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Tok farvel i Finsland
Fredrik Boberg og Thea Marie Boberg (bildet) hadde tatt
turen opp fra Nodelandsheia

sammen med mamma, pappa
og farmor for å hilse på prest
Helge Spilling. Flere enn

Biskopen
besøker
Søgne

normalt kom til kirken for å
være med på Spillings siste
gudstjeneste i bygda.

Side 2

Endre Idsø
Bjorå drar
til sjøs
Side 8

Side 3

Menighetsliv

Prest Helge Spilling hadde mange roller i sin siste gudstjeneste i Finsland kyrkje 1. juledag. Her dirigerer og
synger han med et julekoret, satt sammen i anledning denne gudstjenesten.

Tok farvel 1. juledag
F

lere enn normalt tok veien til Finsland
kyrkje i strålende solskinn 1. juledag. Det
ble en spesiell preken, da det var siste gudstjeneste med prest Helge Spilling.
- Jeg var her som kirketjener den gang du
holdt din første preken her, og nå er jeg faktisk
vikarierende kirketjener i dag når du holder
din siste, sa en noe beveget Åshild Roland. Et
skikkelig farvel med den populære presten skal
menigheten ta i februar.
Spilling fikk mange roller i sin siste gudstjeneste i Finsland kyrkje. I tillegg til sine vanlige
presteoppgaver gikk han lettvint inn som orga-
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nist. ”Deilig er jorden” ble sunget og spilt til
avslutning av gudstjenesten med en kraft en
sjelden opplever i en liten menighet. I tillegg
var han pianist til de andre sangene, og i tillegg
dirigent for et julekor som var satt sammen i
anledning julehøytiden. Disse hadde øvd en
gang, noe som ikke var merkbart.
Etterpå kunne Spilling stå med solstråler
spillende i ansiktet og ta varmt farvel med de
av menigheten som overvar denne 1. juledags
gudstjeneste i Finsland kyrkje.
Anne Lise Riseng

Misjon

Søgnegutt til sjøs
D

et er slutt på tiden hvor ungdommen stakk til sjøs midt i tenårene.
Men i Søgne har vi nå ett unntak: Endre
Idsø Bjorå (19), lenge aktiv i tenkoret og
ungdomsforeninga, er nå i full sving med
forberedelseskurs i Tyskland, før han
snart mønstrer på skipet ”Logos II” for to
års tjeneste om bord.
Men det er ikke ordinær skipsfart
som trekker Endre til to års sjøtjeneste. Hva slags skip er det egentlig
du skal jobbe på?

- Det er et slags misjonsskip, som
driver hjelpearbeid og evangelisering
i hele verden, langs kysten. Det er også
bokhandel om bord, hvor de selger kristen litteratur og faglitteratur til en billig
penge.
Høres spennende ut. Er det en godt
betalt jobb?

- Alle som jobber om bord jobber frivillig, og mottar ingen lønn. Jeg må selv
ordne folk som kan støtte med til sammen
kr. 4000,- i måneden som dekker kost og
losji om bord.
Hvordan kom du på at du skulle mønstre på dette skipet?

- Jeg var på Teenstreet (internasjonal
ungdomsleir i Tyskland) som Operasjon
mobilisering (OM) arrangerte. Der var
det en stand hvor jeg fikk høre litt, og på
vei hjem kom jeg om bord på Duolos. Så
tenkte jeg i ettertid videre på om dette
var noe for meg. Høsten i fjor kom Logos
II til Kristiansand. Jeg jobbet frivillig

om bord mens de var her. Det var da jeg
bestemte meg for at jeg ville reise.
Operasjon mobilisering sier du. Hva
er det?

- Det er en kristen misjonsorganisasjon. Den er ikke veldig kjent i Norge
enda, men i verden er den stor og kjent.
De driver misjonsvirksomhet i over 100
land, i tillegg til to skip, Logos II og
Duolos. Logos II blir snart byttet ut med
Logos Hope, et nytt og større skip.
Jeg ble litt nysgjerrig på disse skipene. Hvor store er de, og hvor mange
jobber om bord?

- Logos II er 109 meter lang, og det er
200 personer som jobber om bord. Logos
Hope er 132 meter lang, altså 7 meter
lengre enn danskebåten Silvia Ana. Om
bord blir det ca. 400 som skal jobbe.
Men tilbake til Søgne. Du er jo et
kjent fjes i ungdomsarbeidet her. Når
ble du aktiv og hva har du gjort?

- Jeg har vært aktiv i miljøet siden
7.klasse på Tenkoret og Yngres. I 10.klasse
ble jeg med i styret i Ungdomsforeninga,
og vært PR-sjef, kafésjef, altmuligmann.
Ellers har jeg vært med i lyd/lysgruppa
i mange år. Så har jeg vært med i kirka.
Spilt drama, hjulpet til i konfirmantarbeidet, ung messe, blant annet.
Hvor ofte har du ikke vært tilstede
på tenkoret eller ungdomsforeninga i
denne perioden?

