planen er å selge Menighetshuset
på Lunde så snart det lar seg gjøre. Dette
vil avhenge litt av arbeidet med reguleringsplanen for området. Men selvsagt
også av at det kommer en aktuell kjøper.
Styret i Menighetsforeningen har satt
ned ei gruppe som skal utrede og arbeide
mot et salg av bedehuset Betania. Denne
gruppa består av Finn Georg Birkeland,
Tor Stie og fra styret Elin H. Hareland.
En dugnadsgjeng utbedret kledning og
utearealer på Vaglen i sommer. I høst ble
matsalen malt, og nå er vaktmestergruppa i gang med å pusse opp kjøkkenet. Det
er vedtatt at det ikke skal investeres store
summer i oppgradering, men bare gjøres
nødvendig oppussing. Mye av årsaken til
oppussing av kjøkkenet, er at mattilsynet
gav en del pålegg før det kunne godkjennes for matproduksjon (middagslaging).
Brannvesenet har stilt som krav for utleie
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Noen av de tradisjonelle onsdagsmøtene er flyttet
fra Betania til Søgne Menighetssenter. Vaglen. Her
et møte hvor Søgne Kristelige Jaktlag deltok.

av internatet at det er våken nattevakt.
Styret har sagt at det ikke er noe mål å drive utleie med overnatting. Det er planen
å bygge om deler av internatet til egnede
lokaler for lag og foreninger. Det er også
plan å utbedre kjelleren i internatet slik at
det blir rom for gutte- og jenteforeninger.
Speideren ønsker også å bruke Menighetssenteret som sitt møtested.
En del aktiviteter holder fortsatt til på
bedehuset Betania, men noe er flyttet til
Søgne Menighetssenter på Vaglen. Det er
faste bønnemøter annen hver tirsdag og
en del av de tradisjonelle onsdagsmøtene
på bedehuset Betania er flyttet til Vaglen. I
tillegg er det en del utleievirksomhet der.
Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden, var det en som sa. Derfor er det
selvsagt vanskelig å si hva som vil skje
og i hvilket tempo det vil skje. Men det
er satt ned ei gruppe som har fått som
mandat å jobbe med utvikling av Menighetssenteret på Vaglen. Styret har spurt
Harald Solvik og Ivar Indrebø om de vil
være med på dette viktige arbeidet.
Det er mange som er ivrige etter å gjøre
en jobb på det «nye» Menighetssenteret. Vaktmestergruppa er allerede nevnt,
og det samme gjelder dugnadsgjengen.
Noen ganger kommer hjelp fra uventet
hold. Da BI vedtok å legge ned driften av
skolen i Kristiansand, fikk de behov for å
kvitte seg med en del møbler. En dag like

før jul stilte fire dugnadsfolk fra Menighetssenteret med biler og tilhengere og
hentet 60 -70 flotte stoler. I tillegg fikk vi
en del stilige ungdomsmøbler eller kafemøbler som det kalles. Dette blir moro
å ta i bruk når ungdomsaktivitetene flytter
fra Betania til Vaglen. Takk til BI og vår
kontaktperson som gav oss en generøs
gave.
Jan Nordstokkå

Jan Nordstokkå er oppnevnt av styret til
å være informasjonsansvarlig for Søgne
Menighetssenter.

UTSTRÅLINGSPROSJEKT.

«Reis deg i stråleglans!»
Hvem rettes denne oppfordringen til? Denne glansen
kalles også «solrenningsglansen».
Det gjelder en profeti om Jesus: «Over
deg stråler Herren fram, hans herlighet
åpenbares over deg». Han skal vises,
åpenbares for verden. Jesaja 60, 1-6 er
en av tekstene på Kristi åpenbaringsdag,
som innleder åpenbaringstida i kirkeåret.,
og den har 6 søndager. Den første kalles
ofte Helligtrekonger her hos oss, og har
vært en festdag i kirken fra omkring år
330. Festdagen er 6. januar, men vi har
lagt den til den første søndagen etter
nyttår. I noen kirker, spesielt de østlige,
feires dagen til minne om Jesu dåp. Et
annet navn på dagen er Epifania, som er
gresk for Åpenbaring. I mange land feires
Epifania med høytidsgudstjeneste og stor
misjonsfest. De hellige tre konger, eller
vismenn, var de første hedningene som
møtte Jesus. Hans lys begynte å stråle

utover jorden. Solrenningsglansen skal
stråle utover hele verden. Åpenbaringstiden er i kirken en tid for å tenke over
misjonsoppdraget.
Kirken uttrykker i sin visjon at den stråler
ut denne glansen: den er misjonerende.
Både Søgne, Greipstad og Finsland er
med på realiseringen av denne visjonen
bl. a. gjennom sine misjonsprosjekter.

Søgne: Okhaldunga sykehus sør for
Mount Everest i Nepal ligger i et område
med lite utbygd helsevesen og vanskelige
transportforhold. Mange bærer sine syke i
mange dager for å få hjelp. Sykehuset har
vært i funksjon i 50 år, og Normisjon har
påtatt seg hovedfinansiering av en sårt
tiltrengt utbygging og fornying. Magne Vestøl fra Lillesand leder byggearbeidet, og
hans kone Dorothea samt Kristin og Erik
Bøhler arbeider på sykehuset. De har en
utfordrende hverdag og gjør en uvurderlig
innsats.
Tone Skarpaas.
Greipstad: Landsbyutvikling på Madagaskar. Fleire landsbyar over eit større om-

råde er med i dette prosjektet. Leiarane
diskuterer med folk, slik at dei sjøl kjem
fram med kva som trengst for å hjelpe
dei. Og hjelpa gjeld både demningar for
risdyrking, undervisning i betre dyrkingsmåtar og helsearbeid og alfabetisering.
Borna får gå på skule. Evangeliseringa
når inn på ein annan måte når folk kan
lese i Bibelen sjølv. Ein mann fortel at
som ein fylgje av prosjektet kan han og
familien ete ris tre gonger om dagen, dei
har kjøpt ein god madrass og betre klede,
og borna går på skulen.
Målfrid Lindeland.

Finsland (kirke og bedehus): Jordbruks-

prosjekt i Ganja, Aserbajdsjan i regi av
Normisjon. Arbeidet karakteriseres som
«Kristi henders verk», det vil si diakoni. I
det islamske landet er kristen forkynnelse
forbudt. Folk merker at prosjektet setter
befolkningens behov og velferd i fokus,
ikke egen vinning. Dette oppleves som
helt uvanlig. Mange spør derfor hvorfor
denne virksomheten i det hele tatt drives.
I svaret stråler evangeliet fram.
Reidun Kleveland.
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Logo-konkurranse –
Søgne Menighetssenter.
Søgne Menighetsforening
ønsker seg en logo. Den bør
være enkel og illustrativ, og
gjenspeile verdier eller aktiviteter til foreningen. Menighetsbladets lesere inviteres til
å sende inn forslag.
Søgne Menighetsforening er en sammenslutning av tidligere Menighetshusforeningen og Bedehuset Betania. Søgne
Menighetsforening eier for tiden 3 bygg.
Et kondemnert menighetshus som står på
Lunde og bedehuset Betania i Høllen. Det
arbeides med å få solgt begge disse byggene. I tillegg eier foreningen tidligere Agderstrand på Vaglen. Dette er i ferd med
å bli et felles senter for mye og variert
kristent arbeid i bygda. Fremtidsmålet er
å bygge et nytt funksjonelt bygg på Vaglen
og samle all aktivitet fra Menighetshuset
og Betania i dette bygget. I tillegg er det et
håp at det blir startet nye tilbud.
Nå ønsker Menighetsforeningen en logo
som kan prege bygget på Vaglen og som
kan brukes i annonser.

