Menighetsbladet

- for Søgne, Greipstad og Finsland
Nr. 2 :: april 2014 :: 62. årgang
no
ghet.
i
n
e
tad-m
t.no
reips menighe
g
.
w
e
ww
sogn
www.

Ny leder
Side 13

Barnehage i
Uganda
Side 16-17

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.
%DUQHRJXQJGRPVDUEHLGHUMaya  Therese  
Austad.  tlf.  412  08  889
%DUQHRJXQJGRPVDUEHLGHU
0HQLJKHWVSHGDJRJ  Eivinn  Meling
tlf.  452  51  406
.RQWRUWLGHU0HQLJKHWVNRQWRUHW1RGHODQG
Mandag  kl.09.  –  14.  Tirsdag  og  onsdag  lukket
Torsdag  kl.10.  –  15.  Fredag  kl.09.  –  14.

Min tro
Mi tru er full av tvil.
Mi tru er full av undring.
Likevel.
Mi tru er full av fred.
Mi tru har fylgt meg gjennom heile livet.
Ofte går tankane til mi barndoms- og ungdomstru.
Skråsikker og lite rom for tvil.
Trygg i barnelærdommen frå heim og skule.
Tida har gjort meg mindre skråsikker.
Eit rom for tvil har bygd seg opp.
Likevel.
Mi tru på Gud som Skapar og Jesus som Frelsar held i dag og skal halde i dagar
som kjem.
Mi tru kjennest sterk når eg i gudsteneste i Finsland kyrkje får ta del i liturgien, helst den som vi nå er i ferd med å gå bort frå.
Eller.
Eg kjenner fred i sjel og sinn i benkeradene i Finsland bedehus, gjerne på bakerste benk, når Ordet blir forkynt enkelt, reint og klart.
Konklusjon:
Mi enkle barnetru held i kvardag, helg og høgtid.
A.Ø.Follerås

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

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
6LVWHIULVWIRUVDNHUWLOQHVWHXWJLYHOVHHUPDL
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  2  -  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, altertavlen i Finsland kirke.

Prestens hjørne
Meninghet
Ordet finnes ikke!
Men jeg vet at noen kan oppleve det som
et virkelig ord, av og til i hvert fall.
De føler at menigheten er stedet hvor
enighet skal råde på alle områder, og slår
du de to ordene sammen, får du
MENINGHET.
Det betyr: Hvis jeg ikke har samme mening som flertallet eller «de ledende» har,
så passer jeg ikke inn der!
I evangeliet etter Johannes, kapittel 17,
vers 21, ber Jesus for disiplene «Må de
alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg
i deg.»
Ett, altså, ikke nødvendigvis enig!
For all del: jeg mener ikke å si at vi i
enhver sammenheng kan mene hva vi vil,
eller at kirkens lære skal avgjøres utfra en
folkeavstemming.
Tenk deg følgende: Sist uke holdt menighetene i Søgne og Songdalen avstemning
om Jesus (fortsatt) skal være den eneste
veien til Gud.
De avgitte stemmene fordelte seg slik: for:
987, mot: 7562.
Med andre ord: Fra nå av er det vår menighets lære at Jesus ikke er den eneste
veien til Gud.
Men ut fra det Bibelen sier, hadde dette
blitt helt feil!
For Jesus sier selv i evangeliet etter
Johannes, kap. 14, vers 6: «Jeg er veien,
sannheten og livet. Ingen kommer til Far
uten ved meg.»
Og som kristen kirke er det Bibelens ord
vi må innrette oss etter.
2. Korinterbrev. 10,4f: « - Vi river ned
tankebygninger og alt stort og stolt som
reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi
tar hver tanke til fange under lydigheten
mot Kristus.»

Men når det er sagt, må vi også si som
Paulus: Nå ser vi i et speil, i en gåte, da
skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg
stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik
Gud kjenner meg fullt ut. (1. Kor. 13,12)
Der er en del ting vi ikke skjønner i Bibelen, og det må være lov å stille spørsmål,
gi uttrykk for tvil og likevel kunne si: «Jeg
ønsker å høre til i menigheten, jeg tolker
Bibelen annerledes enn deg med hensyn
til det eller det, men jeg ønsker at Jesus
skal være min frelser og herre.»
Det store problemet for mange er at de
rett og slett ikke vet hva Bibelen sier.
Ganske enkelt fordi de (så godt som) aldri
leser Bibelen.
«Dette har jeg lite kunnskap om, så her
har jeg sterke meninger!» pleide en medstudent å si av og til. Det kan vel kanskje
gjelde for flere av oss?
Så godt at vi får lov å begynne der vi er,
ikke der vi burde være.
Og våge å si: Det har jeg problem med!
Tenk om vi kunne bli en menighet som
besto av mennesker som våget å være
underveis.
Og så sammen hjelpe hverandre videre!
Derfor har vi gudstjenester.
Derfor innbyr vi til bibelkurs og søndagsskoler for både voksne jenter og mannfolk.
For vår tro må ha næring skal den vokse
og bli sterkere. Slik er det bare!
Det eneste som går helt av seg selv, er
forfall. Alt annet krever innsats.
Det gjelder også mht tro! Og det gjelder
også min tro.
I fortsettelsen, etter at Paulus har sagt
at han bare forstår stykkevis, sier han:
«Så blir de stående, disse tre: tro, håp
og kjærlighet. Men størst blant dem er
kjærligheten.»
Kunnskap er viktig, men inkluderende
kjærlighet må også være der!
Jan prest

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

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

Stille time i
Greipstad
menighetshus
Hver torsdag fra kl. 10 til 11 er det
samling i det stille rom i Menighetshuset. Det er ikke noe fast program. En kan sitte i stille. Be høyt
eller stille. En bør heller ikke være
til stede hele tiden, en kan komme
eller gå som en føler for det.
Dersom noen ikke har anledning
til å være til stede, men har bønne
emner som en ønsker å be for. Kan
disse leveres til menighetskontoret
og de blir tatt med i det stille rom.

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

April:
387 91344 (Aanensen) eller
381 66320 (Holme) eller
381 66659 (Stie)
Mai:
381 66320 (Holme) eller
381 66659 (Stie) eller
387 91344 (Aanensen)
Juni:
381 66659 (Stie) eller
387 91344 (Aanensen) eller
381 66320 (Holme)

Vi ses i underetasjen i Brennåsen senter!!
Kontakt oss gjerne på tlf. 907 32 101
MENIGHETSBLADET NR. 1 - 2014
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14 år med middagskafé

Liv Hagen, Anne Solveig Hærås og Gerd Follerås former komper..

Torsdag 27. februar hadde
Middagskaféen på Finsland
bedehus vært i gang i 15 år.
Den var tenkt å være et sted folk kunne
spise og kose seg sammen. Og folk møter
opp den siste torsdagen i måneden!
Kommer du i firetida på ettermiddagen,
risikerer du å måtte stille i kø langt ute på
gangen.
«Vi har det trivelig på kjøkkenet. Og så
er det flott å kunne støtte bedehuset økonomisk», sier kjøkkengjengen. De er fem
på formiddagen, men alle ti er i sving når
folk begynner å komme. – Både bygdefolk
og besøkende fra andre steder ønskes
velkommen til et godt og rimelig måltid
på Middagskaféen.
Tekst og foto: Reidun Kleveland
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Solveig Jortveit rasper poteter i en maskin Øystein Hatlebakk har gitt.

