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Ny kirkeverge
i Songdalen
Side 6

Ny ungdomsleder ansatt i
Søgne menighet
Side 2

Kontaktinfo
SONGDALEN MENIGHETSKONTOR
Fagermoen 1, Greipstad menighetshus
Boks 43, 4685 Nodeland
Tlf.: 46 88 48 40
www.Greipstad-menighet.no
e-post: menighetskontoret@gfm.no

Ny ungdomsleder ansatt
i Søgne menighet
Katrine Mykland Rodal er fra 1. november
2014 ansatt i 50% stilling som ungdomsleder
i Søgne menighet. Katrine er Søgnejente, og
var ettåring i menigheten i fjor. Nå studerer
hun praktisk teologi og ledelse på NLA
i Bergen, og vil altså ha en 50% stilling i
menigheten. Vi ønsker Katrine velkommen og
lykke til i jobben!

Vedrørende utleie av Greipstad menighetshus
Ta kontakt med Janne Slotte tlf.: 901 31 633
eller e-post: janneslotte@hotmail.com
Steinar Moen, Tlf. 909 40 088
Sokneprest: Jan Austad tlf. 90 59 00 13
: Olene Eidså
tlf. 99 00 47 18
Kateket
Marie Vargas
Tlf. 95 2725 81
Vegar B. Jørgensen
(Finsland)
tlf. 48 14 22 87
Jan Erik Tallaksen
tlf. 41 41 72 26

ALLSANG I GREIPSTAD
Liker du å synge kjente salmer og lovsanger?
Da må du komme i Greipstad Menighetshus
på Nodeland Lørdag 3. Jan 2014 kl. 1900!!

Mandag kl 09- 14 Tirsdag og onsdag lukket
Torsdag kl 10 – 15 Fredag kl. 09 – 14
Presten har ikke kontortid i Finsland.
Dersom behov, ring prestens
mobil 90 59 00 13
SØGNE MENIGHETSKONTOR
Menighetskontoret, Rådhusveien 39
Boks 1080, 4683 Søgne
Tlf. 38 05 57 10
E-post: post@sognemenighet.no
Nettside: www.sognemenighet.no
Ekspedisjonstider:
Mandag: Stengt. Tirsdag kl. 12. - 14
Onsdag, torsdag og fredag kl. 10 – 14
Irene Hæåk Tlf. 481 59 874
Hilde Elise Andreassen
Tlf. 478 54 770
Eirik Nyfeldt Bø
Tlf. 916 07 315
Diakon: Silje Wik Vesterfjell
Tlf. 992 94 604
Kateket: Liv Lunde Gjedrem
Tlf. 975 35 742
Katrine Mykland Rodal
Tlf. 971 65 060
Solveig H. Bentsen
Tlf. 915 77 285
Håkon Bjorå
Tlf. 997 01 284
Jon Harald Balsnes
Tlf. 932 69 207
Ida Omdal Haaland
Tlf. 920 26 308
Astri Thoresen
Tlf. 915 94 474
Kirketjener: Jostein Schaldemose
Tlf. 996 40 631
Kurt Helge Almendingen
Tlf. 411 23 897
Siri Tønnessen
Tlf. 928 98 191

Forside: Julekrybbe foran katedralen i Malaga.

Vi har hentet flinke sangere og musikere fra
forskjellige menigheter i Kristiansandsområdet,
og ønsker å lage en festkveld der vi feirer Jesus
og felleskapet med hverandre. En god start på et nytt år!

Andakt og enkel servering.
Ta med venner!
Vis sees!!

Menighetsbladet for Søgne, Greipstad og Finsland blir utgitt av menighetsrådene
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Biskopens juleandakt
Trenøkkelen

1. NOVEMBER 2014 KL. 14.00

Jul er den kristne høytiden
som uten tvil blir mest feiret i
vårt samfunn.