Det gamle «Agderstrand» skiltet er tatt ned, og styret ønsker et nytt skilt med ny logo.

«Vi ønsker at forslagsstillerne skal få
slippe kreativiteten løs, og har ikke noen
krav til utforming av logo», sier leder for
Søgne Menighetsforening, Reidun H.
Knudsen. «Men det sier seg selv at vi
ønsker en logo som forteller noe om oss
som forening, om aktiviteter, huset eller
stedet vi er på.»
Forslag til logo sendes til Søgne Menig-

Fuglene skulle
være hjemme.
Søster til fru Utnem stod på farten og skulle reise til Kristiansand og
feire jul hos sin søster og svoger. I det hun skulle reise, kom en gutt
som skulle selge julenek. Hun svarte at hun ikke skulle ikke ha noe
julenek, for hun skulle reise bort i julen. Da svarte gutten kjapt: men
småfuglene skal vel være hjemme? Hun måtte nok kjøpe et julenek til
småfuglene som ikke var bortreist i julen.
Kilde: Årbok for Agder bispedømme
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hetsforening, v/leder Reidun H. Knudsen,
Føreidveien 13, 4640 Søgne, eller pr mail
til «sognemenighetssenter@gmail.com».
Innsendingsfristen er satt til 1. mars 2014.
Styret er jury og avgjør hvilken logo som
blir premiert.
Jan Nordstokkå

miil!

Merkedager
Kyndelsmesse 2. februar
Da Jesus var 40 dager gammel, ble han
fremstilt i tempelet. Dette var jødisk skikk,
bygget på tredje Moseboks tolvte kapittel,
der versene 1 – 8 gir forskrifter om barselkvinners renselsestid etter fødselen.
Det er ved denne anledningen vi møter
gamle Simeon, som har fått det løftet at
han ikke skal dø før han har sett Herrens
salvede. Han tar barnet i armene og bryter
ut i lovsang:
«Herre, nå lar du din tjener fare herfra i
fred, slik som du har lovet.
For mine øyne har sett din frelse,
som du har gjort i stand like for ansiktet på
alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene
og ditt folk Israel til ære.»
(Luk. 2, 29 – 32)
Dette møtet er det som er opphavet til
markeringen av kyndelsmesse. Den eldste

feiringen av dagen som vi har kjennskap
til, forteller pilegrimen Egeria om, fra sitt
besøk i Jerusalem rundt år 400. Denne
«festen for møtet» ble feiret med en
lysprosesjon, med bakgrunn i Simeons
ord om «et lys til åpenbaring for hedningene».
Navnet kyndelsmesse kommer av det
latinske Missa Candelarum, som betyr
lysmesse. Candela er latin for vokslys. I
England kalles dagen Candlemas, og hos
oss er det altså blitt til kyndelsmesse. På
denne dagen ble det vanlig å velsigne
de liturgiske lysene som skulle brukes i
gudstjenesten.
Dagen fikk også navnet «Marias renselse». Dette navnet er i den senere tid
blitt fjernet, for å komme vekk fra et altfor
sterkt fokus på Maria. I folkereligiøsiteten
var dagen i stor grad blitt en Maria-fest.
Flere steder oppsto skikken med at barselkvinner etter 40 dager ble møtt i kirkedøren og fulgt inn med et tent lys i hendene.

Dagen står avmerket på primstaven – en
av våre viktigste merkedager, i følge Store
Norske Leksikon. Det vanligste merket
er en lysestake. Nå var man kommet
midtvinters, og bjørnen snudde seg i hiet.
Man burde helst ikke ha brukt opp mer
en halve vinterforsyningen av ved og fôr.
Drypp fra kirketaket denne dagen varslet
tidlig vår. Eller sen, avhengig av hvor i
landet man befant seg.
Som så mange andre av kirkens festdager
ble også kyndelsmesse fjernet som helligdag på 1700-tallet. Men nå i 2014 falt 2.
februar på en søndag. De som fikk med
seg gudstjenesten denne dagen, fikk også
høre om Simeons møte med Lyset.
Elen Bente Syverstad

Søgne Yngres 80 år, men står
i 2014 i fare for å legge ned på
grunn av mangel på ledere.
Vi har et akutt behov for ledere på Yngres.
Fra februar 2014 må vi ha en leder til. Vårt
mål er å få 4 nye ledere for å ha Yngres 3
fredager i måneden.
Hver fredag når vi har Yngreskveld, stiller
3 ledere som tar ansvar for møte og drift
av kiosk og aktiviteter. I tillegg har vi to
vakter som er i miljøet inne og utenfor
Betania. I lederteamet på 3 fordeler vi
oppgavene etter hva vi trives best med.

Hvert lederteam har en fredag i måneden. Andaktsholder/program til møtene
er lagt på forhånd. Derfor er det mange
som kan passe til å være leder på Yngres.
Lederteamet har vanligvis ikke andakten.
Det viktigste er faktisk å ha et hjerte for
ungdom.
Det hadde vært synd om vi måtte legge
ned noe så viktig som et ungdomsarbeid
i 2014 på grunn av mangel på 4 ledere.

Vi som er ledere i dag kan ikke forstå at
det skal være så vanskelig å få noen nye
ledere til et så givende ungdomsarbeid.
Har du lyst til å være med på noe meningsfylt, så meld deg til tjeneste!
Kontakt leder Pål Bjørkkjær, mobil
91385565 snarest.
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Finsland kyrkje var ikke full av
folk, men det burde den ha vært.
Søndag 26. januar 2014 kl.
19.30 hadde trioen Else Westly, Jarle Børnes og
Sven Arild Mortensen en nydelig intimkonsert i kyrkja.
Else hadde en nydelig stemme. Jarle
hadde det musikalske ansvaret og hadde
arrangert flere av sangene og salmene
som ble fremført til «sine». De fikk en ny
«look».
Salmene fikk nye dimensjoner, sier Reidun
Kleveland, og det er undertegnede helt
enig i.
Sven Arild Mortensen stod for lyd og lys
på en flott måte.
Lyssettingen inne i kyrkja skiftet mellom
rødt, blått og grønt. Det var veldig flott.
Været ute var flott til å være inne i! Så bar
det ut i snøføyka etter en flott kveld.
Foto: Anne Lise Riseng fra Budstikka
Tekst: Olene Eidså

