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Kontaktinfo
SONGDALEN MENIGHETSKONTOR
Fagermoen 1, i Greipstad menighetshus.
Postadr.: Pb. 43, 4685 Nodeland
Tlf.: 46 88 48 40
www.greipstad-menighet.no
e-post: menighetskontoret@gfm.no
Vedrørende utleie av Greipstad menighetshus.
Ta kontakt med Janne Slotte tlf. 90131633 eller
e-post janneslotte@hotmail.com
Kirkeverge: Truls Glesne tlf. 95 06 15 72
privat tlf. 91 57 17 77
Sokneprest: Jan Austad tlf. 90 59 00 13
Menighetssekretær: Olene Eidså
tlf. 99 00 47 18
Kateket og Trosopplærer: Marie Vargas
tlf. 95 27 25 81
Klokker/kirketjener: Åshild Roland (Finsland)
tlf. 97 53 60 24
Barne- og ungdomsarbeider: Maya Therese
Austad. tlf. 41 20 88 89
Barne- og ungdomsarbeider /
Menighetspedagog: Eivinn Meling
tlf. 45 25 14 06
Organist: Jan Erik Tallaksen
tlf. 41 41 72 26

Min tro
Når en snakker om
trosreise, så må det
nødvendigvis blitt litt
flyttesjau.

Kontortider Menighetskontoret Nodeland:
Mandag kl.09. – 14. Tirsdag og onsdag lukket
Torsdag kl.10. – 15. Fredag kl.09. – 14.

Fram til 10 – 12 års alderen var
jeg opptatt av: «Våg å stå som
Daniel.»
Men så var det vitnemøte på
Betania. « Vis meg fordervelsens
avgrunn i meg.» Jeg så verken
fordervelse eller avgrunn i mitt liv.
Jeg var en rolig og fornøyd gutt
som prøvde å gjøre alle til lags. I
et par år ba jeg «Herre, vis meg
avgrunnen, om den fins.»
Og da så jeg både misunnelse,
egoisme og selvopptatthet. Ja, jeg
lurte en tid om jeg var besatt av
demoner. Det ble mye å be om
tilgivelse for, og jeg følte aldri at jeg
hadde bedt nok.

Presten har ikke fast kontortid i Finsland.
Dersom behov ring presten på mobil 905 900 13

Inntil Herren ga meg Romerbrevet
8.1 « Det er ingen fordømmelse for

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
Kirkeverge: Irene Hæåk, tlf. 481 59 874
Soknepresten: Hilde Elise Andreassen
tlf. 478 54 770
Kapellan: Eirik Nyfeldt Bø
tlf. 916 07 315
Diakon: Silje Wik Vesterfjell
Diakonvikar: Jorunn Bjørkkjær
tlf. 988 94 654
Kateket: Live Lunde Gjedrem
tlf. 975 35 742
Ungdomsarbeider: Pål Møll Abrahamsen
tlf. 975 77 962		
Kontorfullmektig: Solveig H. Bentsen
tlf. 915 77 285
Organist: Håkon Bjorå
tlf. 997 01 284
Organistvikar: Jon Harald Balsnes
tlf. 932 69 207
Familiearbeider: Ida Omdal Haaland
tlf. 920 26 308
Menighetspedagog: Astri Thoresen
tlf. 915 94 474
Kirketjener: Jostein Schaldemose
tlf. 996 40 631
Kirkegårdsarbeider: Kurt Helge Almendingen
tlf. 411 23 897
Renholder: Siri Tønnessen
tlf. 928 98 191

den som har Jesus.» Da fikk jeg flytte inn
i et flunkende nytt rom. Det het nådens
og tilgivelsens rom. Nå kan jeg bo her så
lenge Herren vil ha meg på Stausland.
– Det er ingen fordømmelse og ingen
oppsigelse.
Velkommen inn.
Arvid Abrahamsen

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
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Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS
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Linn Heimdal (Søgne)
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Siste frist for saker til neste utgivelse er 13.11.-2014.
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Bruk e-post: m
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Retningslinjer for innsending av stoff i 2014:

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.
Eksempel på et godt emne i eposten:
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.)

Prestens hjørne
Bli en benkesliter!
I fotball, og sikkert alle andre idretter
som har reservespillere, er det ikke så
kult å være en benkesliter. Det betyr at du
sjelden får spille kamp.
I kirkelig sammenheng ønsker vi derimot
å oppfordre folk til å bli det. En som sliter
ned benken.
Jeg sier ikke dette fordi jeg har så stor tro
på at du alltid vil oppleve gudstjenesten
som inspirerende. At du alltid vil få noe.
At du alltid vil glede deg til å dra på
gudstjeneste. Klart det hadde jo vært fint.
Men jeg sier dette fordi jeg tror det er det
jevne som gir utslag.
Henry Nouwen sier det slik:
Du tenker deg ikke fram til en ny måte å
leve på. Du lever deg fram til en ny måte
å tenke på.

Derfor vil jeg slå et slag for benkesliting.
Stian Kilde Aarebrot skrev godt om dette i
avisen Vårt Land 18. august i år:

Gudstjenesten er budskapet, «De helliges
samfunn», som bærer i seg forandringens
kraft, men som sjelden forandrer oss
i ett jafs. Derimot forandres vi av den
langdryge virkningen av den ukentlige
feiringen av Jesu seier over døden og
dødskreftene i og rundt oss.
Kanskje er det lenge siden du var på en
gudstjeneste? Kanskje er du innom en
gang i blant?
Jeg vil utfordre deg til å bli en benkesliter
for et år.
Kanskje vil du faktisk oppleve at det er
noe fint med det jevne.
Også tror jeg at det er en fare for at du
kan bli inspirert.

Barneforeningen
Ruth – Søgne
Vi har allerede hatt noen møter
i høst, men vi ønsker enda flere
jenter velkommen. Vi holder til på
Søgne Menighetssenter på Torve
2. hver torsdag kl. 17.00 – 18.30.
For jenter fra det semesteret de
fyller 5 år.
Videre datoer for høsten 2014 :
25. september, 9. oktober,
23. oktober, 6. november, 20.
november og 4. desember.
Kontaktpersoner: Elsa Førland,
tlf. 97 13 91 46, Torill Egeli Kjær,
tlf. 41 25 94 48

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

Eirik Nyfeldt Bø

Er du interessert i å skrive?
Menighetsbladet trenger ny medarbeider i Søgne.
Fordel med datakompetanse.
For mer informasjon ta kontakt med
Linn Heimdal, 908 05 591

September:
38 16 64 34 (Abrahamsen) eller
38 16 64 21 (Førland) eller
38 16 67 62 (Thomassen)