Liv og Torstein Follerås har skrelt poteter siden Middagskaféen startet opp. Torstein er blitt proﬀ.

Hva tror vi?
Vår Far i himmelen!
«Herre, lær oss å be,» sa
disiplene til Jesus. Bønnen
som Jesus lærte disiplene
sine, kalles gjerne «Herrens
bønn» eller «Fadervår», etter
innledningsordene i tidligere
oversettelser.
«Fadervår» finnes i to utgaver i Bibelen;
i Matteus 6,9-13 og Lukas 11,2-4. De to
versjonene er relativt like, men Lukasvarianten er litt kortere enn den vi finner hos
Matteus. Bønnen i Matteusevangeliet er
den som er mest brukt i kirkelige sammenhenger.

Høsten 2011 kom Bibelselskapet med en
ny oversettelse av Bibelen. Her er innledningsordene endret. Før het det «Fader
vår». Nå heter det «Vår Far». Hvorfor en
slik endring av en kjent og kjær bønn? Det
nye testamentet er skrevet på gresk, men
Jesus selv snakket arameisk. Lukas begynner bønnen med et enkelt «pater», og
mange mener denne innledningen viser at
det er det arameiske «Abba», dvs. «Far»,
som ligger til grunn. Paulus antyder i Gal
4,6 og Rom 8,15 at det å kunne si «Abba,
Far» er særegent for kristen tro. Det er et
privilegium å få være Guds barn og kunne
si «Far» til Gud. Uttrykket «Vår Far» svarer også til hva vi ellers vet om hvordan
Jesus selv ba til Gud (Matt 11,25f; 26,39).

«Vår Far» er en måte å tiltale Gud på som
er unik for Det nye testamentet. Jesus
bringer inn noe nytt og nært. Bibelselskapets endring av teksten er gjort for å understreke nettopp dette. Samtidig er Gud
også opphøyd og allmektig. Derfor ber vi
«Vår Far i himmelen». Til sammen viser
denne første, enkle tiltalen i «Fadervår» at
Gud er hellig og annerledes og samtidig
helt nær.
Hilde Elise Andreassen

Fikk tjenestebrevet fra biskopen
16. februar ble fra venstre Marie Vargas, Maya
Therese Austad og Eivinn
Meling innsatt og bedt for
i Greipstad kirke, og fikk
tjenestebrevet fra biskopen.
Her ser de «litt» alvorlige ut, men
virkeligheten er heldigvis gladere! De
jobber som: kateket, menighetspedagog og ungdomsarbeider. Det er flott
å ha full bemanning!
Marie og Eivinn jobber i både Finsland og Greipstad, Maya i Greipstad.
Barne- og ungdomsarbeid er vel det
viktigste vi driver med, så husk dem
når du ber!

Foto: R.A.
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KodeB-helg
Lørdag 15. mars stilte 18
6. klassinger opp for å
lære mer om Bibelen, bli
kjent med hverandre og
overnatte på Greipstad
menighetshus.
I løpet av lørdagen hadde vi leker,
løste oppgaver og mye sosialt i lag.
Engasjementet var på sitt høyeste når
vi hadde konkurranse i å slå opp i
Bibelen. Etter god mat og mye frilek,
var det tid for å spille inn musikkvideo
til «kodeB»-sangen, som på søndagen ble vist for en nesten fullsatt
kirke.
Vi avsluttet kvelden med å se en film
ut i de små nattetimer før det ble
soveposen. Det ble en laaaang natt
for nattevaktene, men alle kom
seg opp på søndag morgen. Så var
det å få i seg en god frokost, øve litt
til gudstjenesten, for så å traske bort
til kirka. Da var det 6. klassingene selv
som leste prekenteksten, leste selvskrevne bønner og var kirkeverter.
Jeg tror det var en fornøyd (og trøtt)
gjeng som etter gudstjeneste kunne
komme seg hjem og endelig få seg litt
etterlengtet søvn.
Eivinn Meling

Greipstad- og Finslandsungdom
på lederkurs
Til sammen elleve ungdommer går på lederkurs for ungdom i kjelleren på Greipstad menighetshus annen hver uke.
Kurset består både av undervisning knyttet til den kristne tro og praksis i menighetene. Deltakerne er også invitert med
på en misjonstur til Madagaskar i høstferien 2014. De som blir med på tur, selger dopapir for å dekke noe av turutgiftene. Dersom dere kan tenke dere å hjelpe de litt på vei, kan dere svippe innom menighetskontoret og kjøpe en sekk med
64 doruller for 300 kroner. Det vil de sette stor pris på!
Marie Vargas
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Kvinneforeningene våre

Brunvatne Kvinneforening
Brunvatne kvinneforening er ei gammel
forening. Historia går heilt tilbake til 1869,
da de var sammen med Øyslebø. Men i
1877 blei de skilt fra Øyslebø, og fikk da
navnet Brunvatne kvinneforening.

og sendt penger til forskjellige misjoner
og institusjoner. Lenge var møtene om dagen. Heile dagen kunne gå med, og småbarna var gjerne med. Nå, med mange
yrkeskvinner, har vi møtene om kvelden.

I begynnelsen valgte de menn til regnskap og revidering. Selv stod kvinnene for
bestyrelsen av foreningen, og for bønn og
bibellesing. Men skulle det holdes andakt,
fikk de en mann til det.

Vi er 8 medlemmer som samles på
"Samlingsheimen" annenhver mandag
fra kl. 18.30 til kl. 21.00. På møtene har vi
andakt og sang. Vi hører fra misjonen, og
det hender vi får brev fra Japan. Så har vi
kaﬀepause med medbrakt nistepakke. Av
og til får vi besøk utenfra.

De karet og spant, strikket og sydde –
både trøyer, linneter, benklær, busseruller
o.a. Varene ble solgt etter hvert. Først i
1900 blei det holdt basar der det kom inn
kr. 79,00.
Siden har kvinnene i kretsen trufast
fortsatt arbeidet i opp- og nedgangstider,

Vi ser fram til foreningsmøtene våre med
glede. Vi føler godt samhold, og kan dele
både vonde og gode ting med hverandre.
Så driver vi med håndarbeid. Varene blir
samlet i kista – der de oppbevares til basaren onsdag før Kristi Himmelfartsdag.