Presentasjon av nytt menighetsråd i Greipstad menighet.
Valgt for perioden 2013 – 2015.
Menighetsrådet i Greipstad menighet ble
presentert på gudstjenesten i Greipstad
kirke søndag 01.12.2013. Rådet består av
følgende personer:
Fra v. Wenche Jortveit ny, Alice Oterholt
2.periode, Else Follerås 3. periode, Gro
Furholt ny, Rannveig Høye ny, Målfrid Lindeland 2.periode, Pablo Tjomsland Vargas
ny og Jan Austad fast medlem.
Lina Follerås var med på bildet sammen
med mamma!
Følgende personer var ikke til stede da
bilde ble tatt:
Merethe Solheim, Synnøve Dybesland, Asbjørg Hille, Sonny Hærås, Jorunn Knutsen
og Berit Nordhassel.
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Kvinneforeningene våre
Mæsel kvinneforenings kveldsgruppe

Slik er navnet, og bare det antyder en lang
historie. Den går tilbake til da kvinnene
kom med rokken, og brukte dagen på foreningsmøtet. Da den tid kom at kvinnene
tok arbeid utenfor hjemmet, fikk de tilbud
om å danne en kveldsgruppe av foreningen. Initiativtakeren tilbød barnevakt, om
ønskelig! Nå er dagforeningen gått inn.
Hva mener damene særpreger foreningen? – God kjemi, god prat. «Vi stoler på
hverandre. Når noen har det vanskelig, er
vi alle om det.» Enstemmig konklusjon:
«Vi har det veldig greit». Andakten oppleves som viktig og livsnær.

Basaren til inntekt for Det Norske Misjonsselskap går av stabelen i november,
og den har økende oppslutning. I fjor var
Grendehuset i Kilen sprengfullt. Gevinster
– for en god del håndlagde – henges opp
på snora over frontveggen «i den gamle
ånda». Gammelt er også spannet med
håndskrevne nummerlapper fra 1 til 1000,
så det er uaktuelt å bruke trekningsapparat. Det vil ikke si at modernisering er
fraværende: de siste årene er den store
kaﬃkjelen byttet ut med kaﬃtraktere, og
påsmørte rundstykker erstattet med boller
og skuﬀekake. Men det gode humøret og

latteren lager fremdeles en spesielt hyggelig stemning.
Ansvaret for den årlige misjonsfesten går
på omgang mellom kvinneforeningene
i Finsland, og kveldsgruppa tar sin del.
Ellers møtes medlemmene hjemme hos
hverandre en gang i måneden. Den tidligere nistepakken er forsvunnet. Pengene
på bordet etter kaﬃen går til misjonskassen.
Reidun Kleveland fikk besøke foreningen.
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Program Finsland bedehus
våren 2014
Bønn hver onsdag kl. 10.30
Februar:

15
16
19
21
27
28

Mars:

8
13
14
15
16
20
21
22
27
28
30

April:

2
3
5
10
20
24
25
26
26
27

Lør
Søn
Ons
Fre
Tor
Fre

19.30
17.00
19.30
19.00
15.00
19.30

Ungdomforeninga
Familie Storsamling Sang: Minisingers
Bønn & Lovsang
Årsmøte Finsland Bedehus
Middagskafé (til 18.00)
«Dette er ditt liv»

Lør
Tor
Fre
Lør
Søn
Tor
Fre
Lør
Tor
Fre
Søn

19.30
10.00
19.00
20.00
17.00
19.30
19.00
19.30
15.00
19.30
17.00

Ungdomforeninga
Småbarnstreﬀ til (13.00)
Bedehusbasar
Åpen Kjeller (til 24.00)
Storsamling & Kjempefest med Marit Elisabeth Berling og studenter fra BiG
Torsdagsmøte
Gaitherkonsert med Angela Primm
Ungdomforeninga
Middagskafé (til 18.00)
«Dette er ditt liv»
Storsamling & Kjempefest
med Oddvin Larsen og Sarepta

Ons
Tor
Lør
Tor
Søn
Tor
Fre
Lør
Lør
Søn

19.30
10.00
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
20.00
17.00

Bønn & Lovsang
Småbarnstreﬀ (til 13.00)
Ungdomforeninga
Torsdagsmøte
Påskemøte
Middagskafé (til 18.00)
Møtehelg: m/Marit Thingbø NLM
Møtehelg: m/Marit Thingbø NLM
Åpen Kjeller (til 24.00)
Storsamling & Kjempefest m/ Marit Thingbø

TakkEn stor takk til alle som var med i forberedelsene og gjennomføringen av julemessa
på Nodeland.
Og ikke minst til alle som kom, og som bidrar til en flott dag og et flott resultat: vel
152.000.- kroner.
På denne måten bidrar vi til at mange mennesker får et bedre liv: det kan være ved å få rent vann, bedre helse og skolegang. Og ikke minst får høre om Jesus.
Dette skjer gjennom programmet til Det Norske Misjonsselskap: Budskap, Bistand og Bygging.
På vegne av komiteen; Alice Oterholt
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RESTART GOSPELKOR FÅR
BESØK FRA CHICAGO
28. mars til 7. april.
I høst reiste Restart gospelkor over til Chicago. Vi
besøkte blant annet menigheten Evangelistic Praise
House of Jesus Christ. Her
traﬀ vi en fantastisk pastor
ved navn Julia Maddox. Tom
Jarle Istad Kristiansen, som
er korets musikalske leder,
kjente familien fra før. Restart
synger sanger hvor Julia har
skrevet teksten og Tom Jarle
melodien.
Dette er en menighet i Chicagos mest
belastede område, med høy grad av nød
og kriminalitet. Det er en liten menighet
med svært begrensede midler. De betyr
allikevel en forskjell i lokalsamfunnet gjennom sine møter og ulike hjelpetiltak. De
driver blant annet med matutlevering.
Vi ble også kjent med Julia sin ektemann
Leonard og to av deres sønner. Familien
Maddox er et svært kjent navn i gospelmiljøet. De spiller hammondorgel,
trommer og andre instrumenter. Leonard
organiserte besøkene våre i de ulike menighetene i Chicago.
Koret var på besøk i mange menigheter,
men denne lille menigheten i Chicagos
mest belastede strøk gjorde størst inntrykk på oss. Det ble en sterk åndelig opplevelse og vi følte at Gud hadde en plan
med å sende oss til disse menneskene.
Koret bestemte allerede før vi reiste hjem
at vi ville fortsette samarbeidet med menigheten og bidra i deres viktige arbeid.
Etter vi kom hjem opprettet vi en konto
hvor kormedlemmene kan sette inn gaver
til menigheten, før jul sendte vi kr 7000
som skulle bidra til å hjelpe menigheten i
høytiden.
Vi har også opprettet en komite som har

arbeidet for å invitere familien til Norge
og få til et fast samarbeid mellom koret
og menigheten.
Det har vi nå lykkes med og familien kommer til Norge 28. mars til 7. april. Koret
jobber nå med å samle inn midler for å
dekke reise og opphold.
Under besøket vil det bli korseminar,
konserter og gudstjeneste. Vi inviterer
voksenkor og sangglade enkeltpersoner
fra distriktet på korseminar. Vi håper
mange gospelglade sørlendinger vil melde
seg på seminar og komme på konserter
og gudstjeneste.