Oktober:
38 16 64 21 (Førland) eller
38 16 67 62 (Thomassen) eller
38 16 64 34 (Abrahamsen)

November:

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

38 16 67 62 (Thomassen) eller
38 16 64 34 (Abrahamsen) eller
38 16 64 21 (Førland)

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
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Hva tror vi?
La riket ditt komme
I vår gjennomgang av Fadervår er vi nå
kommet til den andre bønnen: «La riket
ditt komme». Hva er det egentlig vi
uttrykker når vi ber om at Guds rike skal
komme?
Da Gud ble menneske i stallen, brøt Guds
rike inn i verden. Jesus selv brakte Guds
rike nær – i ord og gjerning. Han fortalte
om Gud og sa: «Vend om, for Guds rike
er nær!» Samtidig helbredet han syke,
mettet de sultne, reiste opp de nedbøyde,
tilgav syndere og gjorde døde mennesker
levende. Slik ble Guds rike tydelig like

foran øynene på folk.
Mange kristne kan fortelle om tilsvarende
opplevelser i dag. Gledesstrålende deler
vi små og store under. Men vel så mange
kan fortelle om det motsatte. Vi blir ikke
friske av sykdom, og mennesker dør selv
om vi har bedt for dem. Hvorfor er det
slik?
Det vet bare Gud. Men i teologien har vi
uttrykket «allerede, men enda ikke» – som
et stykke på vei kan hjelpe oss å sortere
tankene våre rundt dette: Guds rike har
i Jesus allerede kommet til verden og er

fremdeles midt iblant oss. Men Guds rike
er enda ikke kommet for fullt. Derfor vil vi
stadig se glimt av Guds rike mellom oss
– samtidig som vi må vente på den dagen
da Guds rike fullendes og alt blir bra.
I bønnen «la riket ditt komme» inkluderer
vi både fremtid og nåtid. Vi ber om at Gud
må komme med sitt rike i all sin kraft og
gi oss himmel og evig liv. Og vi ber om at
vi må få se stadig mer av hans rike her på
jorden. En spennende bønn å be.
Hilde Elise Andreassen

SANG I DOMKIRKEN
Koret Happiness fra Greipstad deltok i
Barnegospelfestivalen 2014 i Kristiansand, –
og de bidro med vakker sang i domkirken!
Det var en fantastisk opplevelse for både koret og publikum! Det
var mange deltakende kor fra ulike steder, og til sammen dannet
de et stort, flott kor. De spredte glede med suveren sang på
forskjellige steder! Det ble holdt flere konserter både utendørs i
Kristiansand by, og inne i domkirken.
Dette var Happiness sin første overnattingstur, festivalen varte
fra fredag til søndag. Det var et hektisk, men artig program for
barna, – og det var aktiviteter fra tidlig om morgenen til sent på
kveld. For sangstjernene våre ble dette en herlig musikalsk og
sosial opplevelse, og de gleder seg allerede til festivalen neste år!
Hanne Swan
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Vigsling av ny diakon
i Søgne menighet
1.oktober begynner Silje
Wik Vesterfjell som diakon i
Søgne menighet. Silje er 31 år,
gift og har to barn. Familien
er bosatt i Kristiansand.
Silje er utdannet sykepleier og har master
i diakoni fra diakonhjemmet. Onsdag 8.
oktober kl. 19.00 blir det gudstjeneste
i Søgne hovedkirke, der Silje vigsles

til tjeneste av biskop Stein Reinertsen.
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffi og
anledning til å komme med hilsener. Vi
håper mange kommer og tar del i denne
viktige begivenheten for Silje og Søgne
menighet.
Vi ønsker Silje velkommen til Søgne
menighet og lykke til i tjenesten.
Nærmere presentasjon kommer i neste
menighetsblad.
Irene Hæåk

Etter konfirmasjonen
Menighetsbladet spør fem av årets
konfirmanter i Finsland hvordan de
opplevde konfirmasjonsdagen. Et
overbevisende «Bra!» fra smilende
ansikter viser at det er det enighet om.
- Hva gjorde den så bra? Et sekunds
betenkningstid. Så kommer det med glad
og trygg stemme: «Alt.» Ivrig nikking
og gjentakelse: «Ja, virkelig alt». – Hva
mener dere om leiren? «Lista-leiren?
Den var kjempebra!» Begrunnelse:

flott å bli kjent med andre unge, gode

aktiviteter, mye moro.
– Hva har
konfirmasjonsforberedelsene å si for livet
deres? Tenkepause. Lavt snakk om at
det var et vanskelig spørsmål. Etter hvert
kommer de fram til at «det vi lærte var
viktig, for det tar vi med oss i livet».
Takk for praten!
Reidun Kleveland.

Formiddagsmøter
For et par år siden etterlyste noen
formiddagsmøter på Greipstad
menighetshus.
Vi satte i gang, men det viste seg
at fremmøtet ble dårligere enn
forventet.
Menighetsrådet har derfor bestemt
at vi ikke har flere formiddagsmøter,
med virkning fra i høst!
Jan Austad

Formiddagstreff
Det blir formiddagstreff på Menighetshuset i Greipstad hver 2. tirsdag
i måneden kl. 11.00.
14/10 – 11/11 – 9/12 – 13/1 – 10/2 –
10/3 – 14/4 – 12/5
På disse samlingene har vi andakt,
sang og litt forskjellig underholdning – og selvfølgelig bevertning –
kaffe og smørbrød.
Mange er kommet nye til bygda i
den senere tid, og velkommen til
dere også!
Marte Birkeland
Bildet: Ida, Simon, Ellef, Sindre, Ester, Kathrine.
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NYE I BYGDA

Birger med Millie, Amalie, Mathilde og Gunn Anita

Familien Grovane Verket bygde hus på
Djupesland i Finsland, og har nå bodd
i det svarte huset et år. Det rommer en
fargerik familie. Far i huset har gjort stort
sett alt arbeidet inne, og er i gang med
garasjen.
«Vi trives, vi skulle bare ha gjort dette
før», sier alle fire. Mor Gunn Anita
har vokst opp i Kristiansand, men har
tilknytning til stedet, og de har god
kontakt med familien. Tomta ligger i
farens skog, «midt i Djupeslands beste
elgløype», mener far Birger. Amalie

(9. klasse) og Mathilde (3. klasse)
blei tatt med på bestemmelsen om å
flytte på landet. De stemte for, og er
kjempefornøyde med valget. Begge
har fått venner på skolen, Mathilde er
med i Minisingers, og Amalie er vokalist
i bandet, men savner ungdomskoret
Blessing, som blei lagt ned.
«Vi er blitt så godt mottatt på skolen»,
smiler Gunn Anita, «skoleavslutningen
om våren og julefesten fikk oss til å føle
oss virkelig inkludert i bygda. Folkefesten
17. mai gledet vi oss også over. Dessuten

har vi følt oss velkommen på bedehuset,
og nå skal vi begynne i ei bibelgruppe. I
kirka er det alltid noen som tar kontakt,»
fortsetter hun.
Vi spør om det er noe de savner, som
bygdefolket kunne ha gjort. Det blir stille
noen øyeblikk. De ser på hverandre. Nei,
de vet ikke hva det skulle være.
Dette oppmuntrer oss bygdefolk til å se
dem som flytter hit.
Lykke til videre i «elgstien»!
Reidun Kleveland.