FØLGENDE DELTAR:
Andakt v/Vegard Soltveit
Ungdomsgruppe spiller.
DET BLIR:
GRØT MED MANDEL

Kredittkortene går varme. Familier samles,
og det er den perioden i året hvor vi spiser
aller mest god mat. Samtidig er julen
som et forstørrelsesglass. Det fine blir
enda finere, mens det såre oppleves enda
sårere. De vonde relasjonene smerter
enda mer. Ensomheten blir større.
Fattigdommen blir aldri så tydelig som i
julen. For noen er julen en tid man gleder
seg til, mens andre gleder seg til julen er
over.
Det er et paradoks at jul feires med så
mye pomp og prakt. For det er jo egentlig
det motsatte julen handler om. Vi ser en
fattig familie som har lagt ut på en lang
vandring. Ikke fordi de hadde lyst, men
fordi keiseren hadde befalt det. Det var
ingen vei utenom, selv om Maria kunne
få barnet når som helst. De to som
snart skal bli foreldre, får bokstavelig talt
oppleve boligkrisen. På tross av at alle
kunne se at de trengte et sted for natten,
var det ikke plass i vertshusene. Ingen
av dem som var innenfor, tilbød dem sin
plass. Skuﬀet gikk de fra dør til dør.
Når så barnet blir født, er det i en stall. De
som først kommer til stallen, er ikke de
rike, men de fattige gjeterne. Nei, pomp
og prakt passer ikke inn i juleevangeliet.
Augustin, en kirkefader som levde på
300-tallet, sa en gang:
«En trenøkkel er ikke så vakker som en
som er laget av gull, men hvis det er den
som kan åpne døren og ikke gullnøkkelen,
så er den mye mer nyttig.»
Nå er vi inne ved kjernen av
juleevangeliet. Hvis Gud hadde sendt sin
Sønn julenatt for å gjøre inntrykk og skape
beundring, da hadde han kommet på en
annen måte. Hvis det var for å imponere,
hadde han kommet med all sin makt og
velde. Da hadde selv keiseren i sitt palass
vært nødt til å kaste seg ned i beundring.
Men når han kommer så enkelt og stille til
vår jord, er det fordi han ønsker å nå helt
inn til oss.

Adventsfesten i
Finslandshallen

KAFFE OG SMÅKAKER.
KANSKJE KOMMER NISSEN?
INNGANGSPENGER:
EN FAMILIE KR. 200-.
VOKSEN KR. 100-.
BARN UNDER 16 ÅR. KR. 50,UNDER SKOLEALDER – GRATIS.
ALLE ER VELKOMMEN!

Jesus tok av seg sin verdighet og kom
som et menneske. Han var fortsatt Guds
Sønn, men han ble samtidig menneske
som en av oss. Han ble sårbar, trett,
sliten, gråt og tryglet til sin Far. Det står
om Jesus: ”Han gav avkall på sitt eget, tok
på seg tjenerskikkelse og ble mennesker
lik (Fil 2,7).”

Arr.: Finsland bygdekvinnelag,
Finsland bedehus og
Finsland sokneråd

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

Materialet Gud bruker er ikke gull, men
tre. Jesus ble lagt i en krybbe av tre da
Han kom til jorden. Gud brukte stokkene
fra et tre da han skulle frelse oss. To
bjelker satt sammen i et kors. Det var slett
ikke så vakkert som keiserens palass, men
det er dette korset som åpner veien for
oss.

November:

Fra krybben til korset gikk veien for deg
Slik åpnet du porten til himlen for meg.

381 66762 (Thomassen) eller
381 66434 (Abrahamsen) eller
381 66421 (Føreland)

Hva er vel en gullnøkkel beregnet til pynt,
sammenlignet med en nøkkel av tre som
kan føre oss inn til noe stort? En nøkkel
som kan åpne en stengt dør. ”I dag er
det født dere en Frelser. Han er Kristus,
Herren.”
Med ønske om en velsignet julehøytid.
Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

Desember:
381 66434 (Abrahamsen) eller
381 66421 (Føreland) eller
381 66762 (Thomassen)

Januar:
991 63 364 (Aanensen) eller
994 89 174 (Gjertsen) eller
381 66421 (Føreland)

Februar:
994 89 174 (Gjertsen) eller
915 34 498 (Jensen) eller
991 63 364 (Aanensen)

Mars:
915 34 498 (Jensen) eller
991 63 364 (Aanensen) eller
994 89 174 (Gjertsen)
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4-års klubb og utdeling av «Min
kirkebok 4» i Finsland
4-årsklubb og utdeling av
«Min kirkebok 4» er en del av
trosopplæringen i Finsland
menighet.
Lørdag 13. september var det fireårsklubb i
Finsland kirke. Det å være på fireårsklubb
er stas altså! Vi spiste pølser, snakket om
hvordan det er å være 4 år, vi leste om
Bo og Nora som lekte dåp, så lekte vi
også dåp, vi utforsket litt i kirka, vi tegnet
tegninger, sang, og lekte.
På søndag kom fireåringer, familie,
venner, barnekoret Blessing og flere til
bedehuset i Finsland. Bedehuset var fint
pyntet med tegninger som fireåringene
tegnet i kirken.
Til tross for dyrskuen i Seljord var det
fult hus. Eirik Nyfeldt Bø snakket om at
alle som kommer til Gud, får samme
«premie». Det gjelder ikke å være
første mann, det viktige er å komme.
Alle fireåringene fikk «Min kirkebok 4».
Bøkene inneholder spennende fortellinger

