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Den hellige natten
Jula nærmer seg. I menighetene er aktivitetsnivået på
topp. Vi ønsker deg hjertelig
velkommen til feiring av Jesu

fødsel hos oss. Bruk oversikten bakerst i bladet til å finne
ut hvilke arrangementer som
passer best for deg. God jul!

Ordfører
Greibesland
åpnet bruktbutikken
Side 5

Julekrybba avbildet er fra
Sør- Amerika. Nærmere bestemt Peru.
Side 10 og 11

Tanker om
alternativ
julefeiring
2008
		

Side 9

Prestens hjørne

Fra Søgne til Polen

Ulike
arrangement:
Juletrefest

Inspirert av et vellykket arrangement i fjor, vil Greipstad menighet
også i år invitere til juletrefest for
hele familien. Festen blir søndag
28. desember kl. 18 på Bethel med
rikholdig program og gratis entré!

Juletrefest på Betania

Søndag 4 januar kl 1600. Andakt.
sang- tegnefilm godteposer, gang
rundt juletre, kake kaffe BARN OG
VOKSNE, UNGE OG GAMLE VELKOMMEN.

Julegrantradisjon på
Langenes

Nå er det blitt en tradisjon å tenne
julegran på Langenes 1.søndag i
advent. Barn og voksne i alle aldre
er hjertelig velkomne til å kle seg
godt og møte opp kl 1800 utenfor
Langenes arbeidskirke. I år er det
Hans Christian Vadseth, sjefsredaktør i Fædrelandsvennen, som
skal tenne julegrana. Ellers blir det
selvfølgelig julemusikk, sang rundt
juletreet og god stemning.
Som vanlig er det også lysmesse
inne i kirka kl 1700. Her deltar familiekoret og søndagsskolen.

Kirkeskyss Søgne
Telefonliste for kirkeskyss
Des.: 381 66421 (Føreland) eller 381
66762 (Thomassen) eller 381
66434 (Abrahamsen)
Jan.: 3
 87 91344 (Aanensen) eller
381 66320 (Holme) eller 381
66659 (Stie)
Feb.: 3
 81 66320 (Holme) eller 381
66659 (Stie) eller 387 91344
(Aanensen)

Ring mellom kl.09.00 og
10.00 søndag morgen.

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.

Fotografi fra serbisk-ortodoks messe i Oddernes kirke.

Rause… Åpne… Inkluderende…?!

F

or kort tid siden var jeg til stede ved
en serbisk-ortodoks messe i Oddernes
kirke. Det var en fin opplevelse! Foran i
koret var det satt opp to store ikonbilder,
ett av Maria med Jesusbarnet på fanget,
og ett av Jesus selv, som ligner på ikonplakaten jeg selv har på kontoret, og som
jeg kjøpte på klosteret ved Sinaifjellet, og
som jeg er blitt veldig glad i.
To prester vekslet om å lede liturgien,
en eldre serbisk prest som var på besøk,
og en yngre prest som til og med messet
noen avsnitt på norsk. Og kirka var full
av familier, unge og eldre og mange barn.
Flere kom og gikk under messen, men det
forstyrret ikke høytideligheten ved gudstjenesten som varte i nesten to timer.
Etterpå var det festmiddag med
velsmakende mat og drikke etter serbiske
mattradisjoner. Det serbiske ambassadørparet, et hyggelig og sympatisk bekjentskap, var også til stede på festen.
Prester og menighetsledelse tok en tur
opp til Tinnheia der byggingen av en
serbisk ortodoks kirke / menighetshus
var startet opp. Der sto grunnsteins-

nedleggelse på programmet.
Noen beboere i nabolaget har stadig
hatt innsigelser mot byggingen, selv om
den ble enstemmig vedtatt i byutviklingsstyret for en god stund siden. Naboene
mener at klagene deres ikke er blitt ferdig
behandlet. I et oppslag i Fædrelandsvennen ble saken presentert uten at menighetsledelsen kom til orde i det hele tatt.
Undertegnede kjenner ikke til alle
detaljer rundt dette. Men vil uttrykke
skuffelse over at kristne brødre og søstre
synes å få en slik behandling hos oss,
til og med i landsdelens storavis. Og jeg
vil oppfordre til i det nye året 2009: La
oss være rause, åpne og inkluderende,
slik vi gjerne vil være som nordmenn.
Selvfølgelig ikke tolerere lovbrudd
eller gal oppførsel fra noen, verken
fra utlendinger eller fra nordmenn.
Men se klart at våre innvandrere veldig
ofte kan berike oss, og at vi alle har noe å
lære av hverandre!
Helge Høyland

Velkommen til møter i Søgne Misjonshus
Tirsdag 02. desember:	Møte kl. 19.30 – Besøk av misjonær
Asbjørn Vegge
Tirsdag 16. desember:	Møte kl. 19.30 – Besøk av Kjell Dahlene som både taler og synger. Julegrøt
serveres!
Tirsdag 13. januar		
Årsmøte kl. 19.30
Tirsdag 27. januar		
Møte kl. 19.30
Tirsdag 10. februar		
Møte kl. 19.30
Tirsdag 24. februar		
Møte kl. 19.30
Hilsen SØGNE MISJONSLAG - Lundeveien 26 - Norsk Luthersk misjonsamband
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Søgnefolk blir utfordret til å hjelpe en landsby i østre del av Polen.