- Hehe. Tipper 5-6 ganger i løpet av de
fire årene.

Føler du at du har fått noe igjen for
din tid i ungdomsarbeidet her?

- Ja. Har fått mange venner, vokst i
troen, og føler jeg har vært verdsatt og
blitt brukt til mye forskjellig. Har blitt
mindre sjenert i løpet av årene, siden UF
har gitt meg mange utfordringer.

Gir to år

Det er ikke annet enn imponerende
at Endre nå vil gi to år av livet sitt til
misjonstjeneste til sjøs. Han får ingen
formell utdannelse for dette og ingen
lønn å spare til senere. Og det er godt at
det finnes folk som Endre, som tar slike
utfordringer. Så får utfordringen til alle
som ikke har muligheten til å gjøre det
samme, være å sørge for at Endre slipper
å avbryte sin misjonstjeneste på grunn
av økonomi. De som er mannskap om
bord må altså sørge for å skaffe givere
for kr. 4000,- per måned. Ta kontakt med
menighetskontoret (Tlf. 38 05 57 10) for
informasjon om hvordan du kan gi ditt
bidrag.
Selv om vi mistet en av tungvekterne
i ungdomsmiljøet, som i praksis har
fungert som ungdomsarbeiderassistent
i 50% stilling, så er det gledelig å se at
ungdom fortsatt ønsker misjonstjenester! Så på vegne av Søgne menighets
ungdomsarbeid vil jeg ønske Endre lykke
til, og lyse Guds velsignelse over tjenesten om bord!
Jens Magnus Jensen
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Ung i Søgne

Barneforeningen Ruth

Har basar på Manighetshuset fredag 16. mars kl. 18.00.
Gjennom Det Norske Misjonsselskap hjelper vi barn i slummen i
Bangkok. Vil du være med og hjelpe oss, så er du hjertelig velkommen på basaren vår.
Vi får besøk av Alf Aadnevik fra
NMS. Han er godt kjent med det arbeidet vi støtter.
Hilsen små og store jenter i
Barneforeningen RUTH

Misjonskveld

Fredag 9. februar kl. 19.00 har NMS
den tradisjonelle Misjonskvelden
med utlodning på Menighetshuset.
Mange fine gevinster både på åresalg og “bok”
Andakt ved Valborg Hauan. Sang.
Hjertelig velkommen

Takk, kjære givere

Menighetsrådet i Greipstad ønsker
å rette en stor takk til alle våre faste
givere i året som er gått.
Dere gir oss muligheten til å drive
et aktivt barne og ungdomsarbeid.
Vi vil også takke alle dere som har
støttet oss med enkelt gaver.
En spesiell takk til deg som anonymt gav 15000 kroner til projektor i kirka vår.
Vi ønsker Guds velsignelse over
dere alle.
Greipstad menighetsråd.

Kirkeskyss Søgne
Telefonliste for kirkeskyss

Februar: 381 66659(Stie) eller

381 66421(Føreland) eller 381
66320(Holme)
Mars: 381 66421 eller 381 66320

eller 381 66659
April: 381 66320 eller 381 66659
eller 381 66421
Mai: 381 66659 eller 381 66421

eller 381 66320
Juni: 381 66421 eller 381 66320

eller 381 66659.
Ring mellom kl.09.00 og 10.00
søndag morgen.
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Ungdomsforeninga snart 100 år
5. september 1909 er Søgne
Kristne (Tidl. Kristelige)
Ungdomsforenings offisielle
fødselsdag. Det er altså bare
to år til den ærverdige Ungdomsforeninga runder 100
år!

Etter å ha lest gjennom jubileumsheftet
som ble utgitt i 1959, så ser jeg helt klart
et behov om å lage en ”oppfølger” av
dette! Ungdomsforeninga har en mektig
og imponerende historie, og ikke minst
et fantastisk vitnesbyrd i seg, som har
drevet evangeliet frem blant unge i Søgne
i snart 100 år!
Det er derfor helt klart et jubileum som
skal markeres kraftig! Det vil bli jubileumshelg 5.-6.september 2009, som feires
både på Betania lørdagskvelden og med
jubileumsgudstjeneste på søndagen.
I den anledning ønsker ungdomsarbeideren å samle sammen en komité
av tidligere aktive medlemmer fra
60-tallet og frem til i dag, som har god
husk og arbeidsvilje til å lage den festen
Ungdomsforeninga fortjener!
Det er i tillegg ønskelig å samle alt av
medlemslister, protokoller, bilder, film,
og annet materiale som måtte finnes fra
perioden 1960 og til i dag.
Våre forgjengere har vært flinke, så det
meste av stoff fra 1909 til 1965 finnes
i Arkivet i Kristiansand. Deriblant de
håndskrevne avisene, og mye mer. (Alle