En hilsen fra SØNDAGSSKOLEN Vest Agder krets.
Vi trenger flere engasjerte kristne ledere
i søndagsskolen. Vi trenger de som
brenner for at barna skal bli kjent med
den Treenige Gud. Vi trenger at Gud kaller
frivillige medarbeidere i Guds rike. Er du
blant dem?
Vær med å starte søndagsskole i ditt
nærmiljø
Meld deg som frivillig leder i den
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søndagsskolen som er på ditt sted
Be om søndagsskolevekkelse over Norge
Be for barn og ledere
Be Gud gi vekst
Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for
det er Herren og ikke mennesker dere
tjener. Og dere vet at Herren skal gi dere
sin arv som lønn. Tjen Herren Kristus! –
kol 3, 23-24

Vi gleder oss til høsten når vi skal gå på
skattejakt i Bibelen på søndagsskolen.
God sommer til dere alle.
Grete T Askekjær
Konsulent SØNDAGSSKOLEN Vest Agder
krets.

Merkedager

Greipstad
Bruktbutikk

søker medarbeidere

Menighetsbladet har fulgt primstaven
gjennom ett år. Vi startet med det første
tegnet på vintersiden, votten. Dette virker
som et selvfølgelig symbol på den første
vinterdagen. Men når vi ser nærmere
på opprinnelsen, symboliserer den slett
ikke vinterkulden som setter inn. Som
så mange av merkedagene, er også den
14. oktober til minne om en helgen. Og
votten er en del av antrekket til pave
Calixtus som skal ha lidd martyrdøden på
denne dagen på 200-tallet.
Før vi nå avslutter denne serien, runder
vi av med de to siste tegnene på
sommersiden.
4. oktober markeres til minne om Frans
av Assisi, en av de mest kjente av alle
helgener. Dette er rikmannssønnen fra
Assisi, som sa fra seg arven for å leve i
fattigdom og for å vie sitt liv til å hjelpe
fattige og syke. Mange kjenner navnet
hans fra «Frans av Assisis bønn».
Den stammer imidlertid ikke fra ham,
men ble skrevet på begynnelsen av
1900-tallet. Derimot var det Frans som
skrev «Solsangen», som vi kan finne i
salmeboken. Der heter den «Takk gode
Gud for alle ting».
Da den nye paven tok navnet Frans, var
det et signal om et sterkere fokus på hans
navnebrors idealer.
Så mange folkelige tradisjoner er ikke
knyttet til denne dagen. Enkelte regnet
den som en uhellsdag – det var viktig å
passe på å låse døren.

Merket på primstaven er et T-formet kors,
tau-korset. Dette er et symbol som bæres
av mange pilegrimer til Assisi.
7. oktober kalles Britemesse etter Birgitta,
Sveriges nasjonalhelgen. Hennes kloster
i Vadstena er et av de pilegrimsmålene
som har fått særlig oppmerksomhet
i de senere år. Birgitta tilhørte en rik
adelsfamilie. Etter at hun ble enke, valgte
hun klosterlivet. Hun var flere ganger i
Roma, og var blant dem som arbeidet
for å overtale paven til å vende tilbake
fra Avignon. Mest kjent er hun for sine
mange åpenbaringer. Disse ble skrevet
ned, og de fikk blant annet betydning
for hvordan Jesu fødsel ble beskrevet i
kunsten over hele Europa.
Dagen fikk betydning også i den folkelige
tradisjonen. Dette er siste dag før
vinterdagen. Nå går bjørnen i hi. Kålen må
høstes, ullen må kardes og hesten må få
bjeller på. I Sverige er en Birgitta-sommer
ensbetydende med varme høstdager.
På primstaven er sommersidens siste
merker vanligvis en bok (åpenbaringene)
eller et hus (klosteret).

Greipstad bruktbutikk trenger flere
frivillige medarbeidere til å stå i
butikken.
Ingen butikkerfaring nødvendig.
Opplæring vil bli gitt.
Du støtter en god sak, blir med i et
trivelig arbeidsmiljø
og treffer masse hyggelige kunder.
Ring Siri på tlf. 91609962 for
nærmere opplysninger.

Knertekoret
og barneklubb

Elen Bente Syverstad

Himmelfarten
Da gutten kom hjem fra søndagsskolen, spurte mor hans
hva han hadde hatt på søndagsskolen i dag.
Gutten svarte at de hadde hørt om Jesus, som samlet
vennene sine på et fjell for å ta avskjed med dem. Så kom
et helikopter som Jesus gikk ombord i,og så fløy de til
værs og helikopteret ble borte mellom skyene. «Men så
sa moren: «Det var vel ikke slik det skjedde: «Nei», sa
gutten, «men hadde jeg fortalt om hvordan det virkelig
skjedde, vil du ikke trodd det».