Adventsaksjon i Søgne
S

øgne Menighets menighetsråd ved
diakoniutvalget, ønsker i samarbeid
med Euromission, å gi vanskeligstilte
barn og unge i Europa en god Jul.
Euromission har i 18 år arbeidet med å
gi mennesker i Europa en bedre hverdag
og nå ønsker vi sammen å få med oss
hele Søgne på et skikkelig løft for noen
av dem som har det vanskeligst.
Julen er en tid der vi alle ønsker oss
gaver og noe positivt, mange har dessverre ikke noe å se frem til dersom de
ikke får det fra noen utenfra.
Vi har overflod og kan derfor være med
å gi noe til dem som har ingenting.
I år vil vi hjelpe øst i Polen der mange
har det meget vanskelig.
Barnehagebarn og skoleelever oppfordres til å være med, og ellers alle innbyggere i Søgne, inkludert næringslivet, som
ønsker å være med.

Det finnes to måter å bidra
på:

1.En kan lage en pakke som inneholder:

Leker; godteri; toalettsaker(Såpe, tannkrem, tannbørste, parfyme…). Denne
må merkes tydelig på engelsk om det er
til gutt eller jente og alder. For eksempel
Girl, 5 years, eller, Boy 3 years. Leker
kan være brukt, men må være helt og
pent. Godteri og toalettsaker må være
nytt. Ungdommer kan også lage pakker
og gi noe som de selv ville satt pris på å
få. Det er fint om det blir lagt et kort nedi
med en liten ”god jul” hilsen og hvem
som sender. Dette bør være på Engelsk
eller Tysk.
a.Pakkene må være firkantede esker,
godt pakket slik at de ikke åpner seg
under transport..
2.Pengegaver.
a.Til innkjøp av matpakker lokalt som
gir en familie god mat i en uke. En slik
matpakke vil koste ca 200 norske kroner.
Da vil Euromissions medarbeidere kjøpe
inn og lage pakker lokalt.
b.Til transport og distribusjon av
pakkene i bidrag 1 og 2a. (Det koster ca

kr: 20.000,- med transport fra Norge, og
ca kr: 10.000,- til distribusjon av pakkene
lokalt).
c.Pengegaver kan gis kontant på
innsamlingsdagen i konvolutt merket
med navn og adresse, (om en ikke ønsker
å være anonym) eller overføres til bank
konto med merknad: Adventsaksjon
2008.

Pakkene vil bli samlet inn i
en fellesaksjon på Tangvall
den 18.desember klokken 12
og klokken 17

Vi kan komme på besøk på skoler,
barnehager og bedrifter for å presentere
prosjektet nærmere.
Med vennlig hilsen, for Søgne Menighets menighetsråd ved diakoniutvalget,
og Euromission.
Wenche Solås, Diakoniutvalget
Tormod Bakkevold, Euromission

Mob: 90080038
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Misjon

KUNNSKAP
også mange av de yngre konfirmantene i
Jaani som finner veien hit.

Planter menighet

I disse dager skjer det også nye og spennende ting i tilknytning til både Jaani
menighet og Tallinn prosti. I samarbeid
med NMS er det ansatt en prosjektleder i et menighetsplanteprosjekt som er
lagt til en av bydelene i Tallinn, nemlig
Mustamäe. Denne bydelen ligger like
utenfor sentrum og er en bydel med stort
sett eldre blokkbebyggelse. Kirken har
vært fullstendig fraværende i området
og det er et skikkelig pioneerarbeid som
er satt i gang. Prosjektlederen, Tiina
Klimann, er utdannet diakon og har i
flere perioder bodd i Norge. Hun snakker
flytende norsk og er en stor ressurs både
for prosjektet og for kirken i Estland.
Sokneprest i Jaani, Jaan Tammsalu, er
en av initiativtakerne til prosjektet. Vi
håper at dere i Søgne menighet kan være
med å be for både Tiina og for prosjektet.

O

Hilsen tidligere misjonærfamilie i
Estland, Bård og Kjersti, Hanna,
Eirik og Selma Gautestad Norheim.

(Om det er noen av dere som vil lese
mer om menigheten, sjekk www.eelk.ee/
tallinna.jaani)

Nytt fra Estland

ppussingen av den flotte Jaani kirken
i Tallinn er nå avsluttet og det som
før var et mørkt og slitt kirkerom, fremstår nå som nytt. Menigheten har flyttet
tilbake etter sin ”eksiltid” i nabokirken
og er i gang igjen med ungdomsarbeid,
konfirmasjonskurs, dåp, gudstjenestefeiring og ikke minst korarbeid. Et nytt rom
gjør noe med dem som møtes der, og det er
også blitt synlig i Jaani. Det var fantastisk
å se da vi besøkte menigheten i sommer:
mange nye mennesker kom og tok del i
menighetens gudstjenestefeiring. ”Jaani
menighet består av 12 000 medlemmer,”
sier sokneprest Jaan Tammsalu, ”og blant
dem mange både lønnede og frivillige
medarbeidere som gjør en fantastisk
innsats.” Rundt 400 mennesker samles
jevnlig på gudstjenestene og det er et snitt
på omtrent 100 mennesker som deltar i
nattverden ved hver gudstjeneste og de
siste års statistikker viser at disse tallene
er svakt stigende. ”Vår førsteprioritet nå
er ikke nødvendigvis å få så mange flere
medlemmer, men å inkludere og involvere dem som allerede er medlemmer,
men som vi ikke ser i kirken vår”, står det
på menighetens hjemmeside.
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Be også for menigheten i Jaani og ikke
minst for ungdommene og for arbeidet
videre nå som Mikk har sluttet. Da vi var
på besøk i menigheten i sommer ble vi
bedt om å hilse dere alle og takke – for
støtte og for forbønn. Og om det er noen
av dere som drar til Tallinn for å besøke
den vakre byen, så er dere også hjertelig velkommen til å besøke menigheten
for å feire gudstjeneste, delta på en av
de mange orgelkonsertene eller bare for
å se den vakre kirken. Uansett hva dere
ville ønske er dere hjertelig velkommen!
For som det også står på hjemmesiden til
menigheten: Kirken er et hjem hvor det er
rom også for deg!
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Konfirmasjon