som ønsker å mimre anbefales en tur på
Arkivet!)
Mitt ønske for et slikt jubileum, og
arbeid frem mot det er:
- En helg med både en ungdommelig
feiring på lørdagskvelden og en staselig markering søndagen. Kanskje også
mimrekveld med rekefest søndag etter
gudstjenesten?
- Gi heder og ære til alle dem som i
hundre år har sørget for evangeliet til
unge i Søgne!
- Samle protokoller og materiale fra
1960 – 2009 og sørge for god dokumentasjon til dem
- Lage jubileumshefte 1960-2009 med
bilder og historikk fra denne perioden
- Gi tidligere medlemmer og aktive et
innblikk i dagens drift av ungdomsforeninga.
Dersom du har bilder eller stoff
liggende, eller kunne tenke deg å ofre
litt tid på dette i en jubileumskomité fra
denne høsten av, så ta kontakt med Jens
Magnus på en av følgende måter:
Telefon: 38 05 57 15 (Dagtid) / 913
29 707
E-post: jensm@sognemenighet.no
Adresse: Ungdomsarbeideren i Søgne
menighet, Postboks 1080,
4683 Søgne.
Besøksadresse: Menighetskontoret,
Gamle Lundevei, i det
gamle bank/post/Radio Søgne bygget.

Lørdagssamlinger på Bethel, Nodeland
I vårhalvåret 2007 blir det lørdagssamlinger på Bethel følgende datoer:
20. januar, 17. februar, 17. mars og
21. april.
Samværene begynner kl 18.00. Vi
ser barne-TV sammen med barna og
koser oss

med pizza m.m.
Ta med drikke og eventuelt ”snop” til
deg og dine. Vi bestiller pizza.
Håper du kommer!
Hilsen fra komiteen

KUNNSKAP

Kontaktinfo
Den norske kirke
Søgne menighetsråd

Stilling ledig: Renholder

Inntil 6 timer i uka. Arbeidet omfatter renhold av
Søgne menighetskontor på Lunde.

Søker må ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe selvstendig. Personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt.
Stillingen lønnes som renholder, ca. 105 – 130 kr. timen,
avhengig av anisennitet.
Tiltredelse så fort som mulig.
Henvendelse: Kirkeverge Irene Hæåk, tlf. 38 05 57 12.

Søknad sendes

Søgne menighetsråd
Postboks 1080, 4683 Søgne
Søknadsfrist: 15. februar 2007

HUSK!

Hjørnesteinen
Et program i regi av
Søgne Menighet. Hver
onsdag 17.30-18.30 på
Radio Søgne.
FM 105.9 og 104

Lørdagskveld
på Menighetshuset
27. januar kl.18.00.
Andakt, leker, film
og pizza. 50 kr pr.
stk. over 10 år.
Ta med egen snop
og noe å drikke.

Arena støtter
ungdomsarbeidet
i Søgne menighet

SØGNE MENIGHET
Menighetskontoret, Gamle Lundev. 19.
Pb. 1080, 4683 Søgne.
Tlf. 38 05 57 10, Fax 38 05 57 11.
www.sognemenighet.no
Kontortider:
Kirkeverge Irene Hæåk: ma, ti, to, fr kl.
9– 15, on kl. 12-15, tlf. 38 05 57 12
Sokneprest Helge Høyland: on kl. 12-14,
to kl. 17-18.30, tlf. 38 05 57 14
Kapellan: on kl. 14.30-16, fr kl. 9.3011.30, tlf. 38 05 57 18
Diakon Anne Grete Vigebo: ti kl. 1718.30, to kl. 13-14.30, tlf. 38 05 57 20
Kateket Nils Herman Hornnæss: ma, ti
to, fr kl. 10-14, on kl. 12-14, tlf. 38 05
57 16
Kontorfullmektig Solveig H. Bentsen: ti
og to kl. 9-15, on kl. 12-15, tlf. 38 05 57
10
Organist Håkon Bjorå: on kl. 12-14, tlf.
38 05 57 13
Ungdomsarbeider Jens Magnus N.
Jensen: Tlf. 91 32 97 07
Kirketjener Jostein Schaldemose: Tlf. 99
64 06 31
Kirkegårdsarbeider Kurt Helge
Almendingen: Tlf. 99 64 06 31
SONGDALEN MENIGHETSKONTOR
Helsesenteret (i underetasjen), Nodeland, Pb 43, 4685 Nodeland
Tlf.: 38 18 33 80. Faksnr 38 18 49 98.
www.greipstad-menighet.no
e-post:
menighetskontoret@songdalen.online.no
Prestekontoret i Finsland, tlf 38 18 03 91
Ansatte:
Kirkeverge Truls Glesne
Res.kap. Jan Austad
Kateket Erlend Waade
Kontorfullm. Målfrid Lindeland
Organist Knut R. Bygland (Greipstad)
Ungdomsarbeider Tom Jarle Istad Kristiansen
Klokker/kirketj. Målfrid Lindeland
(Greipstad)
Kontortider menighetskontoret
Nodeland:
mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl
9-14. Tlf 38 18 33 80
Kontortid prestekontoret Finsland bedehus: torsdag 14-16.30, tlf 38 18 03 91
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Menighetsliv