PROGRAM

Søndag 30. mars konsert på Greipstad
menighetshus kl. 18.00 med Restart og
familien Maddox
Fredag 4. april korseminar på Greipstad

menighetshus fra kl. 18-22
Lørdag 5. april korseminar på Greipstad
menighetshus fra kl. 11- 20
Lørdag 5. april konsert med deltakerne
på korseminaret og familien Maddox på
Greipstad menighetshus kl. 20.00
Søndag 6. april gudstjeneste på Greipstad
menighetshuset kl. 17.00 med Restart og
familien Maddox
Det koster kr 500 pr person i korseminaravgift inkludert mat.
Billettpris til konsertene vil være kr 150 pr
person, barn under 12 år gratis.
Alt overskudd går til vennskapsmenigheten i Chicago.
Påmelding til korseminar; janneslotte@
hotmail.com eller tlf. 901 31633 innen 15.
mars 2014.
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Program for Rosseland bedehus:
www.rosselandbedehus.com
Februar:

Tirsdag 04.02: Fellesskapskveld m/nattverd
Tirsdag 11.02: Tale: Eva Olsvold Sundar. Sang: Agnar og Berit Gjertsen
Onsdag 19.02: Formiddagstreﬀ for jenter i alle aldre, kl.12.00
Tirsdag 18.02: ÅRSMØTE i Rosseland kr. Forening. Andakt ved Egil Kampenes
Tirsdag 25.02: Tale: John Løvdal. Sang: Konsmokameratene

Mars:

Tirsdag 04.03: Tale: Leif Solheim. Sang: Leif m/venner
Tirsdag 11.03: Tale: Vidar Brautaseth. Sang: Vidar m/venner
Tirsdag 18.03: Tale: Steinar Handeland. Sang: Hægelandsguttene. Kollekt
Onsdag 19.03: Formiddagstreﬀ for jenter i alle aldre, kl.12.00
Møteaksjon: Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes 26.03-06.04
Sang: Onsdag 26.03: Linda Dahl
Torsdag 27.03: Greipstad musikkor
Fredag 28.03: Grace
Lørdag 29.03: Marit og Irene
Søndag 30.03: Mette og Roger Sørensen
Tirsdag 01.04: Logos
Det blir formiddagstreﬀ onsdag 02.04 kl.11.00 hvor Marit og Irene deltar.
Sang: Onsdag 02.04: Bente Risdal
Torsdag 03.04: Hege S. Instadnes og Margretha A. Ordal
Fredag 04.04: Torunn Daland, Lise og Pernille
Lørdag 05.04: Marit og Irene
Søndag 06.04: Greipstad musikkor
Tirsdag 08.04: Tale: Egil Kampenes. Sang: Harald Nilsen
De vanlige møtene begynner kl.19.30, og med bønnemøte kl.19.
Vi har også bønnemøte hver mandagskveld kl.20.30 der vi tar opp bønneemner og ber for og med hverandre.
Velkommen til møtene.
Som dere ser planlegger vi to møteuker med sangevangelistene Marit og
Irene. Vi håper og ber om at mange vil komme og slutte opp om møtene.
Nettside: MaritogIrene.com
Marit og Irene presenterer seg selv slik:
Vi hadde vårt første møte sammen 1. oktober 1974. Da kjente vi ikke hverandre. Vi var spent på hvordan dette skulle bli. Men Birger Aadland som da var
generalsekretær i Det Vestlandske Indremisjonsforbund, kjente begge to og
hadde funnet ut at vi kunne få det kjekt sammen.
Han fikk rett!
Siden har vi arbeidet sammen i det som skulle bli vårt kall:
Å forkynne Guds Ord gjennom sang og tale.
Organisasjonen vi reiser for har nå fått navnet Indremisjonsforbundet.
Det betyr at vi har reist mest på Sørlandet, Vestlandet og Finnmark. Men gjennom Fellesmøter og besøk i ulike sammenhenger, har vi vært innom de fleste
fylker i landet.
Irene kommer fra Fana ved Bergen.
I 1984 giftet hun seg med Leif Steinar Alnes og flyttet til Godøy på Sunnmøre.
Sammen har de sønnen Jan Oskar. Irene reiser for tiden i 50 % stilling.
Marit kommer fra Fitjar på Stord, men bor nå på Godøy på Sunnmøre.
Hun reiser i 100 % stilling.
Anne Marie Aarvik

14

MENIGHETSBLADET NR. 1 - 2014

Trosopplæring

Hva forbinder du med
«kristen tro»?
Hva er det første du tenker på når du
hører begrepet?
Mange vil nok si: trygghet, ro, overbevisning, visshet, og noen vil føye til «en indre
følelse». Og noen vil si: TVIL!
2 ganger sier Jesus til noen at de har stor
tro. Og ingen av de stedene sier han noe
om følelser! Det er det viktig å huske!
(Matt 8,10 og 15,28)
Når bibelen snakker om «tro», handler
det om tillit, å våge å satse på.
Si til et lite barn som står på en stein:
«Hopp!» - og det hopper. Det er tro, for
barnet har tillit og våger å satse på at den
som sier «hopp!», vil ta i mot.
I Matt 14,28-31 leser vi (Sammenhengen
er: Disiplene er på sjøen og det blåser
opp. Så ser de en person komme gående
på vannet): - Peter steg ut av båten og
gikk på vannet bort til Jesus. Men da han
så hvor hardt det blåste, ble han redd.
Han begynte å synke, og ropte: «Herre,
berg meg!» Straks rakte Jesus hånden ut
og grep fatt i ham og sa: «Du lite troende
– hvorfor tvilte du?»
De fleste av oss skjønner at Peter begynte
å lure på om dette kunne gå bra. Det kan
jo være skummelt nok om bord i danskebåten!
Hos Peter hang tro og tvil sammen. Jesus
konstaterer det, men hjelper likevel Peter.
Peters tvil førte ikke til at Jesus sa «Da
kan du bare ha det så godt!»
I Mark 9,23f leser vi (her er det snakk om
helbredelse av en syk gutt): Jesus sier til
guttens far: «Alt er mulig for den som
tror.» Straks ropte guttens far: «Jeg tror,
hjelp meg i min vantro!»
«Alt er mulig!» Det er voldsomt sterkt.
Når vi ser på vår egen tro, må vi vel heller
si slik som faren svarer på dette «kraftuttrykket»: «Jeg tror, hjelp meg i min
vantro!»