Inkludering og involvering i menighetens liv og fellesskap gjøres blant annet
gjennom konfirmasjonsundervisningen.
Det er ikke så vanlig i Estland å melde
seg til konfirmasjonsundervisning når
man er 15 år, slik som det er her hos oss.
Det finnes noen få ungdommer som går
til konfirmasjonsundervisning hvert år,
men hoveddelen av de som melder seg
til konfirmasjon er enten unge par som
ønsker å gifte seg i kirken og/eller eldre
mennesker som enten gjennom en livskrise eller av andre grunner ønsker å delta
i kirkens konfirmasjonsundervisning og
å bli konfirmert. Konfirmasjonskullene
er derfor mye mer sammensatte enn de er
hos oss. Dette er en spennende utfordring
for menigheten. I en periode forsøkte de å
arrangere egne undervisningsopplegg for
ungdommene, mens de voksne var ment å
skulle følge den tradisjonelle forelesningsundervisningen, men tilbakemeldingen
fra både unge og eldre var at de ville være
sammen. Ikke bare ville de være sammen
på tvers av generasjonene, men de eldre
ville gjerne også delta på leirene som var
en stor del av ungdomskonfirmasjonen.

Derfor arrangerer menigheten nå konfirmasjonsundervisning med leir for både
gammel og ung, og de forteller at det er
utrolig spennende å se hva som skjer i de
sammensatte gruppene som over lengre
tid møtes og er sammen på denne måten.

Ungdomsarbeid

For ungdommene i Jaani menighet,
har det tatt litt lenger tid å flytte hjem
igjen. Men med nyeoppussede lokaler, er
det gode muligheter for arbeidet. Mikk
Ledjärv som var ansatt som ungdomsarbeider, er nå ferdig prest og har fått
jobb like utenfor byen. Men arbeidet med
KaTaKaS(kafè i katakomben en søndag i
måneden) fortsetter. Her møtes ungdommer til kafè og oftest er det også besøk
av gjester som enten innleder til et tema
eller opptrer med musikk, drama eller
annet. Det arrangeres også Taizèbønn en
kveld i måneden. Men den største delen
av arbeidet er knyttet til Emmaus messen
i svenske St.Mikaelskyrkan, en kveldsmesse som ungdommene selv er med
på å planlegge og gjennomføre. Denne
messen feires hver første søndagskveld i
måneden og har stor oppslutning. Det er

Bruktbutikken åpnet
L

ørdag 25. oktober kl. 1200 åpnet
Greipstad bruktbutikk sine lokaler
for kundene. Det var selveste ordføreren
som stod for den høytidelige åpningen.
Han uttrykte i sin åpningstale at han var
imponert over butikken og at han håper
den vil gi gode inntekter slik at det nye
menighetshus kan bli en realitet. Ordføreren var selv en av de første kundene
og ble en lykkelig eier av et nytt, brukt
teppe.
Åpningsdagen var en stor suksess for
menigheten og de 4 ivrige butikksjefene.
Det var, allerede lenge før åpning, kø
utenfor butikken og man antar at minst
200 personer var innom. Omsetningen
denne dagen var på ca. kr. 38.000,- og
butikken har allerede etter 2 ukers drift

passert 100.000 i total omsetning.
Vi i menighetsbladet kan på det sterkeste anbefale en tur på butikken. Her
finnes ”skatter” som kan friste de fleste….
og til en rimelig penge!! Og finner du
ikke noe….da disker butikkbetjeningen
opp med kaffe, kake og en god sofa å
slenge seg i.
Initiativtakerne som står bak butikken,
er overveldet over den respons butikken
har fått og den dugnadsinnsatsen som er
lagt ned for å få butikken på beina. De
ønsker likevel at flere kan være med å
bidra. ”Har du tid til overs og lyst til å
være med på noe gøy, er det bare å melde
seg”……sier de 4, og ser riktig så fornøyd
ut over hva de har stelt i stand.

Kontaktinfo
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 Hilde Elise Andreassen: ti og
on kl. 12.00-14.00, tlf. 38 05 57 18. Annenhver torsd. (oddetallsuker) treffetid
i Langenes arbeidskirke kl. 17.00-19.00,
tlf. 478 54 770.
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
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
Sokneprest Jan Austad
Kateket Erlend Waade
Kontorfullm. Målfrid Lindeland
Ungdomsarbeider Tom Jarle Istad Kristiansen
Klokker/kirketj. Målfrid Lindeland
(Greipstad)
Klokker/kirketjener Åshild Roland (Finsland)
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
Menighetsbladet: mbladet@gmail.com

Knut Asbjørn Koland
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Paulus-året

TEMA: Givertjeneste

Store ressurser,
for en sjanse!
N

Paulus-året 2008-2009
A

postelen Paulus er den kristne kirkes
største teolog og misjonær. Hans 13
brev dekker, ved nøyaktig opptelling, hele
23,5% av Det nye testamente – nesten en
fjerdedel! Vi vet også om tre andre brev
som er gått tapt, se nedenfor.
Paulus` hovedskrift Romerbrevet er
skjellsettende for forståelsen av Jesu død
og oppstandelse og for forholdet mellom
Det gamle og Det nye testamente. Nei,
Paulus blir vi aldri ferdige med!