Kvinnenes internasjonale bønnedag
Alle kvinner er hjertelig velkomne
til den internasjonale bønnedagen
på Søgne Menighetshus fredag 2.
mars kl. 11. I år har kvinner i Paraguay utarbeidet
programmet
som skal brukes over hele jorden
av kvinner fra forskjellige kristne
menigheter. Med glede i hjertet
innbyr de til å tilbe Gud vår skaper
og erkjenne hans makt over hele
skapningen, og de oppfordrer til å
takke for at alle er Guds barn ved
troen på Jesus Kristus. Og de vil vi
skal huske at det bare er ved Den
Hellige Ånds kraft at vi som er så
ulike, kan bli forenet i Kristi kropp.
De hilser oss med ønske om Guds
velsignelse! Vel møtt!

Hold av datoen

Søgne menighet til Åpta
31. august - 2. september
Søgne menighet skal på tur! Målet er en weekend med 100 - 130
deltakere og topp opplegg for alle
generasjoner. Det skal skje mye
spennende i Søgne hovedkirke i
året som kommer, ungdomsarbeidet blomstrer på Betania og nye
aktiviteter er under oppbygging
for barnefamilier på Lunde. En felles tur skal inspirere til både tro og
fellesskap.
I løpet av helgen blir det gedigen
grillfest, turneringer, underholdning og bading. Det snakkes om inspirasjonssamlinger og workshops.
Lørdag kveld dekkes tidenes Tacobuffé som opptakt til bla nattkonsert med kor og band. Festgudstjeneste søndag formiddag.
Nærmere program og påmelding
senere, men alle bør merke seg
datoen – og allerede nå begynne å
glede seg!

Adventsamling i vestbygda

O

nsdag 6. des. var søndagskolebarna
i Vestbygda samlet til førjulsfest
på Lastad grendehus. Søndagskolens
time,som vi kaller det, holdes annenhver
onsdag og ikke søndag som er vanlig. Vi
er tilknyttet Norsk søndagskoleforbund
og følger deres opplegg. På en vanlig
søndagskoletime er vi ca. 12 barn i alderen 4-10 år. En flott gjeng som trofast
møter opp. For oss som bor litt utenfor
sentrum, så er vi avhengig av oppfølging
fra foreldrene. Vi har noen flotte foreldre
som trofast henter og bringer barna og
som villig bidrar til baking eller andre
gjøremål som måtte være nødvendig.
Anne Govertsen og Sigrun Dale Vigebo
er ledere.
I år hadde vi besøk av Helge Spilling
som sang og fortalte juleevangeliet for

oss. Det var ekstra hyggelig på denne
måten å ta farvel med en trivelig prest
også for ”Vestbygdingene”. Vi ønsker
ham lykke til i sin nye jobb.
På slike fester er også barna aktive.
Vi laget søndagskolekor som framførte
julesanger ,og noen av barna spilte piano.
Konkurranser,kaffe brus og kaker hører
også med. På slike fester er alle velkommen, så aldersforskjellen kan være fra 4
til 90 år
Vi har også et fadderbarn på Filippinene som barna er med å betale for. Her
er de flinke til å følge opp.
Vi gleder oss til å starte opp igjen på
nyåret, med ny ukedag, MANDAG, men
til samme tid 17.00 – 17.45. på Lastad
grendehus.
Sigrun Dale Vigebo.

Greipstad kirkegård: Stell av graver
Er du glad i å stelle med
blomster og lignende, og
har litt tid til overs om
sommeren? Da har jeg en
liten jobb til deg.

På Greipstad kirkegård har jeg ca. 30
graver som skal stelles med beplantning og vanning om sommeren, og
med mosekranser til jul på noen.
Dette gjøres etter avtale som jeg har
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med pårørende som ikke selv kan
stelle gravene. I tillegg er det noen
graver som det ikke lenger er nærme
pårørende til.
Til disse gravene er det avsatt penger
til gravstell som jeg som kirkeverge
disponerer. Derfor er dette et arbeid
med en godtgjørelse.
Har du lyst til å prøve?
Synes du at det ble for mange graver?
Kanskje noen kan gå sammen og

dele på det? Kanskje en jobb for en
pensjonist?
Ta med deg slike spørsmål og ring
eller gå innom menighetskontoret på
Nodeland.
Truls Glesne, kirkeverge.
Tlf. 38 18 33 80.

Intervju
Søgne/Greipstad/Finsland:
GLUTENFRIE OBLATER
Ved nattverd i kirkene i Søgne,
Greipstad og Finsland blir det
nå bare brukt glutenfritt brød
(oblater).
Og vinen er, som før, alkoholfri.