Dette er den store begivenheten som vi
ser fram til med spenning hvert år. Det
er den dagen i året som Samlingsheimen
er stappfull. Folk kommer fra fjern og
nær for å ta lodd på håndarbeidene som
henger rundt på alle vegger. Og det ser
ut som folk trives med god, gammeldags
basar. Her er tid til prat, forkynnelse og
sang, og kaﬀepause med hjemmebakst i
kjelleren. Salg av treårene går som regel
strykende, og stemningen er på topp.
Pengene sendes til Det Norske Misjonsselskap, Normisjon og Norges Samemisjon.
Tove Flatelid

MENIGHETSBLADET NR. 1 - 2014
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Lys våken i Finsland

… her er det liv, det er lys, det er sang…

Femteklassingene sang for full hals under
familiegudstjenesten søndag 9. februar.
Femteklassingene kom til kirken på
lørdagen for å være med på Lys Våken, og
kirken ble fylt med mye liv, lys og sang!
Når deltakerne ble spurt om hva de likte
best, svarte de slik: – Å bli kjent med alle
lederne. (Selv om vi ansatte er ganske
kule, var det nok ekstra stas at Kristin
Greibesland og Adrian Hageland var med
som ledere.) – Å leke ute i snøen. – Bønnevandring med lystenning. – Å "døybe"
Kristin i snøen. – Å spise god mat.
Vi hadde også skattejakt, gudstjenesteverksted, undervisning, inneleker og vi
så på film. På spørsmål om de hadde
hatt det gøy, fikk vi ett enstemmig ja. Det
hadde vi også!
Marie Vargas

Kjære «gullkonfirmant»!
Vi har sendt ut invitasjon til 50 års konfirmantene
i Greipstad.
Jubileums-gudstjeneste blir i kirka 4. mai 2014
kl. 11.00.
Kirkekaﬀe i Greipstad menighetshus etter
samlingen.

Vår sokneprest Jan Austad er forrettende prest og vil
lede festen på menighetshuset.
Velkommen!
Hilsen Greipstad menighet
menighetskontoret@gfm.no

Jøder og heder
På et møte på et bedehus i Telemark, stod predikanten og stammet. Jøder og heder, jøder og
heder, jøder og heder. Da han ikke kom videre,
reiste det seg en mann i salen som ville hjelpe
han. Heder og jødninger, mener De vel, sa mannen. Det ble en munter kommentar.
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Menighetshelg på Søgne
menighetssenter Torve

Lørdag 24. og søndag 25. mai 2014
skjer det noe spennende på Søgne
menighetssenter Torve:
Søgne menighet, i samarbeid med styret
i Menighetsforeningen og mange andre
lag og foreninger i Søgne, arrangerer
denne helgen ulike aktiviteter på vårt
”nye” menighetssenter.
Dette er en ypperlig anledning til å bli
kjent på det nye flotte stedet vårt og en
flott anledning til å bli bedre kjent med
Søgne menighets arbeid, og det er en
anledning til å bygge samhold på tvers av
generasjoner. Er du ny i Søgne og/eller
ønsker å bli bedre kjent i menigheten, så
er du ekstra hjertelig velkommen.
Dette blir noen dager med en god balanse
mellom aktiviteter, sosialt samvær og
åndelig fellesskap for alle generasjoner.

Program for lørdag 24. mai

12.00 Grøt
13.00 Team-building
15.00 Kaﬀe- og kakepause
15.30 Aktivitetsgrupper
17.30 Middag
19.00 Kveldssamling
20.30 Ungdomsforeninga har ansvaret for
kvelden videre, og alle er hjertelig velkommen til å være med.

Program for søndag 25. mai

11.00 Gudstjeneste på Søgne menighetssenter Torve
13.00 Middag
14.00 Natursti, fotballkamp, tautrekking

Aktivitetsgrupper lørdag
kl. 15.30 - 17.30

1. Kanopadling i Lundeelva v/speideren
(ta med redningsvest!)
2. Sykkelløype (ta med sykkel) v/Gløgg
3. Matgruppe (vi lager lapskaus)
4. Fuglekassesnekring (ta med hammer)
5. KRIK-aktiviteter
6. Turgruppe
7. Kreativ gruppe, pynting og formingsaktiviteter
8. Korgruppe
9. Dramagruppe
For de aller minste er det også flotte muligheter til lek i barnehagen sin lekeplass.
Det blir kiosk med salg av is og brus m.m.
Vi håper at dette høres spennende ut, - så
hiv deg rundt og meld deg på.

Påmelding innen 1. mai

Du kan melde deg på ved å sende mail
til post@sognemenighet.no eller ringe
Søgne menighetskontor, tlf. 38055710.
Du kan også melde deg på via hjemmesiden til Søgne Menighet: www.sognemenighet.no

Oppgi adresse, telefonnummer og e-post.
For hver deltaker: Navn, alder og aktivitetsgruppe.

Pris:

pr. voksen (over 16 år):
kr 300,pr. barn (barn under 3 år er gratis):
kr 150,I denne prisen er alt inkludert av måltider
og andre kostnader.
Betaling: Snarest etter påmelding til
Søgne menighetssenter v/Torgeir Hareland, konto nr. 3090.14.33190 (NB: Merk
betalingen med ”Helg” og navn og alder
på de påmeldte).
Er det noe du ellers lurer på angående
disse dagene, så er det bare å ta en telefon til en av oss i komitéen, så vil vi hjelpe
deg.
Olav Føreland
Marian Børnes
Cecilie Repstad
Hallstein Lavik
Anne Øpstad
Eli Sekkingstad

99438512
99346800
90764148
48344007
90776944
41442217
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Med Jesus fra Palmesøndag til
Påskemorgen
Her følger korte utdrag fra Matteusevangeliet, hvor vi følger Jesus i de fire dagene som var
sentrale i Påskens hendelse.

Palmesøndag

Skjærtorsdag

De nærmet seg Jerusalem og kom til
Betfage ved Oljeberget. Da sendte Jesus
to disipler av sted og sa til dem. «Gå inn
i landsbyen som ligger foran dere. Der
skal dere straks finne et esel som står
bundet med en fole hos seg. Løs dem
og før dem til meg. Og kommer noen
med spørsmål så si at Herren har bruk
for dem. Da skal han straks sende dem
med dere.» Dette skjedde for at det som
er talt ved profeten, skulle oppfylles: Si
til Sions datter: Se, din konge kommer
til deg, ydmyk, ridende på et esel, på
trekkdyrets fole. Disiplene gjorde som
Jesus hadde sagt, og hentet eslet og folen.
Så la de kappene sine på dem og satte
seg opp. Mange i folkemengden bredte
kappene sine utover veien, andre skar
grener av trærne og strødde på veien.
Og mengden som gikk foran og de som
fulgte etter, ropte: Hosianna, Davids
sønn! Velsignet være han som kommer,
i Herrens navn. Hosianna i det høyeste!
Matt 21. 1 - 9

På den første dag i de usyrede brøds
høytid kom disiplene til Jesus og spurte:
«Hvor skal vi gjøre i stand til påskemåltidet for deg?» Jesus svarte: «Gå inn i byen,
til den mann dere vet, og si til han. Mesteren sier: Min time er nær; hos deg vil jeg
holde påskemåltid med mine disipler».
Disiplene gjorde som Jesus påla dem og
stelte i stand til påske måltidet.--- Mens
de holdt måltid, tok Jesus et brød takket,

brøt det, gav disiplene og sa: «Ta det og et
det! Dette er mitt legeme.» Og han tok en
kalk, takket, gav dem og sa: «Drikk alle av
den! For dette er mitt blod, som er utløst
for mange til syndenes forlatelse. Og jeg
sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av
denne vintreets frukt før den dag jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars
rike.» Matt 26. 17-19 & 26 -29

Påskemåltidet, Altertavle i Finsland kirke.