Apostel

Paulus var ikke øyenvitne til oppstandelsen på samme måte som de elleve,
men han ble spesielt utvalgt til apostel for
folkeslagene. Han forkynte for konger,
alminnelige folk og slaver, like fra Arabia
til Tarragona i Spania – gjennom 34 år.
Han var også i Palestina, Jordan, Syria,
Lilleasia, Albania, Hellas, Kreta, Malta,
Italia; det er regnet ut at han gikk på sine
bein en distanse tilsvarende 2,5 ganger
Nordkapp-Lindesnes for å forkynne
evangeliet.
6
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Radikal

Paulus fulgte Jesus som en svært radikal person i forhold til sin tids alminnelige oppfatning. Mens Jesus behandlet
alle slags mennesker likt uansett –
oppvurderte barna, uhelbredelig syke,
alle de som ble sett ned på sosialt sett og
hadde kvinner med i følget sitt (Lukas 8),
var, ved nøye opptelling, en tredjedel av
Paulus` nærmeste medarbeidere kvinner.
Dette var ytterst uvanlig. Han innsatte
dem som ledere i husmenigheter, og for
min del har jeg aldri sett noen person som
tidligere enn apostelen nevner konas navn
før mannens (Priska og Akvilas; Rom.
16,3; 2. Tim. 4,19). Og i forhold til gjengs
oppfatning i samtida, undrer vi på om
Paulus` brannfakkel i Galaterbrevet 3,28
og Kolosserbrevet 3,11 er like gjennomgripende radikal som Karl Marx (1847) i
sitt ”Det kommunistiske manifest”? Her
var nemlig Paulus 2000 år før sin tid:
Overfor Gud likestilles slaver, kvinner, barbarer og datidas verste ”pakk”

skyterne – med omskårne jøder og frie
menn. Utrolig! Fantastisk!

Paulus-år

Den katolske kirke har erklært juni
2008 - juni 2009 som et særskilt Paulusår. En går nemlig ut fra at det da er 2000
år siden at han ble født. Dette markeres for
eksempel med store plakater og sikkert
tilstelninger i Roma og andre steder. En
av kristenhetens flotteste kirker, Basilica
di San Paolo fuori le mura, like sør for
bymuren i Roma, er reist over Paulus`
grav. Her valfarter kristne fra hele
verden, gravkammeret under høyalteret
er nettopp åpnet, og om du skulle komme
til Roma, bør du absolutt besøke denne.
Da får du deg et skikkelig hakeslepp, det
kan jeg love!
(Brev som er tapt, jfr. 1. Kor. 5,9; 2.
Kor. 2,4; 7,8-9; Kol. 4,16.)
Jostein Andreassen

oen strøtanker i høstmørket…..
Et av våre barnebarn, Kristine på
17 år, er i Brasil for tiden. Hun er utvekslingsstudent for ett år der. I sin blogg
forteller hun masse om sine inntrykk og
opplevelser som utlending i et helt annerledes land enn det hun er vant til.
På kort tid har hun fått mange venner
og er blitt inkludert i miljøet både på
skolen og ellers. Spesielt fordi hun har et
”ikke-brasiliansk utseende”,(som hun sier
et sted), får hun positiv oppmerksomhet
og blir regnet med i fellesskapet.
Dette fikk meg til å reflektere litt over
det med å inkludere andre i hverdagen.
Mange nordmenn har fått gleden av å
kunne reise til eller bo i andre land i en
periode.
Det er både lærerikt og inspirerende på
mange måter.
Blant de store opplevelsene er den
kontakten en kan få med andre mennesker, eller ”de innfødte”, på en slik reise.
Det en husker best er ofte smilene, åpenheten og den gjestfriheten en opplever i
møte med menneskene der en kommer.
Men er vi nordmenn virkelig så annerledes, siden det er denne åpenheten vi
legger slik merke til når vi er ute? Er vi så
reserverte og kalde som det sies at vi er?
Og i så fall hvorfor?
Tradisjonelt er vi riktignok et folk som
alltid har bodd spredt og isolert og er
preget av dette og det uregjerlige klima
vi er vokset opp i. Det man er vant til er
det trygge, og det fremmede kan føles
skremmende. (”Hør hvor det stormer der
ute, her er saa fredfullt og tyst” .)
Men er vi ekstremt innadvendte og
sjenerte av oss for det? Eller har vi lite
selvtillit og er redd for ”å dumme oss ut”?
Er vi redd for å bli avvist av andre, eller
å bli ”involvert” i noe vi ikke har kontroll
over?
Jeg vet ikke-.
Sikkert er det i alle fall at vi alltid setter
pris på å bli sett , og å bli verdsatt for den
vi er, hver enkelt av oss. Bare det å få et
smil av noen, som det varmer!
Nei, jeg tror ikke nordmenn er så kalde
som vi er beskyldt for å være. Kanskje vi
bare er litt trege til å komme i gang med å
ta kontakt med andre enn de vi kjenner.
Egentlig har vi all grunn til å smile
”både i øst og vest” og glede oss over mye
her i landet, på tross av påståtte nedgang-

stier.
Vi er alle forskjellige av vesen, men
smil og åpenhet overfor andre kan læres
og bli en naturlig og god vane. Å smile
til kjente, er greit, men til andre? ”Smil
til verden, og verden smiler til deg” har
vi hørt. Ikke vær redd for å ta initiativet
først. Du dør ikke av det. Tvert imot, det
skaper liv!
Det er mye enklere for den som er i sitt
vanlige miljø å ta kontakt enn det er for
en fremmed som kommer til et nytt og
ukjent sted.
Vi vet selv hvor godt det er å bli sett
og inkludert i en slik situasjon. I smått og
stort.
Her er en reseptfri og gratis medisin
som kan bidra til å bryte ned ensomhet
og isolasjon hos mange.
Hva med å:
-Gi et smil til en fremmed i butikken.
-Ha øyekontakt og si et ”hei” til en du
aldri har sett før.
-Gi et vennlig ord du selv ville ha satt
pris på å få høre.
-Sette seg ved siden av en ukjent på
bussen..
-Tilby skyss til en fritidsaktivitet.
-Invitere noen med på tur
Ja hvorfor ikke?
Det er ikke mye som skal til for å bryte
isen.
Én kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre
litt i sitt nabolag, til gjensidig glede.
Mulighetene er mange! Men husk
at dørstokkmila er lang for en som er
innflytter og føler seg fremmed-.
Verden blir bare mindre, og vi er alle
en del av den. Vi har flere å forholde oss
til i vårt nærmiljø, også mennesker fra
andre kulturer.
Alle har noe å gi og tilføre fellesskapet,
om de blir vist tillit og respektert for den
de er, og få en sjanse til å vise hva de er
gode til.
For en ressurs! Og for noen muligheter
vi har til å skape et varmere samfunn for
alle! Lykke til.
Nora Hope