Velkommen

S

miil!
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Program for Rosseland bedehus:
Hjemmeside:www.rosselandbedehus.com
September:
Tirsdag 23.09: Tale: Eva Olsvold Sundar, Intern. Kr. Ambassade i Jerusalem. Kollekt. Sang: Unni Bakken m/venner.
MØTEHELG 26.09-28.09:
Fredag og lørdag kl.19.30: Tale og sang av Leif Solheim, Arne Gundersen og Sverre Leif Lien.
Søndag blir det møte både kl.15 og kl.17 m/ kaffe mellom møtene. Sang: Greipstad musikkor
Tirsdag 30.09: Tale: Bernt Stray. Sang: Stallemobruset
Oktober:
Tirsdag 07.10: Taler fra Gideon. Kollekt til bibelarbeidet. Sang: Holum sanggruppe
Tirsdag 14.10: Tale: Gunhild Aabel, Normisjon. Kollekt. Sang; Vikeland musikkor
BASAR
Tirsdag 21.10 kl.18: Andakt v/Steinar Harila. Pengene går til «Hjelp til Russland»
Onsdag 22.10 kl.11: Formiddagstreff for damer
Lørdag 25.10 kl.19: LØRDAGSKVELD PÅ BEDEHUSET. Ønskesang m/Greipstad musikkor
Tirsdag 28.10: Fellesskapskveld m/nattverd
November:
MØTEUKE 06.-09.11 m/Steinar Handeland med fokus på Evangelistens misjonstjeneste
Torsdag 06.11: Sang: Lund kor
Fredag 07.11: Sang: Mosby damekor
Lørdag 08.11: Sang: Greipstad musikkor
Søndag 09.11: Sang: Itohan Moses
Tirsdag 11.11: Tale: Nils Erik Hessen. Sang: Gunleiv, Leif og Kåre
Tirsdag 18.11: Tale: Jørgen Tønnesen, IMF. Kollekt. Sang: Lindesnes felleskor
Tirsdag 25.11: Tale: Stein Møklebust. Sang: Blå Kors musikkor
Onsdag 26.11 kl.11: Formiddagstreff for damer
Desember:
Tirsdag 02.12: Tale: Alf Halvorsen, Normisjon. Kollekt. Sang: Ledvin Hansson
Tirsdag 09.11: BIBELTIMER kl.19.00 og kl.20.30
Emne: «Big Bang» v7 Harald Avtjern. Kveldsmat mellom møtene
Tirsdag 16.11: Julemøte m/grøt. Andakt. Liten utlodning til bedehuset
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.

Program høsten 2014 – på Menighetssenteret i Søgne
Onsdag 10. september
Møte kl. 19.30 Tale av Gunhild Aabel. Sang av Bedehuskoret fra Kristiansand. Kaffe etter møtet.
Søndag 21. september
Samling kl. 19.30 - Tema Høst. Trine og Normann Liene blir med. Musikk ved Odd Knudsen, Finn Thomassen og Thore Tallaksen.
Andakt v/Olav Føreland.
Onsdag 24. september Møte kl. 19.30 Tale av Eva Olsvold Sundar. Sang av Silje og Margrit Bakkevold.
Torsdag 25. september kl. 19.30. NB Møte i Langenes arbeidskirke
Tale av Eva Olsvold Sundar, Sang av Silje og Margrit Bakkevold
Søndag 5. oktober møte kl. 19.30
Tale og Sang v/ Tvillingbrødrene Arne og Karsten Rasmussen
Onsdag 22. oktober møte kl. 19.30
Tale av Inger Johanne Vaags. Tema: Hvordan leder Gud oss. Sang av Ann-Guri Nyfeldt Bø.
Onsdag 12. november - møte kl. 19.30
Tale av Tormod Bakkevold. Sang av fam. Bakkevold
Onsdag 19. november Møte kl. 19.30 (Israelsmisjonen)
Tale og orientering v/ Terje og Kirsten Bestul. Sang av Astri og Jarle Thoresen
26. november - møte kl. 19.30.
Tale og sang ved Flekkerøy Sangkamerater
10. desember - Adventfest kl. 19.30.
Tale av Helge Spilling. Sang av Kirsti og Helge Spilling
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BINGO på
Greipstad

Program Finsland bedehus
høsten 2014
Bønn hver onsdag kl. 10.30
September:
13
Lør
20.00 Åpen Kjeller
16
Tir
19.30
Sang & Vitnemøte: Leif Erik Hagen blir med
21
Søn
10.30
Søndagsskole
21
Søn
17.00
Storsamling & Kjempefest: Vegard Soltveit og
			Frikstad ungdomskor
25
Tor
15.00
Middagskafé
26
Fre
19.30
"Dette er ditt liv"
Oktober:
2
Tor
5
Søn
11
Lør
16
Tor
18
Lør
19
Søn
19
Søn
23-26
To-Sø
30
Tor
31
Fre

10.00
10.30
19.30
19.30
20.00
10.30
17.00
19.30
15.00
19.30

Småbarnstreff			
Søndagsskole
Ungdomsforeninga
Torsdagsmøte
Åpen Kjeller
Søndagsskole
Familie Storsamling
Møteuke IMF v/Vegard Soltveit og Torgeir Skrunes
Middagskafé
"Dette er ditt liv"

November:
1
Lør
19.30
Sangkveld v/Søsknene Meland
2
Søn
10.30
Søndagsskole
6
Tor
10.00
Småbarnstreff
7
Fre
19.30
Misjonsprosjekt kveld v/ Ole Martin Storemyr og Kristian
			sand Bedehuskor
8
Lør
19.30
Ungdomsforeninga
12
Ons
19.30
Møte: NLM v/Marit Andersen
16
Søn
10.30
Søndagsskole
16
Søn
17.00
Storsamling & Kjempefest v/ Tor H Evenstad og Kraftverket
19
Ons
19.30
Sang & Vitnemøte
22
Lør		
Ungdomsforeninga besøker Frikstad bedehus
27
Tor
15.00
Middagskafé
28
Fre
19.30
"Dette er ditt liv"
29
Lør
20.00 Åpen Kjeller
30
Søn
14.00 Adventsfest i hallen
Desember:
4
Tor
10.00
6
Lør
19.30
7
Søn
10.30
7
Søn
17.00
			

Høstens bingo blir i kjellerstua på
menighetshuset en torsdag i måneden
fra kl.18.00.
Inntektene går i sin helhet til menighetshuset.
Vi selger kaker og kaffe/brus.
04.september
16.oktober
13.november
04.desember
TA MED EN VENN OG MØT OPP
FOR SOSIALT FELLESSKAP OG FOR Å
STØTTE EN GOD SAK

SMS Brukt åpner i gml. Betania, Høllen
i Søgne i oktober.
Har du noe du tror vi kan selge, så tar vi
imot varer hver tirsdag og lørdag fra kl.
12.00 – 14.00 på Betania, Skarveien 1,
vis a vis Bunnpris. Vår spesialitet er tøy
og leker. Men vi tar i mot og selger det
meste. Inntektene går til nytt Menighetssenter på Torve i Søgne.
Jan Nordstokkå

PORSMYR
Høstens gudstjenester i
gjødselkjelleren på Porsmyr er
2/10 kl 1930, 20/11 kl 1930 og 7/12.
Sistnevnte begynner vi med
juletretenning på tunet kl. 17.30,
deretter gang rundt treet før vi går
i fakkeltog til kirken hvor der er
LYSMESSE kl. 19.00.