Langfredag

Palmesøndag (Bilde. Jesu inntog i Jerusalem.
Albrecht Dürer.)
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Øversteprestene og hele rådet prøvde å
skaﬀe falske vitnesbyrd mot Jesus for å
kunne dømme ham til døden, men de
klarte det ikke, enda en rekke vitner stod
fram med falske anklager. --- Øverstepresten sa da: «Ved den levende Gud byr jeg
deg si oss. Er du Messias Guds Sønn?»

Jesus svarte: «du har sagt det.» Da flerret
øverstepresten kappen sin og sa: «Han
har spottet Gud! Hva skal vi med flere vitner.» --- Så snart det ble morgen, møttes
alle øversteprestene og folkets eldste og
fattet vedtak om å få Jesus henrettet. De
lot ham binde og overgav ham til lands-

høvdingen Pilatus. --- Nå var det vanlig på
høytiden at landshøvdingen gav en fange
fri, den folket selv ønsket. På den tiden
var det fengslet en beryktet mann som het
Barabbas. Pilatus spurte folkemengden
som hadde samlet seg: «Hvem ønsker
dere Barabbas eller Jesus, han som kalles
Messias.»--- De ropte: «Barabbas». «Hva
skal vi da gjøre med Jesus som kalles.
Messias?» Alle som en ropte «Han skal
korsfestes.» --- Så førte de Jesus bort for å
korsfeste ham.--- De kom til et sted som
heter Golgata – Det betyr Hodeskallestedet.--- Da de hadde korsfestet ham, kastet
de lodd om klærne hans og delte dem
mellom seg. Over hans hode hadde de
satt innskriften: «Dette er Jesus, jødenes
konge.»
På den sjette time hvilte det et mørke
over hele landet helt til den niende time.
Ved den niende time ropte Jesus med
høy røst: «Eli, Eli, lemà sabaktàni?» Det
betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forlatt meg?» Men Jesus ropte igjen med
høy røst og oppgav ånden. Da revnet forhenget i templet i to, fra øverst til nederst.
Jorden skalv og klippene slo sprekker.
Matt 26.59 ﬀ, 27.1 ﬀ og 27.45 ﬀ

Korsfestelsen. Altertavle i Greipstad kirke.

Påskemorgen
Da sabbaten var over og det begynte å
lysne den første dag i uken, gikk Maria
Magdalena og den andre Maria for å
se til graven. Med ett kom det et kraftig
jordskjelv, for en Herrens engel steg ned
fra himmelen, gikk frem og rullet steinen
til side og satte seg på den. Han var som
lynet å se til, drakten var hvit som snø.
Vaktene skalv av redsel da de så ham, og
de ble liggende som døde. Men engelen
tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke!
Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik
som han sa. Kom og se stedet der han
lå ! Skynd dere av sted til hans disipler
og si: Han er oppstått fra de døde.» De
skyndte seg da bort med frykt og stor
glede, og løp for å fortelle det til disiplene.
Matteus 28. 1 – 7

Montasje: Oddvar Ripegutu

Oppstandelsen. Alterbilde i Søgne kirke.
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Minneord
Anne Grete Vigebo
(1954-2014)
Vi sørger over tapet av vår
kjære og gode medarbeider,
Anne Grete Vigebo. Hun
døde natt til lørdag 8. mars,
etter kort tids sykdom.
Anne Grete begynte som diakon i Søgne
menighet høsten 1987. Her fikk hun blant
annet ansvar for å bygge opp et tilbud om
oppfølging av mennesker i sorg. Hennes
bidrag i Søgne menighets sorgarbeid har
vært omfattende. Hun etablerte både
besøkstjeneste og sorggrupper. I sine 27
år som diakon, har hun betydd mye for
svært mange mennesker i Søgne som har
mistet sine nærmeste. Hun organiserte
også besøkstjeneste til eldre i kommunen.
Hun var på utallige besøk og var alltid
tilgjengelig på telefon eller på kontoret for
en prat.
Sammen med frivillige, drev hun i mange
år nattkafé for ungdommer i Nygårdshallen. Hun var med på å starte Menighets-

klubben, et populært tilbud for ungdom
og voksne med funksjonshemming.
Sammen med diakoniutvalget satte hun
i gang og drev mange gode tiltak. En av
hennes hjertesaker siste tida var «stille
time», som hun var med å starte opp
på nyåret. Hun var brennende engasjert
i jobben sin og opptatt av å favne alle.
Hun hadde en særlig omsorg for de mest
sårbare.
Anne Grete var allsidig og grundig i alt
hun foretok seg. Hun var gavmild, raus
og strebet alltid etter å finne det som var
godt for andre. Hun så menneskene rundt
seg og var flink til å lytte. Hun var så klok,
og hennes refleksjoner var troverdige og
verd å lytte til.
Vi har mistet en modig, trofast, dyktig og
omsorgsfull diakon, kollega og venn. Våre
tanker går til Torstein, som har mistet sin
kjære kone og beste venn. Vi er takknemlige for den Anne Grete var, og for alt hun
har gitt. Hun er dypt savnet.
Menighetsrådet og ansatte i Søgne menighet

Program for Rosseland bedehus:

      

Hjemmeside:www.rosselandbedehus.com
April:

Møteaksjonen med Marit og Irene
fortsetter
Sang: Tirsdag 01.04: Logos
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
Skjærtorsdag 17.04: Møte på Eidså
kl.15.00. IMF-Sør
Tirsdag 22.04: Fellesskapskveld med
nattverd
Tirsdag 29.04: Tale: Henrik Haberg NLM
Kollekt. Sang: Hilde Håland m/venner
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Mai:

Tirsdag 06.05: Holy Riders Sang: Søgne k.
sang og jaktlag. Kollekt
Onsdag 07.05: Formiddagstreﬀ kl.11.00
for jenter i alle aldre.
Onsdag 07.05: Israelsmøte med Gordon
Tobiassen. Sang av Greåker mannsmusikk.
Tirsdag 13.05: Flekkerøyguttene taler og
synger
Tirsdag 20,05; Tale: Knut Svein Dale Normisjon. Kollekt Sang: Silje Tronstad
Tirsdag 27.05: Tale: Einar Kristoﬀersen
DISM Kollekt. Sang: Harald Nordhelle

Juni:

Søndag 01.06 avholdes Eidsåstevent
kl.11.00 og kl.14.00 på Eidså grendehus.
Tale: Sigmund Stokkeland og Kåre Steinsund IMF-Sør
Vi støtter opp om Låvemøtene på Lian
gård, Stallemo:
Onsdag 11.06 – søndag 15.06 og tirsdag
17.06 – søndag 22.06.
Talere er Nils Kåre Strøm og Wenche
Østebø fra NLM
De vanlige møtene begynner kl.19.30, og
med bønnemøte kl.19.oo.
Vi har også bønnemøte hver mandagskveld kl.20.30 der vi tar opp bønneemner
og ber for og med hverandre.
Velkommen til møtene.