Troen og tvilen går i par hos oss.
Er din tro sterk?
Eller er tvil en bedre beskrivelse av ditt
gudsforhold?
Hva er tvil?
Tysk: Zweiﬀel = todelt, tve (tvetydig, tveegget, tvekamp), noe som går begge veier.
Der finnes to slags tvil, og det er viktig at
vi skiller dem fra hverandre.
1) Den bevisste, intellektuelle tvilen, den
«fine» tvilen: «Jeg er ikke sikker, jeg er
underveis,» osv. Den tvilen sier: «Jeg vil
ikke tro!» Det er en tro som tror på tvilen.
Den gjør ikke vondt.
2) Den andre tvilen gjør vondt: «Jeg vil
så gjerne tro, men så mye hindrer meg:
Undrene, skapelsen, vitenskapen som har
bevist (?) alt mulig, oppstandelsen, var
Jesus virkelig Guds sønn, ondskapen, osv,
osv…
Under dette avsnittet må vi også ta med
anfektelsen. Med det menes kort sagt: Jeg
tror at det Bibelen sier om Jesus, tilgivelse
osv, er sant, men jeg greier ikke å tro at
det gjelder meg. At det gjelder alle andre:
ok, men meg selv: umulig slik jeg er!
Jeg er nok ikke elsket av Gud med mine
mange feil!
Er du en kristen? «Ja, jeg håper jo det,
men vet ikke!» svarer mange.
Skal vi bare kunne håpe? Eller kan vi vite?
Ja, vi kan vite, fordi Bibelen sier det tydelig. Les Bibelen og ta til deg det som står.
Min tro er en Guds gave. Jeg kan ikke
prestere tro, men kan ta i mot tro, og kan
gi troen næring. Vi må ikke bli forbauset
om vår tro skranter og visner hvis vi er
knegne i forhold til å bruke Bibelen, gå
til gtj, snakke om troen. Lite næring fører
aldri til vekst. Vi må ikke gi Gud skylden
for svak tro hvis vi er slappe mht bibellesning m.m.
Peter sa en gang: «Gå fra meg, Herre, for
jeg er en syndig mann.» For han og alle
som var med ham, ble grepet av forferdelse-»

Men Jesus gikk ikke. Tvert imot: Jesus sa:
«Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange
mennesker.» Så rodde de båtene i land,
forlot alt og fulgte ham.»
Tvil er ikke det motsatte av tro. Tvil er ofte
uttrykk for et ønske om å tro.
Jeg lurer faktisk på om der er tro hos et
menneske som sier at de aldri har tvilt
eller stilt spørsmål ved noe som helst i
Bibelen! Tvil er troens skygge. Den onde
vil ha oss til å tro at tviler vi på noe, kan vi
like godt droppe «heile greia»!
Og samtidig kan det være godt å minne
hverandre på at når solen er på sitt høyeste, er skyggen minst. Dvs: Jo mer vi
lever i lyset fra ham, jo mer møter tvilen
motstand.
Thomas, en av de 12, tvilte skikkelig. Han
sa: «Dersom jeg ikke får se naglemerkene
i hendene hans og får legge fingeren i
dem og stikke hånden i siden hans, kan
jeg ikke tro.»
Men Thomas gjorde noe forbilledlig: Han
fortsatte å være sammen med disiplene.
Han gikk ikke. Og der, i disippelflokken,
møtte han Jesus, og kunne til slutt si:
«Min Herre og min Gud!»
Et siste punkt: Da Jesus møtte disiplene
på det fjellet i Galilea, gav han dem
misjonsbefalingen. Slik skriver Matt
(28,16ﬀ): «- Og da de fikk se ham, falt de
ned og tilba ham; men noen tvilte.»
Så følger misjonsbefalingen og løftet om
at han går med dem. Alle var der, noen
tvilte, - til og med da, men alle fikk oppdraget, og alle fikk løftet.
Jan Austad
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Døpte

Going deeper

Søgne

Ca. annenhver torsdag i Kirkestua v/Hovedkirka kl.19.00 –
21.00

ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ

Markus Aleksander Marhaug
Herman Nilsen
Tellef Heimdal Serigstad
Remo Jacobsen
Eidar Sivertsen Hersvik
Herman Eliassen Nuland

En arena som er åpen for alle spørsmål i gode dialoger om
spennende temaer! Kaﬀe- og vaﬀel-servering. Alle er velkommen, uansett alder og livssyn.

Greipstad
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ

Sophia Enberg Johannessen
Tønnes Nordgarden-Slotte,
døpt i Sandnes kyrkje i Åraksbø.
Selmer Imeland Gullesen
Daniel Tanggaard
Kaja Bjerva

Finsland
ǯ
ǯ

Johan Victor Slottet
Jenny Fuskeland Undheim

Program våren 2014

Grunnlovsjubileet
I forbindelse med Grunnlovsjubileet
vil det arrangeres en Haugekonferanse i Kristiansand 20. mars.
Temaet er betydningen Hans Nielsen
Hauge og haugianismen hadde i
denne sammenheng.

Torsdag 13. Februar
Seminarholder: Eirik N. Bø
Tema: «Skal vi til himmelen??»
Torsdag 27. Februar
Seminarholder: Jostein Andreassen
Tema: «Likkledet i Torino»
(OBS: TIRSDAG) 11. Mars
Seminarholder: Marit Elisabeth Berling
Tema: «Åndenes makt vs Guds makt»

Institutt for
Sjelesorg

(OBS: TIRSDAG) 25. Mars
Seminarholder: Pål Bjørkkjær
Tema: «Kall: Hva vil det si å ha et kall?»

Institutt for Sjelesorg mottar gjester
og kursdeltagere fra hele landet. Sjelesorg, vekst og hvile, tro og undring er
aktuelt som aldri før.

Torsdag 10. April
Seminarholder: Pål Møll Abrahamsen
Tema: «Det Trippelte Kjærlighetsbud; Elsk Gud, Elsk deg selv, Elsk din neste som deg
selv.»

Les mer på www.sjelesorg.no

Torsdag 24. April
Seminarholder: Jan Inge Skeie
Tema: «Tilgivelse»
Torsdag 08. Mai
Seminarholder: Hilde Elise Andreassen
Tema: «Hva er det med Den Norske Kirke? – om forskjeller og likheter mellom menigheter»
Torsdag 22. Mai
Seminarholder: Anne Grete K. Vigebo
Tema: «Er stillhet nødvendig?»
For mer informasjon: følg oss på Facebook
https://www.facebook.com/goingdeepersogne
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Nysgjerrig på
Bibelen?
Vi i menighetsrådet tenker å starte opp
et eller flere husfellesskap i Greipstad
menighet. Vi legger opp til 4 samlinger
i vår som vil ta for seg sentrale tekster i
Markusevangeliet. Vil du vite mer? Se på
nettsidene til Greipstad menighet eller ta
kontakt med Pablo Vargas (mobil: 900
35 431, email: pablo_tjomsland@yahoo.
no). Hvis du vil melde deg på, gir du
bare beskjed til Olene Eidså (mobil: 990
04 718, email: olene@gfm.no).