Juleblomst Søgne
Lørdag 20.12. deles det ut juleblomst til alle over 80 år.
Utdelingen begynner kl.11.00. Vi
synes det ville være fint å treffe
dere hjemme.
Diakoniutvalget.

Fest for
frivillige
medarbeidere
Søndag 9. november hadde menighetsrådet invitert alle de frivillige
(og de ansatte) medarbeiderne
til fest. Storsalen på Betania var
smekkfull da unge og eldre frivillige (ca 130 i tallet) satt oppmerksomme og lyttet til kveldens foredragsholder, humorolog (rektor
på Lyngdal videregående) Jakob
Reinertsen. Som tittelen hans antyder, var det humor i alle fasetter
som sto i fokus, og det var som
seg hør og bør, både fengslende
og fornøyelig å være tilhører.
Deilig fiskesuppe fra Bageriet,
etterfulgt av bløtkake og kaffe,
sto på menyen da forsamlingen
etterpå var benket rundt festbordene i kjelleren. Ungdomsarbeideren vår, Jens Daniel underholdt
med sang, og vi fikk høre både
tekstleser og dirigent for tenkoret fortelle om givende og meningsfulle frivillige tjenester.
Lederen for kveldens arrangement, Kari Brunvatne Kleivset,
kunne fortelle at hele 37 ulike
”tjenester” var representert. Sigurd Engebu orienterte dernest
om menighetens givertjeneste,
og folk fikk anledning til å kjøpe
de fine trykkene av Arnfinn Haaverstads fotografier fra Søgne
(som selges til inntekt for givertjenesten). En flott julegaveidé!
Kvelden ble avsluttet med velsignelsen, og soknepresten kunne
fortelle at fornavnet til den nye
amerikanske presidenten, Barack
Obama, antakelig betyr nettopp
velsignelse (fra hebraisk b’racha
og arabisk baracka)
Unge og eldre så ut til å trives
godt i hverandres selskap, og
årets fest var så absolutt vellykket.
Liv Høyland
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Menighetshus

Besøk i Oslo
Besøk fra menigheten til Søgnefolk innlagt på sykehus i Oslo.
Vi vil igjen minne om at Søgne
menighet har en kontaktperson
i Oslo, som gjerne besøker folk
fra Søgne prestegjeld som er
innlagt på sykehus der. Det er
Inger Grete Løyning,
99 38 48 47 (mobil) eller loyning@getmail.no (e-post)
Hvis du vet om noen som er
innlagt på sykehus i Oslo og
som du tror ville ønske et besøk,
så kan du enten kontakte Inger
Grete direkte, eller henvende
deg til menighetskontoret,
tlf.38055710, så kan vi formidle
kontakt.
Diakoniutvalget

Illustrasjonsfoto: open-arms | flickr.com

En alternativ julefeiring?
D

Tom Jarle Kristiansen ønsker at både private og bedrifter gir pengegaver til nytt menighetshus på Nodeland.

Søker sponsorer i bedriftsmarkedet
G

reipstad menighet vil bygge nytt
menighetshus på Fagermoen, Nodeland. Som et ledd i finansieringen er de
avhengig av gaver og sponsormidler.
- Vi skal i gang med en storoffensiv
mot bedriftsmarkedet på nyåret. En ny
brosjyre om menighetshuset er under
utarbeidelse. Huset vil bli et fantastisk
samlingssted for hele Songdalen, forteller Tom Jarle Kristiansen entusiastisk.
Han jobber til vanlig med barn og unge i
Greipstad menighet, men har i tillegg tatt
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på seg oppgaven med å finne gode samarbeidsordninger med lokale bedrifter.
- Jeg mener dette er en unik mulighet for næringslivet. De kan være med
å bygge opp et kjempetilbud til unge og
voksne i bygda, og samtidig profilere
bedriften på en positiv måte. I tillegg kan
selvsagt bygget brukes til både kurs og
konferanser, sier Kristiansen.

Skattefritak

- Gaver til prosjektet gir rett til skattefritak. Dette gjelder både for bedrifter

og privatpersoner. Det kan være lurt å
gi før nyttår for å få kunne trekke av for
2008, oppfordrer Kristiansen. Utdypende
informasjon om ordningen kan man få
hos menighetskontoret på Nodeland.
- Vi skal ha lav terskel inn til det nye
menighetshuset. Dette skal bli et bygg
som hele bygda kan ta i bruk og glede seg
over., avslutter Tom Jarle Kristiansen.
Jone Nikolai Nyborg