Ny leder i Søgne
Menighetsforening
Etter at årsmøtet i Søgne
Menighetsforening hadde
valgt nytt styre, var det tid for
lederskifte. Reidun Haaland
Knudsen, som i mange år
har vært leder for bedehuset
Betania, og senere for Søgne
Menighetsforening, ønsket
ikke gjenvalg. Styret har valgt
Jan Olav Brufjell som leder
for den neste perioden.
Brufjell har vært en sentral person, og en
pådriver i prosessen med å få kjøpe tidligere Agderstand til nytt menighetssenter.
Han har et stort engasjement og hjerte
for arbeidet. Han overtar ledervervet i
en periode hvor store utfordringer står
for døren. Søgne Menighetsforening eier
Søgne Menighetshus på Lunde. Huset er
kondemnert og det jobbes med å få omregulert tomten, og få solgt denne eiendommen. I tillegg eier Menighetsforeningen
det som nå heter Søgne Menighetssenter
– Høllen (tidligere bedehuset Betania).
Styret har satt ned et utvalg som jobber
med å få solgt dette bygget. Det er også
satt ned et utvalg som skal arbeide frem
planer for eiendommen på Torve (tidligere
Agderstrand og Strandstova), for å se hva
og hvordan eiendommen kan utnyttes.
Det er forventet at dette utvalget etter
hvert legger frem planer for et nybygg.

anNo

Songdalen kommune har startet
arbeidet med å utvide kirkegården
ved Greipstad kirke. Samtidig skal vi
få ny parkeringsplass.
Dette vil medføre at vi har færre
parkeringsplasser i en periode
fremover.
Men, når alt er ferdig blir det veldig
greit!!!

Jan Olav Brufjell er valg til ny leder for
Søgne Menighetsforening.

Nattverd
Mel: Ditt dyre minne, Jesus kjær
Jeg kommer til ditt bord i dag
Å, Herre Krist, imot meg ta!
Jeg kommer for å minnes deg
som gav ditt liv og blod for meg.
Jeg vil så gjerne si enhver
at jeg har deg, min Jesus kjær.
Jeg kan ei makte det med ord,
men knele ved ditt nattverdbord.
Når jeg er ensom på min veg
Guds menighet er hjem for meg.
I samfunn med Guds ringe små
er gleden, tryggheten å få.

I tillegg til Jan Olav Brufjell, er disse også
valgt inn i styret:
Nestleder: Stig Lohne
Sekretær: Sissel Heier Repstad
Styremedlemmer: Elin Hareland
Leif Seilskjær
Tor Egil Ersdal
Ivar Indrebø
Varamedlemmer: Nils Hermann Horrnæss
Reidun Haaland Knudsen

GREIPSTAD
KIRKEGÅRD

Men størst av alt, og gave skjønn
er du, min Frelser, og Guds Sønn.
Ditt kjød og blod gir evig liv,
er pant på nådens himmerik.
Reidun Haaland Knudsen takket av som
leder for Søgne Menighetsforening. Det
var under hennes ledelse at de to foreningene «Søgne Menighetshusforening» og
«bedehuset Betania» ble slått sammen til
nåværende «Søgne Menighetsforening».

Knut Tallaksen 1978
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Merkedager
23. april. St. Georgsdagen.

Denne dagen er kanskje ikke like godt
kjent som de andre vi har vært innom i
denne serien, men har du en speider i huset, har du sannsynligvis vært borti den.
Dagen er, som de fleste av våre merkedager, kalt opp etter en helgen. Det knyttes
en god del legender til sankt Georg, de
færreste har man noe historisk belegg for.
Det som skal være korrekt, er at han har
levd, og at han led martyrdøden under
keiser Diokletian. Det skal ha skjedd i året
303, altså ikke mange årene før keiser
Konstantin gjorde kristendommen til
Romerrikets fremste religion. Vi kjenner
til at hans festdag har vært feiret iallfall
fra 600-tallet, til å begynne med først og
fremst i østkirken.
Den mest kjente av legendene om ham,
går ut på at han reddet en prinsesse fra en
drage. Dette kan vi se avbildet i kunsten.
Blant annet er motivet vanlig på russiske
ikoner. Han vises ofte som en ridder til
hest, idet han gjennomborer dragen,
mens han holder et banner i den ene hånden. Banneret har gjerne et rødt kors på
hvit bunn. Det er et seiersbanner, et tegn
på det godes seier over det onde.
Dette banneret kjenner vi også fra en
annen sammenheng, spesielt aktuelt nå i
påsken. Det er identisk med Jesu seiers-

banner, som han ofte holder i hånden i bilder etter
oppstandelsen.
23. april er Englands nasjonaldag. Og det er nettopp
fordi St. Georg ble valgt til Englands nasjonalhelgen,
muligens fordi han lett kan assosieres med riddervesenet. Videre er det interessant å se at Englands flagg
er det samme som St. Georgs seiersbanner. (Ikke å
forveksle med Storbritannias flagg, der også Skottlands
blå farge er blandet inn.)
Hva har så dagen med speiderne å gjøre? Speidernes
internasjonale dag er nettopp 23. april. St. Georg er
speidernes forbilde. På samme måte som han viste
hjelpsomhet, er et av speidernes oppdrag nettopp å
hjelpe andre. På denne dagen er det vanlig at de går i
prosesjon, og de fornyer speiderløftet, der de blant annet blir minnet om at «En speider er hjelpsom».
På primstaven merkes dagen med et kors eller en hest.
Det kan også være et fuglerede med egg i, dette fordi
på denne dagen ventet man at alle fugler skulle ha lagt
egg i redene sine. Hvis skjærene hadde lagt flere enn
vanlig, ville det bli et godt kornår. Slik været denne
dagen var, ville resten av våren også bli. Kom den på en
fredag, mente man at det ville bli mye torden og regn.
Elen Bente Syverstad

Saint George by Albrecht
Dürer.

Takk til Erlend Waade!
Erlend ble innsatt som kateket i Finsland
og Greipstad i august 1988.
Det ble blant mye annet starten på et stort
og godt konfirmantarbeid begge steder.
Han hadde med seg nye og gode ideer
til hvordan konfirmanttiden skulle legges
opp, med grupper, undervisningstimer,
leirer m.m.
Konfirmasjonsgudstjenestene i dag følger
fortsatt malen han laget (og folk skryter av
våre konfirmasjonsgudstjenester!). De representerte noe helt nytt, med annerledes
musikk, færre konfirmanter pr. gudstjeneste, bønn for en og en konfirmant ved
alterringen, roseutdeling.
I tillegg til konfirmantarbeidet, som
tok mye av tiden hans, hadde han også
ansvar for kontakten med skoler og
barnehager. Han organiserte besøk på
skolene og i barnehagene i forbindelse
med de forskjellige høytidene og «fasene»
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The Risen Christ, Ambrogio
de Stefano Borgognone,
1510.

i trosopplæringen. Og han planla besøk
av barna i kirken.
Han sto for julevandringer og påske- og
pinseopplegg.
Gudstjenester i forbindelse med 4-årsbok
og andre faser hadde han også, pluss andre «vanlige» gudstjenester og andakter.
Etterhvert kom trosopplæringsprogrammet inn i menighetene, og Erlend sto for
en grundig planlegging og utforming av
de første forslagene. Det var en stor oppgave som krevde mye innsats og innsikt!
Når han nå slutter i Finsland og Greipstad, vil menighetene v/menighetsrådene, fellesrådet og ansatte takke for stor
innsats!
Finsland sokneråd, Greipstad menighetsråd,
Songdalen kirkelige fellesråd, ansatte på menighetskontoret.