Greipstad:

Nytt misjonsprosjekt i Nepal

F

ra 01.01.07 starter Greipstad menighet med et nytt misjonsprosjekt. I
tre år fremover har vi en avtale om å gi
økonomisk støtte, årlig på 15.000.-, til
Green Pasture Hospital i Nepal. Det er
Tibet-misjonen sammen med en internasjonal tverrkirkelig misjonsorganisasjon
som driver dette sykehuset.
Green Pasture Hospital har helt fra
begynnelsen av vært et sykehus for
spedalske, men har etter hvert utvidet
virksomheten til å omfatte alle typer
handikap. Det nevnes blant annet tilpasning av proteser, ortopedisk kirurgi,
rehabilitering, helseundervisning og
veiledning/sjelesorg.
Helsevesenet i Nepal var og er fortsatt
svært dårlig utbygd, noe som har påført
ikke minst de spedalske store lidelser.
Dessuten blir spedalske stigmatisert

grunnet store sår på kroppen, og folk
flest er svært redde for å bli smittet.
Gjennom Green Pasture Hospital kan de
få den hjelpen de trenger til å bli kvitt sin
sykdom og til å leve med sitt handikap.
De fattige har ingen mulighet til å
betale det behandlingen koster. For å
drive Green Pasture Hospital er de helt
avhengige av gaver for at de aller fattigste
kan få den hjelpen de trenger.
Tar du utfordringen ?
For øvrig, takk til alle som var med og
støttet forrige prosjekt, Caspari Senter i
Jerusalem.
Avtalen på 15.000,- årlig ble overholdt,
- og vel så det.
For Misjonsutvalget
Hjørdis Myhren

GREIPSTAD MINNEFOND
Er du i tvil om hva du skal gi
de sørgende i forbindelse med
begravelsen?
Bruk da gjerne GREIPSTAD MINNEFOND!
MINNEKORTET selges i tre utgaver: med bibelvers, med dikt
eller med helt blanke sider. For
ett kort betaler du kr 100,-.
I kortet kan du skrive en hilsen
til de etterlatte, og enten ta det
med til begravelsen i kirken eller
sende det i posten.
MINNEKORTET får du kjøpt på
følgende steder:
I Søgne og Greipstad Sparebank,
Nodeland
I Sparebanken Pluss, Brennåsen
På menighetskontoret, Nodeland
(Helsesenteret).
Pengene som kommer inn til
MINNEFONDET, blir satt på egen
konto, og skal kun brukes til
forskjønnelse av kirkegården.
De skal ikke brukes til de enkelte
gravsteder, men til beplantning
i bed eller kasser, til benker, lys,
kirkegårdsutstyr osv.
Og KORTET du kjøpte og sendte,
blir for de etterlatte en synlig hilsen fra deg til minne om avdøde!

Greipstad:
LA OSS BE!
Det er bønn før gudstjenesten
søndag formiddag. Tid: Kl 10.30.
Sted: Greipstad kirke, i sakristiet
eller i tårnrommet.
I våpenhuset i Greipstad kirke
henger en ”postkasse” med
påskrift BØNN – TAKK. Her kan
du legge dine bønne- og takkeemner.
På menighetskontoret blir da
disse tatt fram når vi har stabsmøte én gang i uken. De blir
deretter lagt i ”bønnekurven” på
alteret, og nevnes også spesielt
i kirkebønnen to-tre søndager
(uten å nevne navn!)
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Finfint besøk

Visitasprogrammet
15. - 18. februar
Torsdag 15. februar:

Kl. 10.30: B
 esøk på Søgne omsorgssenter. Andakt
Kl. 12.00: Besøk på Søgne dagsenter
Kl. 13.00: Middag på Søgne omsorgssenter
Kl. 15.00: M
 øte med lærerne i
grunnskolen, Kultursalen
Søgne gamle prestegård
Kl. 17.30: K
 veldsmat med familiekoret i Langenes arbeidskirke
Kl. 18.30 Møte med kirkelig
ansatte, menighetsråd,
utvalgsledere og ledere i
barne- og ungdomsarbeidet, Langens arbeidskirke
Kl. 21.00: A
 ftensang v/Belcanto i
Langenes arbeidskirke.
Fredag 16. februar:

Kl. 09.00: ” Skolens time” på Nygård skole
Kl. 10.30: Møte med politisk og
administrativ ledelse i
Søgne kommune, Søgne
gamle prestegård.
Kl. 13.00: Omvisning i Søgne
gamle kirke
Kl. 13.45: Besøk i Tomtebo barnehage
Kl. 15.00: S
 amtaler med kirkelig
ansatte
Kl. 19.00: Møte med kirkelig ansatte og menighetsrådet
Lørdag 17. februar:

Kl. 20.00: M
 øte i ungdomsforeninga, Betania
Søndag 18. februar:

Kl. 11.00: G
 udstjeneste i Søgne hovedkirke. Søndagsskolen
deltar. Sang av Tenkoret/
Lovsangsgruppe.
Kl. 12.30: Reke- og pølsefest på
menighetshuset!

Biskop Olav Skjevesland besøker Søgne i midten av februar.