Småbarnstreff
Ungdomsforeninga
Søndagsskole
Storsamling & Kjempefest v/ Tormod Bakkevold og Astrid
Persson & Anne Gausdal
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Fordi vi er så
takknemlige…

Konfirmasjonsbilde Finsland

«Søgne har gitt oss så mye,
og nå vil vi gi noe tilbake,»
sier Karsten Rasmussen
som forteller at han og
tvillingbroren, Arne,vil lage
en sangkveld i Søgne.
Tvillingene flyttet fra Karmøy til Søgne
i 1959 sammen med foreldrene og
storebror Paul Magne. Karsten og Arne
begynte i 6. klasse på Nygård skole, og
fant fort en plass i fotballmiljøet, Yngresmøtene og Yngreskoret. Senere ble de
med i sangkoret som het Søgneguttene.
Karsten omtaler det som en fantastisk
tid, og sier at Søgne tok godt imot dem.
Selv om de har flyttet til henholdsvis
Nesodden og Trøgstad, så kommer de til
Søgne både for å besøke storebror Paul
Magne med familie og gode venner fra
oppveksten.
Karsten og Arne reiser som
sangevangelister sammen med Jonny
Hermansen som spiller trekkspill. «Nå
gleder vi oss til å komme til Søgne,» sier
Karsten. «Søgne har betydd så mye for
oss. Der kom vi inn i et godt, kristent
miljø. Nå vil vi vise vår takknemlighet
ved å dele sangskatten vår. Vi er glade i å
synge kjente bedehussanger.»
Karsten og Arne Rasmussen inviterer altså
til sangkveld på Søgne Menighetssenter
på Torve, søndag 5. oktober kl. 19.30. Det
blir tatt opp kollekt til menighetssenteret.
Alle er hjertelig velkomne.
Jan Nordstokkå

Velkommen til
medarbeiderfest
2014
søndag 19. OKTOBER kl. 19.00
i greipstad menighetshus.
Festen er for ALLE frivillige medarbeidere,
gjerne med følge!
Noen gjør synlige oppgaver, mens andre arbeider mer i det stille. Uansett er vi
viktige for menigheten vår.
Velkommen til fest med god mat og drikke, og humor og alvor i skjønn forening!
Vi får besøk av Torhild Bransdal.
Fri entré.
Frist for påmelding: Innen mandag 30.9.2014.
Tlf. 38 18 33 80 eller e-post menighetskontoret@gfm.no
Hilsen komiteen
Arr.: Greipstad menighetsråd
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Konfirmasjonsbilde Greipstad

Julemessa på
Nodeland
2014
Det blir tradisjonell Julemesse for Det
norske Misjonsselskap i Greipstad
Menighetshus lørdag, 22.11.14. For
program og tidspunkt, følg med i
Budstikka og Fædrelandsvennen.
Hvis noen ønsker å gi gevinster til
loddbøkene, gi gjerne beskjed på forhånd til Alice Oterholt, tlf. 456 63573
eller Rannveig Høye, tlf. 932 23301.
Julemessekomiteen

- INSPIRASJON - PÅFYLL - ENDRING - MESTRING - UTVIKLING - VEKST -

HJERTEHAGE kurs
I Langenes arbeidskirke 14. og 15. november 2014
Å være gartner i eget liv!

Undervisningen er knyttet til enkle illustrasjoner, til
jordnære tema hentet i fra hagen. Dette blir igjen
relatert til eget liv. Hva dyrker jeg i min egen
hjertehage, og hvordan tar jeg vare på og beskytter
den? Hvordan kan jeg ha med Gud inn i hagen min
som gartner og en beste venn?

DITT HJERTE

fremfor alt du bevarer,

FOR LIVET

går ut fra det!
Kong Salomo

8. november 2014 kl. 11.00.
Familiemøte med familiekoret kl.
14.00.
Åresalg, varesalg, fiskedam og vedsalg. Kafeteria med grøt, smørbrød
og kaker.
VELKOMMEN!

Du vil gjennom kurset få med deg gode redskap som
kan anvendes i eget liv, og få inspirasjon til å jobbe
videre med akkurat din hjertehage! Du vil også lære
mye om relasjonene du står i til andre. Fokuset vil
være fremovervendt på løsninger, vekst og nye
muligheter!

Bevar

JULEMESSE i
Langenes
Arbeidskirke

Arr.: Stokkelandskogen og Langenes
kirkeringer.

HVOR; Langenes arbeidskirke
NÅR; 14. - 15. November 2014
TID; Fredag kl 17 - 21 Lørdag 9 - 20
PÅMELDING; Ann Britt Berge Wigaard,
48154086 innen 7. Nov
PRIS FOR KURS inkl MAT; Hvis du er
under 35 år får du kurset for 1000,- Er du
over 35 år koster kurset 1700,KURSHOLDERE;
Gro Torvaldsen Rykkelid (Illustratør og
grunder som står bak hjertespråket)
Øystein Rykkelid(Leder for Uio Nordland,
lektor, og gift med Gro)

«Når jeg ser hva vi prater om er det
alltid lettere å forstå!»

HJERTESPRÅK

SACRED
CONSERT av
Duke Elllington
Søgne Messingensemble
Frikirkens Kammerkor
Dirigent Bård Dale
Sangsolist Bodil Kvernenes Nørsett
Deklamasjon: Sylfest Lomheim
Søgne Kirke , søndag 26. oktober kl.
19.00

www.heart-language.com
Et unikt visuelt kommunikasjonsverktøy; SE, HØRE og FORSTÅ med HJERTET
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Døpte
Søgne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tor Erik Harrington lngebrigtsen
Eva Cecilia Harrington lngebrigtsen
Signe Lohne Ådnøy
Lucas Christoffer Severinsen
Sunniva Eline Repstad
Ella Grace Foss
Magnus Koveland Pettersen
Birk Rene Quiroga-Nielsen
Patricia Alejandra Quiroga
Isabell Fast
Aron Leander Myrene
Andre Luyt Mjåvatn (dåp i Oddernes
kirke)
Emma Anine Vemmelvik-Holmen
Sebastian Rocha Holskog
Herman Severinsen Høyem(dåp i
Kr.sand Domkirke)
Sofia Jacobsen (dåp i Greipstad
kirke)
Sebastian Torreon Rosseland
Haley Edith Edwards
Lykke Baardsen
Kristiane Lian Lohne {dåp i Høvag
kirke)
Christian Leander Olsen Ludvigsen
(dåp i Flekkerøy
kirke)
Tor Usterud Skarpeid
Tiril Eide
Oskar Jåtun
Knut Andreas Ukkelberg
Ole Kristian Ukkelberg
Mariell Borøy
YIva Heimdal Nodenes
Sindre Eiketstøl Tveit
Kamilla Endresen Ditlefsen
Mathea Løkas Nordlien
Sofia Brubakken Jensen
Sunniva Olsen Aamdal

Greipstad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sofia Jacobsen – bor i Søgne
Jenny Hermine Kvanvig – bor i
Kristiansand
Karoline Gundersen.
Dennis Andre Robstad Larsen
Jenny Hermine Kvanvig Fossum –
bor i Kristiansand
Sofia Jacobsen – bor i Søgne
Lykke Madeleine Frustøl
Ståle Langfeldt Sunde
Adrian Aanonsen
Celine Fredriksen
Malin Lohne Finsådal
Vilja Jortveit
Andreas Tollestrup Bardal
Othilie Erland
Milla Costa Slottet
Catalina Henao Utvaag Abrahamsen, døpt i Kristiansand Domkirke.
Selma Andersen
Tiril Meling

Finsland
•

Tiril Løhre Greibesland – bor i
Vennesla
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Kvinneforeningene våre
Reidunforeninga

Foto: Turid Klara Fidje Frettun.