Tiden som alltid er der

                                    

«Tiden flyr». «Har ikke tid». «Tiden er for
knapp»… Hvor er egentlig tiden blitt av?
Er tiden noe som løper fra oss, eller er det
vi som løper fra tiden? Er tiden bare en
fiende som vi løper om kapp med, eller er
tiden en venn?
Jeg kom nettopp hjem fra min fjerde tur til
Uganda. For hver gang jeg kommer hjem
til Norge, kjenner jeg en overveldende,
uforanderlig følelse av at jeg bare må
ned igjen! I løpet av tiden jeg har hatt der
nede har jeg fått mange gode venner. Så
grunnen til at jeg fortsetter å reise ned
til Uganda er for å treﬀe vennene mine
selvfølgelig, men også fordi kulturen og
menneskene der fascinerer meg mer enn
jeg klarer å beskrive med ord. Hver gang
jeg er der kommer jeg i kontakt med nye
mennesker og får gode, lange og veldig
interessante samtaler. Det hender ofte at
jeg blir sittende i flere timer med venner
og bare prater om livet, Gud, kjærlighet,
tjeneste, Bibelen, ja alt mulig. Menneskene i Uganda er utrolig åpne og nysgjerrige på enkeltmennesket. De gir gjerne
av tiden sin for å være tilstede for den
enkelte.
Et kjent uttrykk er «Afrikansk tid», de
kommer aldri på tida, det er vanskelig å
planlegge noe og man må belage seg på
å måtte vente opptil flere timer. Likevel
gjør dette tidsperspektivet at de alltid har
tid til det som er viktig. Det er som om

det er de som skaper tiden. De har tid til
samtalen. De har tid til å fortelle. De har
tid til å lytte.

Det jeg savner mest med Uganda
Når jeg er i Norge, er det jeg savner mest
med Uganda de gode samtalene, og tiden
som alltid er der. Det er ikke slik at de har
så lite å gjøre i Uganda. Noen er selvfølgelig late og vet ikke helt hvor de skal gjøre
av seg (som nordmenn også kan være).
Men det er mange som jobber hardt for
mat, utdanning og helse. I tillegg har de
også mange venner, fester, grillparty, møter, gudstjenester, konserter osv. De har
ikke mer tid enn vi har i Norge.
Noen av vennene mine i Uganda hadde
vanskelig for å forstå hvordan jeg klarer å
være kristen i et land som Norge. «Dere
bor jo i himmelen allerede!» Vi kan vel forstå hvordan de kan oppleve det ettersom
vi på en måte lever i kontrast med hverandre. De er klar over at de lever med en
urettferdig vanskelig hverdag, og at vi ikke
gjør det. Uganda har masse korrupsjon
som gjør at de fattigste blir holdt nede.
De har synlige problemer, og vanskelige
situasjoner. AIDS, Malaria, sult, krig osv. I
Norge har vi ikke de samme problemene,
men vi har også store utfordringer. For eksempel er selvmordsstatistikken i Norge
skremmende høy. Det er flere og flere i

Norge som får psykiske problemer og sykdommer pga. bla. vanskelige relasjoner. Vi
har alle behov for å snakke om ting. Vi har
alle opplevd noe som vi trenger å snakke
om. Hvem snakker vi med? Psykolog er
jo tabu. «Det er bare de psykisk syke som
trenger psykolog». Venner skal man ikke
legge en slik «byrde» på. «Det er mitt
problem, jeg ønsker ikke plage andre med
det, de har nok med sitt eget.» Som min
kloke mor sa: "Jeg tror velferdsutviklingen
i landet skjedde så fort at kroppen vår ikke
klarte å følge med». Tid. Hvor er tiden til
samtalen som vi alle trenger? «Det er en
tid for alt» står det om i Bibelen (Fork.
3.1-11). Tiden til å være der for venner,
bekjente, fremmede til og med, den er gitt
oss. Vi har fått en tid av Gud. Tiden skal
ikke være en byrde. Jeg håper vi isteden
kan begynne å se på tiden som en velsignelse, og bruke den til det den er gitt oss
for. Være der for hverandre. Gi hverandre
tid i gave. Det er mange hjerter som venter på å bli fylt av tid delt med andre. La
tiden være en velsignelse, for deg selv, og
for andre. Det er en tid for alt.
Katrine Mykland Rodal, ettåring i Søgne
menighet
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Døpte
Søgne
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ

Lykke Eftestad-Olsen
Malin Olivia Larsen
Sofia Lossius
Olai Macleod Tønnessen
Lise Malén Haugland (dåp i Finsland)
Sofie Løite Nesland (dåp i Bykle)
Tord Brandett
Olivia Bakke Eikeland
Liam Bakke Eikeland
Nathalie Buli Nilsen
Mathea Dalene Jaabæk
Nathaniel Ramsland
Olivia Karlsen Thomassen
Marius Kvam Usland

Greipstad
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ

Tord Casper Røyrås
Nathalie Buli Nilsen, døpt i Søgne
gml. Kirke.
Karine Zahl Hovda
Markus Fagerli

Finsland
ǯ

Lise Malén Haugland,
bosatt i Søgne.

Døde
Søgne
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ

ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
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Thomas Krag, f. 1940
Eivind Larsen, f. 1940
Ernst Borøy, f. 1942
Inger Johanne Throndsen, f. 1920
Einar Lunde, f. 1926
Lars Hidle, f. 1924
Audun Håkon Gautestad, f. 1942
Tone Mikalsen Dalene, f. 1957
Rolf Martin Thomassen, f. 1932
Gerda Brandsdal, f. 1928
Normann Salmon Salmonsen, f. 1919
Hildur Borghild Røsstad, f. 1929
Anne Grete Karlsen Vigebo, f. 1954

Greipstad

Birger Digervold f. 1939
Øystein Tronstad f. 1925
Oskar Frederik Kaleck-Larsen f. 2013