Visitas i Søgne menighet
15-18. februar får Søgne
menighet besøk av biskop
Olav Skjevesland på såkalt
bispevisitas.

Som det går fram av programmet,
vil det foregå mye i menigheten disse
dagene. Biskopen og hans følge vil delta
på ulike arrangementer for å få innblikk
i menighetens arbeid og samarbeid med
ulike instanser. Det blir møte om menighetsarbeidet der ledere i lag, foreninger
og utvalg er spesielt invitert, og møte
med stab og menighetsråd. Vi håper og
tror at dette vil være til stor inspirasjon
for menighetsarbeidet. Menighetsrådet
ønsker også å sette fokus på viktige

kirkesaker i møtet med kommunen.
Lørdagskvelden stiller biskopen på
ungdomsforeninga på Betania.

Velkommen til rekeog pølsefest

Noen av arrangementene under visitasen er åpne for alle. Dette gjelder Aftensang i Langenes arbeidskirke torsdag
15. februar som Belcanto står ansvarlig
for, og gudstjenesten søndag 18. februar
i Søgne hovedkirke. Etter gudstjenesten
inviteres alle til reke- og pølsefest på
menighetshuset! Her vil biskopen fortelle
om sitt inntrykk av menigheten og sikkert
komme med noen utfordringer til oss. Det
blir anledning til samtale og spørsmål. Vi
ønsker alle hjertelig velkommen!

Kort om biskopen
Olav Skjevesland (født 31. mai 1942 i
Drøbak) er biskop for Den norske kirkes bispedømme Agder og Telemark
siden 1998. Skjevesland har teologisk
utdannelse fra Menighetsfakultetet i
Oslo, og ble cand. theol. i 1967. Han
har hatt undervisningsstillinger og
prestestillinger frem til han i 1998 ble
utnevnt til biskop av Agder (fra 2005
kalt Agder og Telemark). Professor
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etterfulgte
som gikk av den 1. januar 1999. Han

ble preses i bispemøtet fra 2006.
Skjevesland tok praktisk-teologisk
eksamen i 1969. Han har hatt tjeneste som hjelpeprest i Nordstrand
prestegjeld i Oslo (1968-72), undervist som lektor ved Det norske
diakonhjem (1972-74), arbeidet som
studiesekretær i Den norske kirkes
presteforening (1973-75) da han
også var stipendiat ved Stiftelsen
«Kirkens Hus» (1974-75). Fra 1975-76

var Olav Skjevesland sokneprest i
Kampen prestegjeld i hovedstaden,
og deretter og frem til 1979 residerende kapellan i Nøtterøy prestegjeld
i Tunsberg. Siden var han tilknyttet
Menighetsfakultetet, som fakultetslektor ved det praktisk-teologiske
seminar, dernest som rektor, og fra
1994 også som professor i praktisk
teologi.
Kilde: www.wikipedia.com
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Juleglimt fra Greipstad

”Prosjekt Betania”
i solid overskudd
I forrige menighetsblad kom feil artikkel på trykk, om oppussingen på
Betania.
Det er følgende gladmelding som
skulle vært med:
Byggmester Øyvind Bakkevold, som
allerede hadde sponset materialene
til oppussingen, sponset like godt
malingen også! I tillegg innvilget
Søgne og Greipstad Sparebank støtte på kr. 25.000,- til prosjektet!
Dermed endte vi med overskudd for
prosjektet! Gledelig. Overskuddet
vil holdes til samme formål, enten i
form av nytt utstyr, eller vedlikehold
av det som er.

Knertekoret åpnet julaften 2006 med full trøkk. Sanglede og juleglede
i skjønn forening.

Og til jul fikk ungdomsforeninga besøk av selveste julenissen, som kunne overrekke en sjekk på kr. 5000,til ungdomsarbeidet! Og like over
nyttår kom nok en hyggelig beskjed:
Overskuddet på ca. kr. 4000,- fra
juletrefesten på Betania gikk også til
samme formål!
Prosjektet landet dermed på et overskudd på kr. 15.380,- som dermed
vil gå til ytterligere utstyr til dette
formålet.
Det er ganske unikt at foreninger, stiftelse og menighet kan gå
sammen om et slikt prosjekt. Alle
pengene til oppussing og utstyr har
kommet hele miljøet rundt Betania
til gode, og det er gledelig å se en
så stor interesse og oppslutning! Og
ikke minst god og økt bruk av kjelleren på Betania!
Når det gjelder Ungdomsforeningas
og Tenkorets lydanlegg, som tilhører
et annet budsjett, så tok vi opp lån
for å fornye dette. Dersom du ønsker å hjelpe å betale ned dette, kan
du gjøre dette direkte ved å overføre
til konto 3090.81.61064.