50 år i arbeid for blindeskule
på Madagaskar.
Året er 1964 og eit merkeår for
misjonsarbeidet i Finsland. Ei jente
frå bygda følgde kallet og sa ja til å bli
misjonær. Det var Reidun Kleveland. Med
lærarskule, språkstudie i Paris og NMS
som arbeidsgjevar tok ho fatt på arbeidet
på blindeskulen på Madagaskar.
Same året begynte noen damer å sysle
med tanken om å starte ei forening
som skulle støtte Reiduns arbeid.
Entusiasmen var stor, namnevalget var
enkelt. Det måtte bli Reidunforeninga. For
å finansiere hjelpa skulle det satsast på
kollekt foreningskveldane og basar eller
ei anna stor samling ca. ein gong i året.
Julemesse er derfor prøvd, og basaren
har vore på dei fleste forsamlingshus
i bygda: Det gamle bedehuset,
heradshuset, Finslandshallen, det nye
bedehuset og dei siste åra ute i Guds frie
natur i hagen til Liv og Torstein Follerås.
Kollekten foreningskvelden 12.november
1964 var på heile 51 kr, mens hagebasaren
i jubileumsåret 2014 innbrakte 44700 kr.

Foreninga har også samla inn klesplagg
til born og unge på Madagaskar. Store
kassar med pent brukt tøy frå Finsland har
reist sjøvegen til Solskinnsøya.
50 år er ganske lenge. Reidunforeninga i
2014 har 12 medlemmer. Minst 6 av desse
har vore med heile tida. Opplegget på
foreningskveldane har vore handarbeid
(lite dei siste åra),andakt, sang, litt
misjonsstoff, kaffi og mykje prat.
Kanskje er foreninga snart ved vegs
ende? Noen er flytta frå bygda. Andre,
med mange ”jern i elden”, kjenner at
kreftene avtar etter 50 år. Rekruttering
av yngre krefter til tradisjonelt
kvinneforeningsarbeid er vanskeleg i
2014 og har vore det i mange år.
Det har vore godt å vere med i
Reidunforeninga, både åndeleg og sosialt,
og lærerikt for ei som absolutt ikkje har 50
års fartstid i dette fellesskapet.
Anna Øvland Follerås

God salmesang i
Greipstad kirke
Da Paul Daasvand hadde gudstjeneste i Greipstad kirke i sommer,
bemerket han at det var så god salmesang. Det var hyggelig. Det
er flere årsaker til at salmesangen er god. For det første har vi en
organist Jan Erik Tallaksen som legger tonehøyden til salmene
på et nivå, slik at en kan få synge ut. For det andre er det lettere
å synge når teksten kommer på veggen, slik at en ikke må se ned
i en bok når en skal synge. Salmevalget betyr også en god del.
Det er også mange som har gode sangstemmer og de synger ut.
Salmesangen er en vesentlig del av gudstjenesten og når den er
god, skaper det fellesskap og tilhørighet i menigheten.
Oddvar Ripegutu

Søndagssamlinger
Greipstad
Menighetshus
Da Greipstad Menighetshus skulle bygges, var ett av målene med
huset at menigheten skulle benytte dette til gudstjenester og
møter med friere form og innhold enn i kirka.
For å forsøke å få dette til ble det startet opp med de såkalte
«storsamlingene» for en tid tilbake. Storsamlingene ble holdt
en gang pr. måned. Erfaringene med disse storsamlingene var
blandet, men det ble i menighetsmøte våren 2014 besluttet å
fortsette med samlingene. En komite, som skal videreutvikle
samlingene, ble utnevnt.
Høstens program er nå delvis på plass og er som følger:
14. september:
Erik Nyfelt Bøe. Utdeling av 4-årsbok. Kveldsmat
12. oktober:
Tom Jarle og Restart. Middag
9. november:
Madagaskar-kveld. Inntrykk og uttrykk etter ungdomslederkursturen til Madagaskar. Middag
Alle samlingene starter kl. 1700. Middagsservering fra kl. 1530.
Komiteen jobber langsiktig med samlinger utover dette og det er
allerede fastsatt datoer for samlingene ut år 2016. Vi vil i løpet av
høsten ta kontakt med talere og foredragsholdere som er kjent
både lokalt og på landsbasis, i håp om å få inn folk som kan
motivere og inspirere oss.
30. november:
Program ikke avklart. middag
Komiteen tar gjerne imot innspill for å videreutvikle disse
søndagssamlingene. Aktuelle innspill kan være alt fra forslag
til talere, konserter, forslag til opplegg, underholdning osv. Ta
kontakt med Harald Hovda på tlf. 48 07 95 35 hvis du har noen
gode ideer.
								
Komiteen

Vigde
Søgne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingvill Aasen og Torbjørn Gaute Ertzeid Opsahl
Margrethe Hægeland og Rune Karlsen Bergjord
Marita Andersen og Kristian Suvatne Øvrebe
Linda Olsen og Bakhomious Mohasseb Pacha Beshay
Mari Hvideberg Tobiassen og Hakon Borgen Govertsen
Silje Tingstad Solås og Cay Otto Pettersen
Kristin Richardsen og Bjørn Christian Hagen
Hilde Moi Ugland og Bendik Høye
lngvild Nesvold Holmen og Bård Solvik
Oddny Tesaker Hicks og Terje Hystad
Elina Langenes Efjestad og Christoffer Reinertsen
Kirsti Willemse og Einar Seilskjær
Atle Korsmo og Liv Bentsen
Cathrine Opas og Per Svein Repstad
Helene Marie Peersen og Bjørnar Torvaldsen Bakke
Charlotte Thomassen og Gunnar Eirik Pedersen
Veronica Papa og Aric Wolsner

Greipstad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amalie Chatrin Fredriksen & Pål Kittelsen
Tone Bjørnestøl & Kristian Grødum
Jannike Lien-Dahl & Odd-Alexander Skomedal
Tonje Olsen & Egil Torsvik Egeland
Helene Kjær & Samuel Finsland Smeplass
Torill Simonsen & Christer Romarheim Martinussen
Hilde Håland & Jan Kåre Flystveit
Line Svendsen & Kjetil Bjerva
Åse Gudrun Fuskeland & Bernt Olav Bryge