Finsland

Jorunn Hærås f. 1937
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Effekt Ungdomsarbeidet har fått
misjonsprosjekt!
Det er viktig at ungdommene også engasjerer seg
for verden og det å gi. Derfor
har Eﬀekt Ungdomsarbeidet
valgt å ha et misjonsprosjekt
i samarbeid med Strømmestiftelsen. Misjonsprosjektet
er barnehagen Miles2Smiles i
Kalerwe-slummen i Kampala,
Uganda.
Miles2Smiles ble startet av en sprudlende
engasjert dame, ved navn Catherine Kitongo, i 2006. Barnehagen har i dag 360 barn
fra 6mnd og opp til skolealder, fordelt på
2 avdelinger og 12 ansatte. Disse barnas
mødre har små bedrifter på markedet i
nærheten, som opptar dem fra tidlig morgen til sen ettermiddag. Disse mødrene
har ofte måttet ta med seg småbarna
sine på jobb, for der er det ingenting som
heter barselpermisjon. Det er farlig for
barna å være med mamma på markedet,
og lokale myndigheter har også nylig gjort
det ulovlig. Alternativet mødrene har da er
å låse barna inne hjemme hele dagen. Alle
naboene må jo også jobbe dagen lang.
Det er ingen som kan se til barna som
er innelåst i varmen hele dagen. Det er
nettopp disse barna Miles2Smiles er for!
I barnehagen kan barna være trygge hele
dagen, leke med jevnaldrende barn, få
mat, omsorg, kjærlighet og også undervisning. Denne barnehagen gir hundrevis
av barn håp om en fremtid. I tillegg gir
denne barnehagen arbeid til 12 lærere og
flere andre som er ansatt for andre jobber
som: vasking, mikrofinans, økonomi osv.
Miles2Smiles er åpent mandag - lørdag
fra morgen til kveld, så det som er nevnt
over er bare en del av det flotte arbeidet
som skjer rundt denne barnehagen.
Vi kan nevne noen andre ting:
1600 mødre er med i mikrofinans (spareog lånegrupper).
Hver lørdag kan tenåringer komme og
få undervisning om barns rettigheter og
Bibelen.
En gruppe kreative mødre kommer hver

uke for å lage armbånd, smykker, vesker
osv. som de selger.
Barnehagen har også et samarbeid med ei
av landets beste sykepleiere som kommer hver uke. Denne sykepleieren ser til
barna og følger opp de som er syke samt
gir mødre opplæring i næringsrik mat for
barna sine.
Strømmestiftelsen er en stor samarbeidspartner til Catherine Kitongo og Miles2Smiles, og vi vil også være med!
Vi ønsker å samle inn penger gjennom
flaskepant fra Ungdomsforeninga, ”tipsbøssa” i kafeen, overskuddet i kollekten
på Going Deeper, og salg av armbånd
som er laget og kjøpt av mødre på
Miles2Smiles. I tillegg skal vi arrangere
en basar 10. mai hvor vi håper foreldre,
søsken og venner blir med ungdommene
på Ungdomsforeninga.
Vi tror at dette er et prosjekt som vil
engasjere og være en velsignelse for
ungdommene i Eﬀekt Ungdomsarbeidet,
Miles2Smiles og mødrene i Kalerweslummen.
Jeg, Katrine, har selv vært på Miles2Smiles i Uganda 4 ganger (bla arbeidet der
frivillig i 3 uker i fjor sommer) og jeg har
selv sett og opplevd hva denne barnehagen betyr for lokalsamfunnet! Den berører,
engasjerer, og gir håp!
Ta gjerne kontakt med meg, Katrine, (se
www.sognemenighet.no) dersom du ønsker å få vite mer om misjonsprosjektet,
og/eller ønsker å bidra på noen måte!
Katrine Mykland Rodal
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Kirkekalender

SØGNE
APRIL

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

Lørdag 17. mai kl. 10.30:
Grunnlovsdagen.
Søgne hovedkirke.
Festgudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Søndag 18. mai kl. 09.30:
Langenes arbeidskirke.
Korøvelse m/Expresskoret for de som
vil være med å synge i gudstj. kl. 11.00.

GREIPSTAD KIRKE

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

Søndag 18. mai kl.11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Dåp. Takkoﬀer: Norsk Gideon.
Søndagsskole for de minste.
Sang av Expresskoret.
Diakoniutvalgets kirkekaﬀe.

Søndag 13. april kl. 11.00 i Greipstad kirke:
Palmesøndag. Gudstjeneste v/Jan Austad.
Takkoﬀer til Normisjon.

Skjærtorsdag 17. april kl .20.00:
Søgne gamle kirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Nattverd.
Felles gudstjeneste m/Songdalen.

Søndag 25. mai kl. 11.00:
Søgne menighetssenter, avd. Torve.
Menighetsweekend.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Nattverd.

Påskedag, søndag 20. april kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Høytidsgudstjeneste ved Hilde Elise
Andreassen. Nattverd. Søndagsskole.
Takkoﬀer: Norsk kirke i utlandet.

Mandag 26. mai kl. 20.00:
Søgne hovedkirke.
Stille time.

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

2. påskedag, mand. 21. april kl.11.00:
Søgne gamle kirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Dåp.

Kristi Himmelfartsdag, torsdag
29. mai kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Takkoﬀer: Strømmestiftelsen.
Dåp. Nattverd.

Søndag 27. april kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Jan Olav Brufjell.
Dåp. Nattverd. Søndagsskole.
Takkoﬀer: KFUK-KFUM speiderne.

JUNI
Søndag 1. juni kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Pål Bjørkkjær.
Nattverd. Takkoﬀer: Misjonsprosjektet.

Mandag 28. april kl. 20.00:
Søgne hovedkirke.
Stille time.

Mandag 2. juni kl. 20.00:
Langenes arbeidskirke.
Stille time.

MAI

Pinsedag, søndag 8. juni kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Høytidsgudstjeneste ved vikar.
Nattverd. Takkoﬀer: Misjonsalliansen.

Søndag 4. mai kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen
Takkoﬀer: Kirkens fengselsarbeid.
Dåp. Nattverd.
Mandag 5. mai kl. 20.00:
Langenes arbeidskirke.
Stille time.
Søndag 11. mai kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Ung messe. Nattverd.
Takkoﬀer: Ungdom i Oppdrag.
Kirkekaﬀe.
Lørdag 17. mai kl. 08.30 - 09.30:
Søgne gamle kirke.
Historisk program 1814 - 2014.
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2. pinsedag, mand. 9. juni kl. 11.00:
Søgne gamle kirke.
Gudstjeneste ved vikar. Dåp.

Søndag 6. april kl. 17.00 i Greipstad
menighetshus:
Gospelgudstjeneste med RESTART
og familien Maddox. Takkoﬀer.

FELLESGUDSTJENESTE

Skjærtorsdag 17. april kl. 19.00 i Søgne
gml. Kirke:
v/Eirik Nyfeldt Bø.

FELLESGUDSTJENESTE

Langfredag 18. april kl. 11.00 i Greipstad
kirke:
v/Hilde Elise Andreassen.
Påskeaften, lørdag 19. april kl. 23.15 i
Greipstad kirke:
Påskeaftengudstjeneste v/Jan Austad.
1. Påskedag. Søndag 20. april kl. 11.00 i
Greipstad kirke:
Høymesse v/Jan Austad. Dåp.
Takkoﬀer til V.A. Søndagsskole.
Søndag 27. april kl. 17.00 i Greipstad
menighetshus:
Storsamling.
Middag fås kjøpt fra kl. 15.30.