Vielser
Søgne
Kristin Vian og Audun Schanke
Aas

Kateket Erlend Waade fortalte med glede om julens største gave.
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Kirkekalender

Kom
til kirke!
SØNDAG 28. JANUAR: Vingårdssøndagen. T: Matt 20,1-16. (Lt: Jer 9,23-24 og 1
Kor 9,24-27)
Betania Søgne kl 11.00: Gudstjeneste
v/sokneprest Helge Høyland og gudstjenesteutvalget. Dåp. Søndagsskolen deltar.
Takkoffer. Kirkekaffi.
Greipstad kirke kl 11.00: Gudstjeneste
v. soknepr. Austad. Marit Svaland synger.
Takkoffer til Israelsmisjonen. ”Tårnklubben” for barna. Kirkekaffe. Kirkebilen
kjører.
Finsland kyrkje kl 11.00: Familiegudstjeneste v. vikarprest Birte Løvåsen
og sønd.skolesekr. Ole Bjørn Reinertsen. Minisingers synger. Takkoffer til
V.A.Søndagsskolekrets.
SØNDAG 4. FEBRUAR: Såmannssøndagen. T: Luk 8,4-15. (Lt: Jes 55,10-11 og 1
Kor 1,20-25)
Langenes arbeidskirke kl. 11.00:
Gudstjeneste v/Jan Olav Brufjell. Nattverd.
Takkoffer til Bibelselskapet. Kirkekaffe.
Søgne gamle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/sokneprest Helge Høyland. Dåp.
Greipstad kirke kl 11.00: Familiegudstjeneste v. sokneprest Austad og pastor
Tønnessen(?). Bibeldag felles med Frikirken. Knertekoret og Regnbuen synger.
Takkoffer til Bibelselskapet. Kirkesaft/kaffe. Kirkebilen kjører.
Bethel Greipstad kl 18.00: ”Hva ønsker
vi for vår menighet?” Samtale om Greipstad menighet.
SØNDAG 11. FEBRUAR: Kristi forklarelsesdag. T: Matt 17,1-9. (Lt: 2 Mos 34,2735 og Åp 1,9-18)
Søgne hovedkirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/diakon Anne Grete Vigebo og
gudstjenesteutvalget. Takkoffer. Kirkekaffe.
Greipstad kirke kl 11.00: Gudstjeneste
v. soknepr. Høyland. Rosseland sanggruppe synger. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. Tårnklubben for barna.
Kirkebilen kjører.
Finsland kyrkje kl 11.00: Soknerådet
innbyr til Bibeldag. Høgsk.lektor Hallvard
Hagelia taler og orienterer. Takkoffer til
Bibelselskapet.
FREDAG 16. FEBRUAR:
Bethel Greipstad kl 21.00: ”HELLIG
HELG”: Stormøte.
Finsland bedehus kl 19.00: ÅRSMØTE
i Finsland kyrkjelyd. Andakt v. Austad.
Årsmøtesaker.
LØRDAG 17. FEBRUAR:
Bethel Greipstad kl 18.00: ”HELLIG
HELG”: Lørdagskos for hele familien. Ta
med drikke og godterier. Vi bestiller pizza.
SØNDAG 18. FEBRUAR: Fastelavnssøndag. T: Luk 18,31-43. (Lt: Jes 52,13-15 og
1 Kor 13,1-13)
Søgne hovedkirke kl. 11.00: Guds-
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tjeneste v/biskop Olav Skjevesland m.
fl. Sang av Tenkoret/Lovsangsgruppe.
Søndagsskolen deltar. Nattverd. Takkoffer
til menighetsarbeidet. Etter gudstjenesten
blir det kirkefest på menighetshuset.
Greipstad kirke kl 19.00: ”HELLIG HELG”.
Storgudstjeneste v. soknepr. Austad og
Tom Jarle I. Kristiansen. Restart synger.
Takkoffer til ungdomsarbeidet.
ONSDAG 21. FEBRUAR: Askeonsdag.
T: Matt 6,16-18. (Lt: Jes 58,5-9a og 1 Joh
3,4-10)
SØNDAG 25. FEBRUAR: 1. søndag i
faste. T: Matt 4,1-11. (Lt: 1 Mos 2,8-9+3,119 og Hebr 4,14-16)
Langenes arbeidskirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/vikarprest. Dåp. Takkoffer til
Bibelskolen i Grimstad.. Kirkekaffi.
Greipstad kirke kl 11.00: Gudstjeneste
v. Egil Kampenes. Finsland musikklag
deltar. Takkoffer til Normisjons internasj.
arb. Tårnklubben for barna. Kirkekaffe.
Kirkebilen kjører.
Finsland kyrkje kl 11.00: Gudsteneste
v. soknepr. Austad. Nattverd. Takkoffer til