et
er
mange
tanker
som
kommer og går når julefeiringa enda en gang står for døra.
Hvordan var det i fjor? Hvordan opplevdes ”oppkjøringa ”til jul da? Noe av det
jeg husker, var at avisene ganske ofte
kom med oppdateringer fra butikkene,
særlig de som satser stort på julehandelen. Og omkvedet var at ”julehandelen i
år kommer til å nå nye høyder”. Så kom
oversikten over de ulike bransjene, og om
hvordan Ola og Kari Nordmann satset
stadig større beløp i desembermåneden.
Det vi kjøpte var gaver selvsagt, og så var
det kapitalvarer av ymse slag, og smykker og mat og alkohol og ………
Som en liten trøst - og motvekt - kom
da også meldingene om at det igjen var
satt rekord i innsamlingen i Frelsesarmeens julegryte. Flott. Vi har da tanker
for de som ikke er like heldige som oss.
Som ikke kan velte seg i kapitalvarer og
luksus. Ja, som faktisk ikke har nok til
livets opphold til daglig, og langt mindre
til litt ekstra til jul.
Så langt de siste ukene, har avisene
skrevet mest om finanskrisa, som kom
veltende over mer eller mindre hele
verden på utrolig kort tid. Kan den,
finanskrisa altså, føre til at det ikke blir
satt nye rekorder i årets julehandel? Og
– hva da med julegryta? Blir også fjoråret

stående med rekorden der? Kanskje disse
to statistikkene følger hverandre?
Mitt høyeste ønsker akkurat nå, er at
avisene kunne skrive at i år forbereder vi
oss til jul på en annen måte enn tidligere.
At vi kanskje ikke trenger ny bil, nytt
kjøkken, nye smykker til jul i år. Men at
vi vasker og pynter det kjøkkenet vi har,
og resten av huset, lager god mat, leser
julefortellinger og øver på julesangene
framover til jul. Ja, at vi faktisk forbereder oss til å ta i mot nyheten om at det
er født en Frelser i Davids by, Betlehem.
Vi trenger ikke så voldsomt mye dyrt og
nytt for å gjøre oss klar til en slik julefeiring. Og enda mer: At vi forbereder en jul
som alle kan glede seg til, også de mange
barna som i fjor gruet seg på forhånd, og
opplevde en jul der foreldrene brukte mer
tid på juledrammene enn på sine egne barn.
Kanskje årets TV – innsamling, som blant
annet var øremerket slike barn, kunne
vekke oss opp og forandre julefeiringa i
mange hjem. Hvis så skjer, kan vi med
rette synge ”Deilig er jorden” i år. Da
ville mange flere finne tilbake til julens
opprinnelse – som ikke har noe med
handelsrekorder å gjøre i det hele tatt.
En varm og nær julehøytid ønskes alle
lesere av Menighetsbladet.

”Vi synger
jula inn”
Du ønskes velkommen til å
synge jula inn sammen med
Søgne Soul Children, Søgne Tenkor, Søgne Skolekorps og Søgne
Musikkorps i Søgne hovedkirke
søndag 21. desember kl. 18.00
(til ca. 19.30). Det blir varierte
innslag med julemusikk, sang
og allsang. Konferansier Oddvar
Ripegutu. Gratis adgang.

Liv Simonsen og Helge Øen i
Søgne Musikkorps øver på et
nytt arrangement av ”O Helga
Natt”/”O Holy Night”, som også
vil bli spilt julaften Søgne hovedkirke i tilknytning til julegudstjenesten kl. 16.00.

Jan Kåre Haugland
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Kirkekalender

Kirkekalender
T: Joh 1,1-14. (Lt: Jes 9,2-3 + 6-7 og
Hebr 1,1-5a)
Søgne hovedkirke kl.12.00: Høytidsgudstjeneste v/sokneprest Høyland,
Belcanto, Linda Saglien Svensen og Per
Kristian Svensen. Takkoffer til Menighetsfakultetet. Nattverd.
Greipstad kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste v/sokneprest Austad. Takkoffer til
NMS. Kirkebilen kjører.
Finsland kyrkje kl 11.00: Høgtidsgudsteneste v. kapellan Andreassen. Nattverd.
Takkoffer til Menighetsfakultetet.
Fredag 26. desember, 2. juledag (Stefanusdagen). T: Matt 10,17-22. (Lt: Jer
1,17-19 og Apg 6,8-15)
Søgne gamle kirke kl.11.00: Gudstjeneste
v/sokneprest Høyland. Dåp.
Søndag 28. desember, søndag etter
jul. T: Gal 4,4-7. (Lt: Jes 63,7-9 og Luk
2,25-38)
Ingen gudstjeneste i Søgne, Greipstad eller Finsland.
Onsdag 31. desember, nyttårsaften.
T: Luk 13,6-9. (Lt: Sal 103,1-4 + 8-12
og 1 Joh 1,5-7)
Søgne gamle kirke kl.22.30: Gudstjeneste v/Jostein Andreassen.
Greipstad kirke kl 18.00: Kveldsgudstjeneste v. sokneprest Austad. Nattverd.
Takkoffer til Institutt for Sjelesorg.

Kom til kirke
Søndag 30. november, 1. søndag
i advent. T: Jes 62,10-12. (Lt: Rom
13,11-14 og Matt 21,1-9)

Greipstad kirke kl 11.00: Familiegudstjeneste ved og med 5.-klassingene.
Soul Children deltar. Soknepr Austad og
menighetsmusiker Kristiansen. Takkoffer
til ungdomsarb. Kirkesaft/-kaffe. Kirkebilen kjører.
Finslandshallen kl 14.00: Adventssamling. Vi tenner julegrana. Andakt v.
soknepr. Austad. Postorkesteret spiller.
Kollekt til Frelsesarmeens arbeid.
Fredag 5. desember.

Søgne hovedkirke kl.11.00: Gudstjeneste v/sokneprest Austad og Sjøspeiderne. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Nattverd.
Langenes arb.kirke kl.19.30: Kveldsgudstjeneste v/kapellan Andreassen.
Nattverd. Mulighet for forbønn.
Greipstad kirke kl 11.00: Gudstjeneste
v. kapellan Andreassen. Dåp. Nattverd.
Takkoffer til menighetshus. Tårnklubben.
Kirkebilen kjører.
Finsland kyrkje kl 11.00: Gudsteneste
v. misjonsprest Jan Helge Kristensen.
”Blessings” syng. Takkoffer til NMS.