MAI

Søndag 4. mai kl. 11.00 i Greipstad kirke:
Gudstjeneste v/Jan Austad og 50-års
konfirmanter.
Dåp. Takkoﬀer til misjonsprosjektet.
Gull-konfirmantene har fått egen invitasjon.
Søndag 11. mai kl. 17.00 i Greipstad
menighetshus:
Søndagssamling v/Jan Austad og Folkemusikken.
Sang av RESTART. Takkoﬀer til menh.
huset.
Søndag 17. mai ca. kl. 10.30 på
Festplassen:
Gudstjeneste v/Jan Austad.

PORSMYR
Torsdag 8. mai kl. 19.00:
Gudstjeneste på PORSMYR
v/Jan Austad. Tema: Kom mai du skjønne
milde: Vårsang og nytt liv. Kaﬀe i «fjøset»
etterpå.

Søndag 25. mai kl. 17.00 i Greipstad
menighetshus:
Storsamling.
Middag fås kjøpt fra kl. 15.30.

JUNI

Søndag 8. juni kl. 11.00 i Greipstad kirke:
1. Pinsedag. Høymesse v/Hilde Elise
Andreassen.
Nattverd. Takkoﬀer til misjonsprosjektet.

SØNDAGENS TEKSTER

FINSLAND KYRKJE
APRIL
Søndag 6. april kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Nattverd. Dåp. Takkoﬀer til søndagsskolen.
Langfredag 18. april kl. 19.00:
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Nattverd.
2. Påskedag. Mandag 21. april kl.
11.00:
Høymesse v/Jan Austad.
Takkoﬀer til misjonsprosjektet.
Søndag 11. mai kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Jan Austad og konfirmantene.
Takkoﬀer til Blessings.
Søndag 17. mai kl. 10.30:
Festgudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen
og Minisingers.
Takkoﬀer til Redd Barna.
Søndag 25. mai kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen
Nattverd. Takkoﬀer til V.A. Søndagsskolekrets.
JUNI
2. pinsedag. Søndag 9. juni kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen
Nattverd. Takkoﬀer til V.A. Søndagsskolekrets.
(Med forbehold om eventuelle endringer.)

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

4. søndag i påsketiden - Søndag 11. mai 2014
Jes 54,7–10 Herrens fredspakt
eller Apg 9,36–43 Tabita vekkes opp
Fil 3,12–14 Jeg jager fram mot målet
Joh 16,16–22 Sorgen skal bli til glede

Palmesøndag - Søndag 13. april 2014
2 Mos 12,21–28 Påskelammet
Ef 2,12–18 Kristus forener
Joh 12,12–24 Inntoget og grekerne

17. mai - Lørdag 17. mai 2014
Salme 127,1–3 Hvis ikke Herren bygger huset
Apg 17,22–25 og/eller 26–31 Han gir liv og
ånde til alle
Luk 1,50–53 Fra slekt til slekt

Skjærtorsdag - Torsdag 17. april 2014
2 Mos 12,1.3–8.11–14 Herren innstifter
påskehøytiden
1 Kor 5,6b–8 Vårt påskelam er slaktet
Matt 26,17–30 Det siste måltid
Langfredag - Fredag 18. april 2014
IVJoh 18,1–19,42 Lidelsesberetningen
Påskenatt / Ottesang - Lørdag 19. april/
søndag 20. april 2014
1 Mos 1,1-5;1,26-2,2 Gud skaper lyset og
menneskene
og 2 Mos 14,1-22 Sivsjø-underet
Rom 6,3-11 Forenet med Kristus i dåpen
Mark 16,1-8 Jesus står opp
Påskedag - Søndag 20. april 2014
Salme 118,14–24 Dagen som Herren har
gjort
1 Kor 15,1–11 Oppstandelsen
Luk 24,1–9 Jesus står opp
2. påskedag - Mandag 21. april 2014
Jona 2,1–11 Herren berger Jona fra dypet
Apg 13,32–35 Jeg vil oppfylle løftene
Luk 24,13–35 Emmaus–vandrerne
2. søndag i påsketiden - Søndag 27. april
2014
Jes 43,10–13 Dere er mine vitner
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Kor 15,12–21 Nå er Kristus stått opp
Joh 21,1–14 Peters fiskefangst
1. mai - Torsdag 1. mai 2014
Jes 58,6–10 Den rette faste: å bryte åk
1 Joh 4,16–21 Vi elsker fordi han elsket oss
først
Luk 6,31–36 Gjør godt og vær barmhjertige

5. søndag i påsketiden - Søndag 18.mai 2014
Hos 14,5–9 Jeg vil lege deres frafall
eller Apg 4,32–35 De hadde alt felles
Rom 11,13–20 Du er podet inn blant grenene
Joh 15,1–8 Det sanne vintre
6. søndag i påsketiden - Søndag 25. mai 2014
Jer 29,10–14 Fredstanker, fremtid og håp
eller Apg 16,25–40 Paulus og Silas løslates
1 Joh 5,13–15 Han hører når vi ber
Luk 18,1–8 Enken og dommeren
Kristi himmelfartsdag - Torsdag 29. mai 2014
Salme 110,1–3 Sett deg ved min høyre hånd
eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Ef 4,7–10 Han steg opp og gav gaver
Mark 16,19–20 Jesus tas opp til himmelen
Søndag før pinse - Søndag 1. juni 2014
Hag 2,3–9 Bygg opp igjen Herrens tempel
eller Apg 1,12–14 Disiplene venter i bønn
1 Pet 4,7–11 Tjen hverandre med nådegavene
Joh 15,26–27 Talsmannen og dere skal vitne
Pinseaften - Lørdag 7. juni 2014
2 Mos 24,3-11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17-22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37-39 Ånden var ennå ikke kommet
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

3. søndag i påsketiden - Søndag 4. mai 2014
Esek 34,11–16 Den gode gjeteren
eller Apg 2,36–41Vend om og la dere døpe
1 Pet 2,20–25 Hyrde og tilsynsmann
Joh 10,11–18 Den gode gjeteren
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Storsamlinger for hele familien

Miljødetektivene får utdelt påskeboken.

Det siste året har Greipstad menighetshus vært fylt
hver fjerde søndag ettermiddag. Flere generasjoner har vært samlet for å nyte en felles middag før
programmet starter (eller kveldsmat i etterkant).
Det er stor variasjon i temaene som blir behandlet.
Sist gang var det besøk fra Madagaskar; gangen før
var det grunnlovsjubileet som ble markert. For de
yngste legges det opp til egne aktiviteter i kjelleren.
27. april ser vi frem til å få besøk av Hildegunn og
Christoforos Schuﬀ. Siste gang før sommeren, den
25. mai, satser vi på fint vær og grilling.

Oppvarming sammen med barne- og ungdomsarbeideren.

Dette arrangementet har vist seg å dekke et behov i
menigheten. Særlig unge familier har satt pris på å
kunne komme sammen på denne måten.
Om det så blir mulig å fortsette videre, kan være
avhengig av om flere frivillige kan tenke seg å være
med og bidra til gjennomføringen.
Komiteen
Studentene Ruphin og Jacob forteller fra Madagaskar.