Greipstad minnefond

Døde
Søgne
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ

ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ

Er du i tvil om hva du skal gi de sørgende
i forbindelse med begravelsen?
Bruk da gjerne Greipstad minnefond!
Minnekortet selges i tre utgaver: med
bibelvers, med dikt eller med helt blanke
sider. For ett kort betaler du kr 100,-.
I kortet kan du skrive en hilsen til de etterlatte, og enten ta det med til begravelsen i
kirken eller sende det i posten.
Minnekortet får du kjøpt på Menighetskontoret, som holder til i Greipstad
menighetshus på Nodeland.
Pengene som kommer inn til minnefondet, blir satt på egen konto, og skal kun
brukes til forskjønnelse av kirkegården.
De skal ikke brukes til de enkelte gravste-

Bodil Hausvik, f. 1928
Karen Hævaker, f. 1928
Jan Georg Kristoﬀersen, f. 1931
Helge Kvamme, f. 1932
Sturla Ertzeid, f. 1927
Eva Karin Dreyer Henjum, f. 1941
Marit Granstrøm, f. 1940
Håkon Svenning, f. 1922
Sigrid Rygnestad, f. 1924
Gary Olsen, f. 1960
John Sollie, f. 1939

Greipstad

Svein Fredrik Stray f. 1942
Torbjørg Bjørnestøl f. 1921
Torbjørn Aanensen f. 1928
Marit Rypestøl f. 1925
Ragnhild Møkkelgård f. 1933
Jenny Nepstad f.1925.
Gravlagt v/Konsmo Kirke.
Greta Kaspara Nilsen f. 1932.
Gravlagt v/Kvinesdal Kirke.
Sverre Johnny Øvland f. 1943

Vigde
Søgne
ǯ

Agnes-Margrethe Bjorvand og
Frode Vestad

der, men til beplantning i bed eller kasser,
til benker, lys, kirkegårdsutstyr osv.
Og kortet du kjøpte og sendte, blir for de
etterlatte en synlig hilsen fra deg til minne
om avdøde!

BINGO
Vårens bingo blir i kjellerstua på menighetshuset
en torsdag i måneden fra kl. 18.
Inntektene går i sin helhet til menighetshuset. Vi
selger kaker og kaﬀe/brus.
23. januar
20. februar
20. mars
10. april
15. mai
TA MED EN VENN OG MØT OPP FOR SOSIALT
FELLESSKAP OG FOR Å STØTTE EN GOD SAK
MENIGHETSBLADET NR. 1 - 2014
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KNERTEKORET

Program vår 2014

Det kan hende at vi får spørsmål om å synge på flere arrangementer. I så fall tar vi det opp
gang for gang for å se om det går. Øvelsene er i Menighetshuset fra kl.17.30 til 18.30.
Kontingent er kr. 100,- pr. semester og kr. 150,- for søsken. Pengene settes inn på konto 3000
11 38849.
JANUAR

21. Øvelse –
28. Øvelse – kveldsmat

FEBRUAR

4. Øvelse – Aktivitet
9. Søndag – Tur til Finsland – info kommer
11. Fri
18. Øvelse – dans og frukt
23. Søndag – Synge kl. 17 på Menighetshuset Storsamling/”Fødselsdagsselskap”

MARS

4. Fri - Vinterferie
11. Øvelse – Aktivitet
18. Øvelse – Synge Songdalstunet
25. Øvelse – Dans og frukt

APRIL

1. Øvelse - Aktivitet
8. Øvelse – påskevandring
15. Påskeferie
22. Påskeferie
29. Øvelse – dans og øvelse til konsert

MAI

6. Konsert i Haugenparken – Sommeravslutning – kos
Jan
Marie
Malene
Maya
Hildegunn
Signe Lise
Gunn

90 5 900 13
95 27 25 81
90 59 26 83
41 20 88 89
98 81 91 11
93 29 59 30
90 51 47 23

Greipstad menighetshus

Vi takker alle som har bidratt med pengegaver eller
annen form for dugnadsinnsats.
Økonomi for Greipstad menighetshus:
Takket være stor giverglede og leieinntekter er økonomien i balanse for 2013.
Dette gjelder både nedbetaling på lånet
og driftsutgifter.
I tillegg har bruktbutikken overført kr
800 000 i 2013, dette har gått til direkte
nedbetaling på lånet.
Vi har pr 1.1.14 et lån på huset på kr 5.2
millioner. Samme tidspunkt i 2013 var
lånet på kr 6.5 millioner.
Greipstad menighetshus
Husstyret

18

MENIGHETSBLADET NR. 1 - 2014

7-årsklubb
6 onsdager på rad har 60 7-åringer vært på 7-årsklubb i Langenes arbeidskirke, på Nygård skole og Lunde Skole.
Hver onsdag ble 7-åringene presentert for en eller flere av perlene i Kristuskransen, og
spenningen var like stor hver gang før kista med dagens perle ble åpnet.
Hver perle har en spesiell betydning, og barna lærte et rim pr perle for å lære hva perlen
betydde. Etter litt stillesitting med læring av perlerim og bibelfortelling, lekte vi litt og
lærte bevegelsessanger for å bli kvitt noen av loppene i blodet slik at vi kunne være
stille en stund til. Vi hadde lagt et langt, blått stoﬀ på golvet som barna la seg på etter
de hadde fått hver sin Kristuskrans i hendene, skrudde på musikk og var stille mens vi
tenkte på dagens perle. Dette var nytt og fremmed for noen barn, mens noen digga det,
og noen spurte til og med om når vi skulle ligge på gulvet og være stille.
Klubben ble avslutta med en flott Kristuskransgudstjeneste hvor barna deltok med å
bære inn de store stoﬀ-perlene vi hadde med hver gang i prosesjon, vakker sang, lystenning og tekstlesning. Etter gudstjenesten dro 7-åringene ut for å dele ut blomster til
alle i Søgne som er over 80. De strålte da de kom tilbake etter fullført oppdrag for å få
diplom og pølse.

Det lekes visst litt på Nygård også for å få ut litt energi og rastløshet.

Sangene de hadde lært på klubben ble framført med liv og lyst, og her får de
krans og bok etter en strålende opptreden :-)

Jeg-perlen med speil på.

«Det er godt å være stille, og vente på hjelp fra
Herren.»
Vi begynte hver samling med lystenning og sangen
«Det er godt å være stille.»

Vi må leke litt på Lunde også

«Jeg vil være stille, å høre hva Jesus sier»
stille stund på gulvet mens de holder på dagens
perle.

En liten pause med litt leking for å få ut de berømte loppene i blodet :-)

MENIGHETSBLADET NR. 1 - 2014
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Mannfolk Greipstad menighetshus, torsdager kl 1900

16/1: Aud Sunde Smemo: kvinner i bibelen
30/1: Theis Salvesen (felles med dameskolen): Livet er verdt å leve
13/2: Otto Pedersen: Menneskesyn, om å få begynne på nytt etter krise (Wayback)
27/2: Sven Arve Egeland: Går hedningene fortapt?
13/3: Roald Guttormsen (Kirkens Nød-hjelp): Mente Jesus virkelig at vi skulle selge alt og gi til de fattige?
27/3: Per Ragnar Haraldstad: Bibelsk moral i en ubibelsk verden. Hvordan skal leve?
10/4: Kjell Farestveit: Hva skjedde de for-skjellige dagene i påskeuken?
24/4: Arne Tord Sveinall: Troende til litt av hvert. Om sunn og usunn tro.
11/9 eller 25/9: Tur?
16/10: Torbjørn Lied: Salme 51
30/10: Eivinn Meling: Tema ikke fastlagt
13/11: Roar Tønnessen: Snakker Gud til oss i dag?
27/11: Hilde Elise Andreassen (felles med dameskolen): Jesus, sann Gud, sant menneske?