Greipstad kirke kl 19.00: Konsert i kirken ved Con Amore og Soul Children.
Nodelandshallen etter konserten: Jon
Blund-cup

Onsdag 17. desember.

Søndag 7. desember, 2. søndag i
advent. T: Luk 21,25-33. (Lt: Mal 3,174,2a og Rom 15,4-7)

Greipstad kirke kl 19.00: Konsert ved
Restart.

Søgne gamle kirke kl.11.00: Gudstjeneste v/sokneprest Høyland. Dåp.
Greipstad kirke kl 18.00: Lysmesse.
Sokneprest Austad, Bestestuasangerne og
Bygdekvinnelaget. Offer til menighetsarbeidet.
Søndag 14. desember, 3. søndag i advent. T: Matt 11,2-10. (Lt: Jes 35,3-10
og 1 Kor 4,1-5)
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Greipstad kirke kl 19.00: Konsert ved
Restart.
Torsdag 18. desember.

2009
Torsdag 1. januar 2009, nyttårsdag
(Jesu navnedag). T: Luk 2,21. (Lt: Jes
43,1-3a og Apg 4,8-12)
Greipstad kirke kl 22.00: ”En stille
stund før jul” v. Sokneprest Austad.
Onsdag 24. desember, julaften. T: Luk
2,1-14. (Lt: Mika 5,1-4a)
Langenes arb.kirke kl.14.30: Gudstjeneste v/kapellan Andreassen. Sang av
Familiekoret.
Søgne hovedkirke kl.14.30: Gudstjeneste v/sokneprest Høyland. Sang av
Miniklang.
Langenes arb.kirke kl.16.00: Gudstjeneste v/kapellan Andreassen.
Søgne hovedkirke kl.16.00: Gudstjeneste v/sokneprest Høyland. Søgne
musikkorps spiller.
Søgne gamle kirke kl.16.00: Gudstjeneste v/Jostein Andreassen.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp og
Kirkens SOS i alle kirkene i Søgne på
julaften.

Betania kl 11.00: Gudstjeneste v/Jan
Olav Brufjell. Nattverd.
Greipstad kirke kl 18.00: Vi synger
julen inn. Sokneprest Austad og skolekorpset.

Greipstad kirke kl 13.45: Familiegudstjeneste. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Greipstad kirke kl 15.00: Familiegudstjeneste. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Greipstad kirke kl 16.15: Gudstjeneste.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Finsland kyrkje kl 15.00: Familiegudstjeneste. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Tirsdag 23. desember, lillejulaften.

Torsdag 25. desember, 1. juledag.

Søndag 21. desember, 4. søndag i advent. T: Joh 1,19-27. (Lt: Jes 52,7-10
og Fil 4,4-7)

Søgne hovedkirke kl.12.00: Gudstjeneste v/sokneprest Høyland. Nattverd.
Søndag 4. januar, Kristi åpenbaringsdag. T: Matt 2,1-12. (Lt: Jes 60,1-6 og
Ef 3,1-6)
Langenes arb.kirke kl.11.00: Gudstjeneste v/kapellan Andreassen. Dåp.
Greipstad kirke kl 11.00: Gudstjeneste
v. sokneprest Austad. Dåp. Takkoffer til
NMS. Tårnklubben. Kirkekaffe. Kirkebilen
kjører.
Søndag 11. januar, 1. søn. e. Kr. Åpenbaringsdag. T: Matt 3,13-17. (Lt: Jes
42,1-4 og Kol 1,15-20)
Søgne hovedkirke kl.11.00: Barnas
misjonsdag. Gudstjeneste v/sokneprest
Høyland og barneforeningen Rut. Dåp.
Finsland kyrkje kl 11.00: Gudsteneste
v. kapellan Andreassen. Nattverd. Takkoffer til Normisjons internasjonale arbeid
(”ytremisjon”).
Greipstad kirke kl 17.00: Gudstjeneste
v. kapellan Andreassen. Takkoffer til ungdomsarbeidet. Kirkekaffe
Søndag 18. januar, 2. søn. e. Kr. Åpenbaringsdag. T: Joh 2,1-11. (Lt: 2 Mos
33,18-23 og Tit 2,11-14)
Betania kl.11.00: Gudstjeneste v/kapellan Andreassen. Nattverd.
Langenes arb.kirke kl.11.00: Gudstjeneste v/sokneprest Høyland. Nattverd.

Greipstad kirke kl 11.00: Gudstjeneste
v. sokneprest Austad. Nattverd. Takkoffer
til Normisjons internasjonale arbeid (”ytremisjon”). Tårnklubben. Kirkebilen kjører.
Torsdag 22. – søndag 25. januar:
Bispevisitas i Songdalen.
Søndag 25. januar, 3. søn. e. Kr.
Åpenbaringsdag. T: Matt 8,5-13. (Lt: 2
Kong 5,1-5+9-15 og Rom 1,16-17)
Søgne hovedkirke kl.11.00: Gudstjeneste v/Jan Olav Brufjell. Nattverd.
Greipstad kirke kl 11.00: Visitasgudstjeneste. Biskop Skjevesland, sokneprest
Austad
og sokneprest Høyland. Nattverd. Takkoffer til menighetshus. Tårnklubben. Kirkekaffe på Bethel. Kirkebilen kjører.
Finsland kyrkje kl 18.00: Visitasgudsteneste. Biskop Skjevesland og sokneprest
Austad. Nattverd. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.
Søndag 1. februar, vingårdssøndagen. T: Matt 20,1-16. (Lt: Jer 9,23-24
og 1 Kor 9,24-27)

Vigde
Søgne
Snefrid Orthe og Hans Christian
Brenna

Finsland
Rebecca Alexandra Syvertsen og
John Henrik Tveit

Døpte
Søgne
Eskil Frantzen (døpt i Kr.sand Domkirke)		
Markus Løvdal Poulsen-Pedersen
Aimee Ellefsen
Robin Andre Solberg

Søgne gamle kirke kl.11.00: Gudstjeneste v/sokneprest Høyland. Dåp.
Greipstad kirke kl 17.00: Gudstjeneste
v. sokneprest Austad. Takkoffer til Israelsmisjonen.