Finsland
•
•
•
•
•
•
•

Marianne Gunnufsen & Mardon Moi
Rebekka Heiseldal & Bjørn Vidar Dåstøl
Edith Grindland & Stian Hoelgaard
Janne Fjeldsgård & Johannes Gunerius Andås
Silje Hagen & Tore Lien
Anne Marie Tjessem & Oddvar Borgersen
Veronica Eidså & Frank Ronny Finsådal

Døde
Søgne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaare Johansen
Greta Eriksen
Berit Try
Erling Gangså
Sverre Magnus Aaser
•
Aslaug Rennestraum
•
Ole Kristian Skarpeid
•
Zdenka Lejonova
•
Sverre Kjøstvedt
•
Anders Martin Olsen
•
Unni Nyblin Repstad
•
Signe Taanevig
•
Torbjørn Vigebo
•
Bjørg Klungland
•
Laura Nygard
•
Hans Kenneth Olsen
•
Nora Gunnlaug Flatelid
Laurits Repstad
Rudolf Alexander Scherpf •
Julia Elna Thorsen
Harald lngolf Larsen
Åge Roar Tangvall
Piotr Pawlowski
Kristen Føreid

Greipstad

Thorvald Lammers, f. 1945
Carla Marie Rivenes, f. 1943
Elna Sofie Øirås, f. 1931
Einar Knutsen, f. 1926
Øyvind Frustøl, f. 1940
Grete Jahnsson, f. 1939
Øyvind Frustøl, f. 1940
Ester Synøve Haugland, f. 1921
Henry Ormond Hoff, f.1932
Magne Olsen, f. 1933
Odd Arild Rosseland, f. 1944
Asbjørn Skogen, f. 1948

Finsland

Jakob Ketterling
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Kirkekalender

SØGNE

KIRKEKALENDER
SEPTEMBER
Søndag 28. september kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø. Dåp.
Nattverd. Takkoffer: Gå ut-senteret.
Søndagsskole. Kirkekaffe.
OKTOBER
Søndag 5. oktober kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
50-årskonfirmantene spes. invitert. Dåp.
Takkoffer: Åpne dører. Kirkekaffe.
Søndagsskole.
Onsdag 8. oktober kl. 19.00:
Søgne hovedkirke.
Vigsling av diakon Silje Wik Vesterfjell
v/biskop Stein Reinertsen m.fl.
Nattverd. Kirkekaffe.
Søndag 12. oktober kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Utdeling av 4-årsbok. Tweenskoret og
Familiekoret synger. Takkoffer: IKO.
Kirkekaffe.

NOVEMBER
Søndag 2. november kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Allehelgensdag. Gudstjeneste ved
Hilde Elise Andreassen. Dåp. Nattverd.
Sang av Kvartett. Søndagsskole.
Takkoffer: Institutt for sjelesorg.
Søndag 2. november kl. 20.00:
Søgne hovedkirke.
Allehelgenskveld v/Silje Wik Vesterfjell
og Diakoniutvalget.
Søndag 9. november kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Dåp. Nattverd. Søndagsskole.
Takkoffer: Stefanusalliansen.
Kirkekaffe.
Søndag 16. november kl.11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Ung messe. Nattverd. Søndagsskole.
Takkoffer: NKSS. Kirkekaffe.
Tirsdag 18. november:
Langenes arbeidskirke.
Kl. 19.30: Åpen kirke. Stillhet.
Kl. 20.30: Kveldsbønn. Nattverd.

Søndag 12. oktober kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Live Lunde Gjedrem.
Utdeling av 4-årsbok.
Takkoffer: IKO. Kirkekaffe.

Søndag 23. november kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø og
lysvåkne 10-åringer. Dåp. Sønd.skole.
V.-A- søndagsskolekrets. Kirkekaffe.

Søndag 19. oktober kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Dåp. Nattverd. Sang av kvartett.
Takkoffer: TV-aksjonen. Søndagsskole.

Søndag 30. november kl. 09.30:
Søgne hovedkirke.
Korøvelse m/Expresskor for de som
vil være med å synge i gudstj. kl.11.00.

Tirsdag 21. oktober:
Langenes arbeidskirke.
Kl. 19.30: Åpen kirke. Stillhet.
Kl. 20.30: Kveldsbønn. Nattverd.
Søndag 26. oktober kl. 09.30:
Langenes arbeidskirke.
Korøvelse m/Expresskor for de som
vil være med å synge i gudstj. kl.11.00.
Søndag 26. oktober kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Nattverd. Expresskoret synger.
Takkoffer: Normisjon. Søndagsskole.
Kirkekaffe.
Søndag 26. oktober kl. 11.00:
Søgne gamle kirke.
Gudstjeneste v/Jan Olav Brufjell. Dåp.

Søndag 30. november kl.11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Pål Bjørkkjær. Nattverd.
Expresskoret synger. Søndagsskole.
Takkoffer: Misjonsprosjektet.
Kirkekaffe.
Søndag 30. november kl. 16.30:
Langenes arbeidskirke.
Lysmesse v/Hilde Elise Andreassen.
Tweenskoret og Familiekoret synger.
Nattverd.

GREIPSTAD KIRKE
SEPTEMBER
Søndag 28. september kl. 17.00 i Greipstad
menighetshus:
Søndagssamling v/Jan Erik Tallaksen.
Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
OKTOBER
Søndag 5. oktober kl. 11.00 i Greipstad kirke:
Gudstjeneste/høsttakkefest
v/Jan Austad og bygdekvinnelaget.
Dåp. Nattverd. Takkoffer til misjonsprosjektet.
Søndag 12. oktober kl. 17.00 i Greipstad
menighetshus:
Storsamling. RESTART kommer.
Takkoffer til menighetshuset.
Middag kan kjøpes fra kl. 15.30.
Søndag 19. oktober kl. 11.00 i Greipstad kirke:
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Nattverd. Takkoffer til Greipstad helselag.
Søndag 26. oktober kl. 17.00 i Greipstad
menighetshus:
Familiesamling v/Jan Austad.
Takkoffer. Kirkekaffe.
NOVEMBER
Søndag 2. november kl. 11.00 i Greipstad kirke:
Allehelgens gudstjeneste v/Jan Austad.
Takkoffer til misjonsprosjektet.
Søndag 2. november kl. 17.00 i Greipstad kirke:
Åpen kirke v/Jan Austad. Nattverd.
Søndag 9. november kl. 11.00 i Greipstad
menighetshus:
Storsamling v/Madagaskar deltakere.
Takkoffer til menighetshuset.
Middag kan kjøpes fra kl. 15.30.
Søndag 16. november kl. 11.00 i Greipstad
kirke:
LYS-VÅKEN Gudstjeneste
v/Jan Austad, 5-klassinger, Knertekoret og Happiness.
Dåp. Takkoffer til barnearbeid i menigheten.
Søndag 23. november kl. 11.00 i Songdalen
Frikirke:
FELLESGUDSTJENESTE med Frikirka.
v/Roar Tønnessen. Takkoffer.
Søndag 30. november kl. 11.00 i Greipstad
kirke:
Gudstjeneste v/Jan Austad.
Dåp. Nattverd. Takkoffer til menighetshuset.
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Søndagens tekster