kyrkjelydsarbeidet.
ONSDAG 28. FEBRUAR:
Greipstad kirke kl 19.00: Faste-/skriftemålsgudstjeneste v. soknepr. Austad.
SØNDAG 4. MARS: 2. søndag i faste. T:
1 Mos 32,24-30. (Lt: 2 Kor 6,1-10 og Matt
15,21-28)
Søgne hovedkirke kl. 11.00:Gudstjeneste v/sokneprest Helge Høyland. Dåp.
Nattverd. Takkoffer til Normisjon.
Greipstad kirke kl 11.00: Gudstjeneste
v. soknepr. Austad. Nattverd. Takkoffer.
”Tårnklubben” for barna. Kirkebilen kjører.
SØNDAG 11. MARS: 3. søndag i faste.
T: Luk 11,14-28. (Lt: Sak 12,10 og Ef 5,12,8-11)
Årstølhytta kl. 12.00: Sportsgudstjeneste. Skidag i samarbeid med Skigruppa,
speiderne og Søgne menighet.
Langenes arbeidskirke kl. 19.00:
Tomasmesse v/sokneprest Helge Høyland.
Nattverd.
Greipstad kirke kl 11.00: Familiegudstjeneste v. vikarprest Birte Løvåsen,
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Døpte
Søgne
Kirlin Andresen
Jenny Constanse Bjelland
Ingrid Eide
Erik Gundersen Nøding
Tobias Aasen Trysnes
Maria Isabel Betsaker
Marcus André Gundersen
Jonathan Kimestad Karlsen
Romio Sebastian Holseter Lunde
Magnus Kimestad Mikkelsen
Marcus Skårmo-Thomassen
Christian Lindebø Andersen
Thea Viktoria Engebu
Maja Grennæs Seilskjær
Asbjørn Randhol Sunde
Kasper Mykkeltvedt
Malin Stedjan Egeli (døpt i
Greipstad kirke)

Greipstad
Albert Røysland Solheim
Julianne Bende (døpt i Torridal),
Kirlin Andresen (døpt i Søgne)
Mathea Oline Vestrheim
Martin Almedal
Linea Hortemo Olsen
Malin Stedjan Egeli

Døde
diakon Anne Grete K. Vigebo og Menighetsklubben. Lilleviseren synger. Kirkesaft/-kaffe. Kirkebilen kjører.
Finsland kyrkje kl 11.00: Gudsteneste
v. sokneprest Helge Høyland. Nattverd.
Takkoffer.
FREDAG 16. MARS:
Bethel, Greipstad, kl 21.00: ”HELLIG
HELG”. Stormøte.

Tom Jarle I. Kristiansen. Nattverd. Tuntrallen synger. Takkoffer.

Søgne

NB! T = Prekentekst for søndagen. Lt = lesetekst(er) for
søndagen.

Borghild Olivia Berentsen, f. 1918
Knut Hausvik, f. 1927
Olga Berte Irene Møllevik, f. 1932
Berit Olaug Mikalsen, f. 1928
Aksel Morris Try, f. 1919

LØRDAG 17. MARS:
Bethel, Greipstad, kl 18.00: ”HELLIG
HELG”. Lørdagskos for hele familien. Ta
med drikke og godterier. Vi bestiller pizza.
SØNDAG 18. MARS: Midtfastesøndag.
T: Joh 6,1-15. (Lt: 5 Mos 8,1-3 og 1 Joh
5,11.15)
Betania kl 11.00: Gudstjeneste for hele
familien v/vikarprest og gudstjenesteutvalget. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffi.
Greipstad kirke kl 19.00: ”HELLIG
HELG”. Storgudstjeneste v. Erlend Waade,
Astrid Hareide fra Kirkens Nødhjelp og

Gabor Karoly Etsy, f. 1939

Greipstad

Greipstadfolk

HEI: Har dere glemt kirkebussen? Vi
mangler passasjerer på våre turer til
kirken.Det er mye triveligere med full
buss....
Avgang kl. 1030 fra Utkjerr. Fortsetter via Brennåsen til kirka om Rismyr.
Vi sees på bussen da vel.

Olga Berte Irene Møllevik, f. 1932
(gravlagt i Søgne)
Asbjørn Rikard Kvåle, f. 1924
Sverre Breland, f. 1923
Ingrid Sofie Kverneng, f. 1927

Finsland
Arvid Magne Foldnes, f. 1946
Olav Konrad Spikkeland, f. 1916
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Ellef Haugeland er trommis i barnekoret Minisingers i Finsland. Dette
håndterer han strålende.

Taktfast jul i Finsland
S

nart må Finsland også ha to kirkeomganger på juleaften. Kun brudestolene var ledig da prest Jan Austad ønsket
velkommen til kirke. Utenfor var det
snefritt og nydelig fargespill på himmelen, så for den som ikke sverger til rattkjelke og skismøring var det en nydelig
juleaften værmessig 2006. Minisingers
var på plass og spesielt sjarmerte trommisten Ellef Haugeland (8) , selv om det

var bare de som satt nærmest som klarte
å se trommeslageren som taktsikkert
trakterte stikkene når barnekoret sang.
Avslutningsvis i år som i fjor møtte folk
hverandre i midtgangen og sammen sang
de ”Å jul med din glede”. Med julebudskapet forkynt og julestemning i sinn var
det klart for nok en juleaften.
Anne Lise Riseng
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