Greipstad

Søndag 8. februar, såmannssøndagen. T: Luk 8,4-15. (Lt: Jes 55,10-11
og 1 Kor 1,20-25)

Johanna Løvdal Kristiansen

Langenes arb.kirke kl.11.00: Gudstjeneste v/kapellan Andreassen og kateket
Hornnæss. Konfirmantpresentasjon.
Søgne hovedkirke kl.17.00: Gudstjeneste v/kapellan Andreassen og kateket
Hornnæss. Konfirmantpresentasjon.
Frikirken Nodel.heia kl 11.00: Felles Barnas bibeldag v. pastor Tønnessen.
Regnbuen synger. Takkoffer til Bibelselskapet. Kirkesaft/-kaffe.
Finsland kyrkje kl 11.00: Gudsteneste
v. sokneprest Austad. Takkoffer.
Søndag 15. februar, Kristi forklarelsesdag. T: Matt 17,1-9. (Lt: 2 Mos
34,27-35 og Åp 1,9-18)

Oda Othilie Vestrheim
Othilie Leland Høye
Marie Henriksen
Unni Mølland
Torbjørn Try (døpt i Søgne)
Daniel Håkon Aas Berntz
Magnus Rørheim Finsådal
Sebastian Dyrnes
Tomas André Egeli

Finsland
Ailo Moi-Johansen

Døde
Søgne

Søgne hovedkirke kl.11.00: Gudstjeneste v/sokneprest Høyland. Nattverd.
Greipstad kirke kl 11.00: Gudstjeneste
v. kapellan Andreassen. Nattverd. Takkoffer. Kirkebilen kjører.

Henry Kristiansen, f. 1922

Søndag 22. februar, søndag før faste
(fastelavnssøndag). T: 1 Kor 13,1-13.
(Lt: Jes 52,13-15 og Luk 18,31-43)

Sigurd Alf Liland, f. 1928

Langenes arb.kirke kl.11.00: Gudstjeneste v/kapellan Andreassen. Dåp.
Søgne hovedkirke kl.11.00: Gudstjeneste v/Jostein Andreassen.
Finsland kyrkje kl 11.00: Gudsteneste
v. sokneprest Høyland. Nattverd. Takkoffer.
Greipstad kirke kl 17.00: Gudstjeneste
v. sokneprest Austad. Takkoffer.

Aud Irene Andersen, f. 1942
Lillian Gerd Mollestad, f.1931
Oddveig Andersen, f. 1916
Sandor Novak, f. 1937
Gyda Marie Brunvatne, f. 1920

Greipstad
Ester Berge-Hansen, f. 1928
Gudny Hestenes, f. 1931
Dreng Tveiten, f. 1922
Oddvar Lauvsland, f. 1936

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

DOKUMENT INNENFRA
Kirkens SOS er Norges største krisetjeneste på telefon og internett. SOS-tjenesten utføres
av omtrent 1000 frivillige medarbeidere som uten betaling er der døgnet rundt. Vi har
lyttet til menneskers historier på godt og vondt i 50 år, og dette er første gangen innringere og innskrivere kommer ut av fortrolighetens rom.
Dokument Innenfra har blitt et unikt magasin der innringere og innskrivere forteller om
hele bredden i livet. I tillegg finner du gode perspektiver fra andre bidragsytere som Per
Fugelli, Harald Rosenløw Eeg, Synne Lea og Erik Hillestad.
Har du lyst på Dokument Innenfra?
Det er godt og gripende lesestoff. Dokumentet vitner om hvor sterkt livet kan være og gir
oss inspirasjon til å møte hverandre der vi er.

Kirkens SOS i Norge, Rådhusgata 1, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 13 80

Foto: Arild Danielsen

Du kan kjøpe Dokument Innenfra for 99,00 + porto

E-post: post@kirkens-sos.no

GREIPSTAD BRUKTBUTIKK
Åpningstider :
Tirsdag
kl. 13 – 19
Onsdag
kl. 13 – 19
Torsdag
kl. 13 – 19
Lørdag
kl. 11 – 15
Du finner oss i kjelleren på Brennåsen senter (A-etat)
Velkommen inn…
			
-til kaffi!
			
-til inspirasjon!
			
-og selvfølgelig til en hyggelig handel!
Du som har noe du ønsker å levere til oss:
Kom med varene i våre åpningstider. Må du ha hjelp til levering..
ring 90 73 21 01!
Alle varer mottas med takk, men dessverre….ikke tøy!

Menighetsbladet for Søgne, Greipstad og Finsland blir utgitt av menighetsrådene, og distribueres til alle hjem i prestegjeldet.
Redaksjonen:
Jan Olav Brufjell - 911 09 520
Liv Høyland - 38 07 00 51
Jone Nikolai Nyborg - 924 80 244
Knut Asbjørn Koland - 38 18 10 26
Ekspeditør: Anders Tveit
Trykk: Høgfeldt Edgar A/S

Gaver mottas med takk
Bankgiro: 3090.07.05456
Redaksjonen tar gjerne i mot saker til bladet. Stoff med
bilder prioriteres. Frist for innsendelse til neste blad er 12.
januar. Bruk e-post: mbladet@gmail.com