Søndagens tekster
Søndag 28. september 2014
Salme 40,2–6 Herren hørte mitt rop
Rom 8,19–23 Håpet om herlighet
Mark 7,31–37 Jesus sa til den døve: Effata

Porsmyr	

Torsdag 2. oktober kl. 19.00:
Gudstjeneste på PORSMYR
v/Jan Austad. Tema: La navnet ditt
helliges.
Kaffe i «fjøset» etterpå.
Torsdag 20. november kl. 19.00:
Gudstjeneste på PORSMYR
v/Jan Austad. Tema: La riket ditt
komme – for riket er ditt.
Kaffe i «fjøset» etterpå.
Søndag 07. desember kl. 17.30:
Vi tenner julegrana på PORSMYR
Går deretter i fakkeltog til kirka hvor
vi har lysmesse kl. 19.00.

FINSLAND KYRKJE
SEPTEMBER
Søndag 28. september kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen
Dåp. Nattverd. Takkoffer til NMS.

Søndag 12. oktober 2014
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
Hebr 2,10–18 En barmhjertig øversteprest
Matt 8,14–17 Jesus helbreder Peters
svigermor

OKTOBER
Søndag 12. oktober kl. 11.00 i Finsland
kyrkje:
Gudstjeneste v/Jan Austad, 50-års
konfirmanter og
høsttakkefest v/Bygdekvinnelaget.
Sang av Hilde Charlotte Solberg.
Dåp. Takkoffer til menighetsfakultetet.
Søndag 26. oktober kl. 11.00 i Finsland
kyrkje:
Gudstjeneste v/Jan Austad.
Dåp. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

Søndag 19. oktober 2014
Salme 36,6–11 Hos deg er livets kilde
Gal 5,16–26 Livet i Ånden (prekentekst)
Matt 5,20–26 Men jeg sier dere

NOVEMBER
Søndag 2. november kl. 19.00 i
Finsland kyrkje:
Allehelgens kveld v/Jan Erik Tallaksen
m/flere.
Line Solli spiller.
Søndag 9. november kl. 11.00 i
Finsland kyrkje:
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Nattverd. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

ER DU NY I

MENIGHETEN?
Vi vil gjerne ønske deg velkommen til en levende menighet
som har mye å by på for både
store og små.
Vil du vite mer, så besøk våre
nettsider,
www.greipstad-menighet.no
eller
www.sognemenighet.no,
eller ta en telefon til et av våre
menighetskontor,
tlf. 38183380 (Songdalen) eller
tlf. 38055710 (Søgne).

Søndag 5. oktober 2014
Job 19,21–27 Jeg vet at min gjenløser lever
2 Tim 1,7–12 Han har gjort ende på døden
Joh 11,17–29 og/eller 30–46 Jesus vekker
opp Lasarus

Søndag 23. november kl. 11.00 i
Finsland kyrkje:
Gudstjeneste v/Jan Austad og kode B
deltakere.
Takkoffer til ungdomsarbeiderstilling
på bedehuset.
Søndag 30. november kl. 14.00 i
FINSLANDSHALLEN:
Adventsfesten. Minisingers synger
Takkoffer til Frelsesarmeen. Se egen
plakat.

Søndag 26. oktober 2014
Jer 18,1–10 Leiren i pottemakerens hånd
Rom 2,1–11 Menneskenes ansvar overfor
Gud
Luk 13,22–30 Er det få som blir frelst?
Søndag 2. november 2014
Jes 49,8–10 Jeg hjelper deg på frelsens
dag
Åp 7,9–17 Den store hvite skaren
Matt 5,1–12 Saligprisningene
Søndag 9. november 2014
Fork 4,17–5,6 Vær ikke snar med munnen
Jak 3,7–12 Tungen
Matt 12,33–37 Treet og fruktene og tungen
Søndag 16. november 2014
Jes 1,16–19 Kom, la oss gjøre opp vår sak
2 Tess 1,10b–12 Verdige det kallet dere har
fått
Mark 10,28–31 Få hundre ganger så mye
igjen
Søndag 23. november 2014
Jes 57,14–16 Jeg vil ikke evig føre klagemål
Åp 20,11–13 Livets bok
Matt 25,31–46 Dommen
Søndag 30. november 2014
Jes 61,1–3 Et nådens år med gjengjeld
Åp 5,1–5 Boken med de sju segl
Luk 4,16–22a Jesus står frem i Nasaret

(Med forbehold om eventuelle endringer.)

VIGSLINGSGUDSTJENESTE I SØGNE
Velkommen til gudstjeneste i Søgne hovedkirke v/biskop
Stein Reinertsen
onsdag 8. oktober kl. 19.00.
Vigsling av diakon Silje Wik Vesterfjell
Kirkekaffi og hilsener
							
Søgne menighetsråd

Listaleiren 2014
4.-8 august var det på ny
duket for en storslått konfirmantleir for alle konfirmantene i Mandal prosti.
Ca. 350 konfirmanter ble innlosjert i de
gamle militærbrakkene ute på Lista flyog næringspark. En stor hangar ble fylt
med lyd, lys og scene og bød på mange
spennende møter, seminarer, bønnevandringer, talentkveld, lederunderholdning,
disco og konsert for å nevne noe. God
frokost, samt lunsj og kvelds ble servert i
matsalen. Ute i herlig sommervær kunne
konfirmantene velge blant mange forskjellige aktiviteter. Det var 58° nord, en vandring gjennom Bibelen, fotball, volleyball,
gokart, sjokoladekurs, dansing, makrame,
foto, skating/BMX, lovsang og bading.
Det var åpen kafe, quiz, "klemmekø" og
god stemning.
Jeg har spurt to konfirmanter om hvordan
de hadde et det på leir og hva de likte
best.
- Alt var gøy. Det var gøy å bli kjent med
mange nye mennesker.
- Dødsgøy! Det gøyeste var den siste kvelden med konsert, bål og disco.
Marie Vargas