Dameskolen på menighetshuset.

30/1 NBNB tidspunkt: kl. 1900 (felles med «Mannfolk»): Theis Salvesen: Livet er verdt å leve!
27/2 kl 2000 Bjørg Valborgland: Kvinnene i Jesu ættetavle
27/3 kl 2000 Kjersti Haraldstad: Lovsang i fastetid
24/4 kl 2000 Hilde Nordhagen: «Skisser» av møter. Om tvil og tro

Porsmyr

Gjødselkjelleren,torsdager kl 1900, kaﬀe i fjøset etter gudstjenesten

23/1: Synd og nåde, del 1
20/3: Synd og nåde, del 2
8/5: Kom mai du skjønne, milde:
Vårsang og nytt liv
28/8: Vår Far i himmelen
2/10: La navnet ditt helliges
20/11: La riket ditt komme
– for riket er ditt
7/12: 1730: juletre, fakkeltog,
1900 lysmesse i kirken

Bibelkurs, torsdager kl 1900 på menighetshuset
HVA SIER BIBELEN OM bønn? 9/1: Oddvar Søvik
helbredelse? 6/2: Oddvar Søvik
den onde og fristelser? 6/3:
dommedag? 3/4: Torbjørn Lied
syndenes forlatelse? 4/9: Eirik Nyfelt Bø
legemets oppstandelse? 9/10:
det evige livet? 6/11: Oddvar Søvik
profetiene om Jesus? 4/12: Halvor Hagelia

Formiddags-møter, tirsdager kl 1100 på menighetshuset (ta med matpakke! Vi ordner kaﬀe/the)
7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 6/5, 2/9, 7/10 4/1, 2/12

20

MENIGHETSBLADET NR. 1 - 2014

Hedersmann på Nodeland
Du ser han med rakrygget
holdning spasere langs veien
på Nodeland og andre steder
der han ferdes i sine 92 år.
Han hilser og smiler til de han møter og
det er mange som kjenner Tord Sveinall,
etter alle de år han har bodd i huset som
han bygde i 1955 på Gamle kirkevei, der
han bor fortsatt.

Vokste opp på Rosseland
Tord Sveinall er vokst opp på en gård
på Rosseland, de var 5 søsken. Han ble
tidlig kjent med gårdsdrift og oppgavene
på gården ble fordelt mellom søsknene.
Det var ingen skolehus på Rosseland og
heller ikke i bygda for øvrig. De gikk derfor
på skole i andre etasje i huset til Kulien
gartneri, samt der hvor det nå er prestegård og på Betel. Det var lang skolevei.
Konfirmantprest var prost Hagen og han
lærte konfirmantene et bibelvers som de
ble oppfordret til å lese hver dag: ”Lær
meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din
sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte
ditt navn”. Salme 86.11. Det var da ingen
bedehus på Rosseland, men det var husmøter i de fleste husene og det var et trygt
og godt miljø å vokse opp i.
Etter folkeskolen ble det yrkesskole i
Kristiansand. Han ble ansatt som tegner
på Kristiansand Mekaniske Verksted og
senere ansatt ved Sjømannskolen. Han
fikk permisjon slik at han kunne studere
ved NTH i Trondheim og ble skipsingeniør. Han underviste mye og var også med i
landsstyret i Maritim lærerlag.

Steller sitt hus og lager sin mat.
I 1948 giftet hans seg med Annie Ugland
fra Kristiansand, som hadde sine røtter
i Greipstad. De fikk 2 barn, 2 barnebarn
og 2 svigerbarn. Hans kone døde for
12 år siden og han har siden vært enkemann. Som pensjonist begynte han med
treskjæring, og en flott gulvklokke står i
stua og vitner om det. I huset han bygget
i 1955 bor han fortsatt og steller sitt hus
og lager sin mat, noen middager spiser
han på Songdalstunet. Han fikk tilbud
om hjemmehjelp en time hver tredje uke,
men da mente han at det kunne han klare
selv. Barndomshjemmet på Rosseland

er overtatt av hans sønn Arne Tord. Han
ferdes mye i skogen til denne gården og
har gjerne med seg ryddeutstyr for å rydde
opp, slik at trærne får vokse seg store og
fine. Det holder han i form.
Tord Sveinall har også vært aktiv i det
kristne arbeidet i bygda. På Songdalstunet
var han fast andaktsholder i 50 år, men
måtte slutte da sangstemmen sviktet.
Han har vært formann i menighetsrådet,
klokker i kirken og nå er han nattverdsmedhjelper med biskopens fullmakt, en
oppgave han gjør med stor glede.
Bilde av Tord Sveinall i fin stil.
Illustrasjonsbilde med en tegning som,
Odd Jørgensen laget til Tord Sveinalls 90
års dag
Oddvar Ripegutu
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Kirkekalender

SØGNE
FEBRUAR
Søndag 16. februar kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Søndagsskole. Nattverd.
Takkoﬀer: Bibelselskapet.

Søndag 16. mars kl. 20.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Tomasmesse. Nattverd.
Takkoﬀer: Sandom og Tomasgården
retreatsenter.

Søndag 16. februar kl. 11.00:
Søgne gamle kirke.
Gudstjeneste v/Pål Bjørkkjær. Dåp.

Søndag 23. mars kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Barnas misjonsdag. Dåp.
Takkoﬀer: Prosjekt Ruth, NMS.
Kirkekaﬀe.

Søndag 23. februar kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen
og smarte tårnagenter. Nattverd.
Takkoﬀer: Redd Barna. Kirkekaﬀe.

Søndag 30. mars kl.11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste m/påskemusikal v/Hilde
Elise Andreassen og Familiekoret.
Nattverd.

Mandag 24. februar kl. 20.00-21.00:
Søgne hovedkirke.
Stille time.

Mandag 31. mars kl. 20.00:
Søgne hovedkirke.
Stille time.

Søndag 23. februar kl.17.00
i Greipstad menighetshus:
Storsamling. Vi markerer 200-års jubileum for grunnloven.
Vi får besøk av Ole Kurt Ugland fra Historielaget.
Middag fås kjøpt fra kl. 15.30.

MARS
Søndag 2. mars kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Søndagsskole for de minste.
Takkoﬀer: Kirkens Bymisjon.

APRIL
Søndag 6. april kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Prosjekt m/konfirmantene. Nattverd.
Søndagsskole. Takkoﬀer: Acta.

MARS
Søndag 2. .mars kl.11.00
i Greipstad kirke:
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Nattverd. Tårnklubb. Takkoﬀer til Misjonsalliansen.

Mandag 3. mars kl. 20.00:
Langenes arbeidskirke.
Stille time.

Mandag 7. april kl. 20.00:
Langenes arbeidskirke.
Stille time.

Søndag 9. mars kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Søndagsskole. Nattverd.
Takkoﬀer: Misjonsprosjektet.

Palmesøndag 13. april kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Takkoﬀer: Dronning Mauds minne
høyskole.

Søndag 9. mars kl.17.00
i Greipstad menighetshus:
Søndagssamling v/Jan Austad og Folkemusikken.
Takkoﬀer til Skolelaget.

Søndag 9. mars kl. 13.00:
Søgne hovedkirke.
Dåpsgudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Søndag 16. mars kl. 12.00:
Årstølhytta.
Friluftsandakt.
Skidag i samarbeid med Skigruppa,
speideren, Oasen og Misjonskirka.

GREIPSTAD KIRKE
FEBRUAR
Søndag 16. februar kl.11.00
i Greipstad kirke:
Gudstjeneste v/Jan Austad og kode B.
Takkoﬀer til Bibelselskapet.

Søndag 16. mars kl. 11.00
i Greipstad kirke:
Gudstjeneste v/Jan Austad og Odd Bjarne
Ellefsen.
Tårnklubb. Takkoﬀer til Internasjonal
menighet.
ÅRSMØTE etter selve gudstjenesten.
Søndag 23. mars kl. 17.00
i Greipstad menighetshus:
Storsamling. Mer informasjon kommer
på plakat.
Middag fås kjøpt fra kl. 15.30.
Søndag 30. mars kl. 11.00
i Greipstad kirke:
Gudstjeneste v/Kirkens Nødhjelp og
konfirmantene.
Tårnklubb. Takkoﬀer til Kirkens Nødhjelp.

PORSMYR
Torsdag 20. mars kl. 19.00:
Gudstjeneste på PORSMYR
v/Jan Austad. Tema: Synd og nåde, del 2.
Kaﬀe i «fjøset» etterpå.
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APRIL
Søndag 6. april kl. 17.00
i Greipstad menighetshus:
Gospelgudstjeneste med RESTART
og familien Maddox. Takkoﬀer.

Søndagens tekster
Såmannssøndag - Søndag 16. februar 2014

FINSLAND KYRKJE

Jes 55,8–13 Ordet vender ikke tomt tilbake
Hebr 4,12–13 Guds ord er levende
Luk 8,4–15 Såmannen og jordsmonnet

FEBRUAR
Søndag 23. februar kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
og Kode B.
Takkoﬀer til ungd.arb/konf.arb.

Kristi forklarelsesdag - Søndag 23. februar 2014

MARS
Søndag 9. mars kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Jan Austad
Nattverd. Takkoﬀer til Israelsmisjonen.

Høys 8,6–7 Kjærligheten er sterk som døden
1 Kor 13,1–7 Kjærlighetens vei
Joh 17,20–26 Så kjærligheten kan være i dem

Søndag 23. mars kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Og miljøagenter.
Takkoﬀer til ungd.arb.stilling på bedehuset
April
Søndag 6. april kl. 11.00:
Familiegudstjeneste v/Hilde Elise
Andreassen.
Utdeling av 4-års boka.
Takkoﬀer til søndagsskolen.

5 Mos 18,15–18 En profet som deg
Åp 1,9–18 Menneskesønnen åpenbarer seg
Matt 17,1–9 Disiplene får se Jesu herlighet

Fastelavnssøndag - Søndag 2. mars 2014

Askeonsdag - Onsdag 5. mars 2014

Joel 2,12–13 Vend om for Gud er nådig
1 Pet 3,18–4,2 Dåpen og det nye livet
Matt 6,1–6.16–18 Gaver, bønn og faste

1. søndag i fastetiden - Søndag 9. mars 2014
1 Mos 2,8–9; 3,1–8 Syndefallet
Jak 1,12–16 Gud frister ingen
Matt 4,1–11 Jesus blir fristet

2. søndag i fastetiden - Søndag 16. mars
2014

1 Mos 32,24–30 Jakobs kamp
Jak 1,2–8 Tro i prøvelse
Matt 15,21–28 Den kanaaneiske kvinnen

Maria budskapsdag - Søndag 23. mars
2014
Jes 7,10–14 Immanuels–tegnet
Gal 4,4–7 Født av en kvinne, barnekåret
Luk 1,26–38 Budskapet til Maria

3. søndag i fastetiden - Søndag 30. mars
2014

1 Sam 18,6–14 Saul blir misunnelig på David
Ef 5,1–2.8–11 Ha Gud som forbilde
Luk 11,14–28 Jesu makt over urene ånder

4. søndag i fastetiden - Søndag 6. april
2014

1 Mos 22,1–14 Gud setter Abraham på prøve
Hebr 4,14–16 Jesus er prøvet i alt
(prekentekst)
Joh 11,45–53 Ett menneske dør for folket

(Med forbehold om eventuelle endringer.)

MØTER

SØGNE MENIGHETSSENTER
ONSDAG 12. FEBRUAR - Vaglen
Taler: Eva Olsvold Sundar med tema: «Israel og menigheten
i vår tid».
Sang: Greipstad musikkor
MANDAG 17. februar - Høllen
Årsmøte
ONSDAG 19. FEBRUAR - Høllen
Bygland v.g. skole v/Espen Ripegutu har møte
ONSDAG 26. FEBRUAR - Vaglen
Taler: Øivind Benestad Sang: Holum Sanggruppe

ONSDAG 26. MARS - Vaglen
Taler: Sverre Jølstad - Sang: Fri Hals
ONSDAG 9. APRIL - Høllen
Taler: Jens Petter Jørgensen Sang: Anne Ruth Gjelsås Bjorå
ONSDAG 23. APRIL - Vaglen
Møte v/ NMS
SØNDAG 4. MAI
VÅRFEST - Høllen
Tale og sang: Hilde Elise Andreassen
ST. HANS feiring på Vaglen

ONSDAG 12. MARS - Høllen
Taler: Helge Drange
Sang: Lund kor
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Tårnagenthelg i Greipstad kirke
Lørdag 18. januar trosset elleve 3. klassinger snøværet og kom seg til kirken. Det var nemlig
tid for tårnagenthelg.
For å bli ordentlige agenter måtte deltakerne gjennom en labyrint, si det hemmelige passordet og finne hver sitt
agent-ID-kort. Etterpå fikk alle agentene et agentnummer og en agentmappe. Vi øvde på å bruke alle sansene våre
for å løse oppdrag. Det var oppdrag sang, symboljakt, mat, tårn, blink, frukt, blomst, kryssord, lys og klokkeringing.
Alle fikk ringe ett ring med klokkene før de drog hjem! Søndag morgen var alle agentene på plass igjen. Vi løste
noen oppdrag til, og gjorde oss klar til å overraske de som kom på gudstjenesten. Tårnagenthelg er KJEMPE gøy!
Alle dere som går i 2. klasse kan GLEDE dere til neste år. Det gjør jeg!
Marie Vargas