fra Bibelen, fortellinger om Bo og Nora,
sanger, vakker kunst, bønner og andre
små godbiter, som passer fint til lesing på
sengekanten. Etter gudstjenesten var det

kirkekaﬀe, med deilige skuﬀekaker.
Marie Vargas

Alphakurs i Finsland
Hva er det som gjør at mer enn 24
millioner mennesker over hele verden
har brukt 10 kvelder og en helg hver til å
delta på Alphakurs? Er det muligheten
til å utforske den kristne tro i et åpent og
avslappet miljø? Er det kveldsmaten og
det sosiale fellesskapet? Er det samtalen i
smågruppene?
Eller kanskje en kombinasjon av alt dette?
De fleste kristne kirkesamfunn arrangerer
Alphakurs som et tilbud til alle som er
interesserte i å få en innføring i sentrale
tema i kristen tro – eller som ønsker en
liten repetisjon. Og noen har til og med
tatt flere Alphakurs rett og slett fordi dette
er trivelige og fine kvelder. En kurskveld er
omtrent slik:
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19.00
19.30
19.45
20.15
20.30
21.15

Kveldsmat
Velkommen
Undervisning
Kaﬀepause
Smågrupper
Samlet avslutning

Kurset på Finsland bedehus starter
onsdag 21. januar og deretter er det
samlinger de fleste onsdager til og med
15. april.
Alphahelgen er fredag 6. og lørdag 7.
mars. Jan Austad, Thor Solberg, Vegard
Soltvedt og Erling Seglem står for det
meste av undervisningen på kurset.
Mer informasjon om kurset får du fra
Erling Seglem, tel. 916 93 551, på www.
bedehuset.no, eller rett og slett ved å
komme på informasjonskvelden 8. januar.
Om du deltar på informasjonskvelden er
det helt opp til deg om du ønsker å melde

deg på kurset. Men vi synes nå at…
… du skulle unne deg et Alphakurs!
Velkommen til informasjonskveld og taco
på Finsland bedehus torsdag 8. januar
kl. 19.00 – 21.00.

Juleminner - Julestemning i huset.
Åse Severinsen har vokst opp
i Høllen og på Tangvall.
Det meste av hennes yrkesaktive liv har
vært på skolen, men nå er hun ordfører
i Søgne på 3. året. Vi var på besøk for å
høre om hun hadde noen juleminner og
vi ble meget godt mottatt på hennes fine
kontor i det nye Rådhuset.
Det var en travel tid før jul og hos oss.
Mye mat skulle det lages, alt skulle
lages fra bunnen av. Det var persesylte,
kalvesuss, leverpostei, rullepølse og
annet som hører julen til. Det ble også
bakt mye kaker til jul. Huset skulle være
vasket og rent, og alt var klart når julen
ringte inn. Juletreet ble pyntet med
hjemmelaget juletrepynt. Mormor og
min mor og var flinke til å hente mose
og annet i hagen og skogen, som ble
brukt til juledekorasjoner. Det var virkelig
stor julestemning og vi gledet oss veldig
til å feire jul. Som vanlig var det torsk
på julekveldsmiddagen, en tradisjon vi
hadde helt til det kom en svigersønn i
huset som ville ha ribbe. Julegaver var for
det meste bløte pakker og det var nyttige
gaver. Jeg husker en særlig julegave og
det var et par ski, men gleden varte ikke
så lenge, for på en skitur i januar, brakk
jeg den ene skien og det var veldig trist.
Tradisjonen var også at vi gikk i kirken
på julaften. De første årene bodde vi hos
mine besteforeldre. Min far var på sjøen
og vi hadde brevene fra han som ble tatt
fram. Han var veldig flink til å skrive brev
og noen ganger fikk jeg personlige brev
bare til meg, det var stas. Jeg samlet på

brevene, som ble tatt fram da han fylte
80 år.
Første juledag var en stille dag. Den var
hellig og vi måtte holde oss i ro. Det
kunne bli en lang dag for oss barna, men
så kom 2. juledag og da kunne vi ha det
moro. Vi var sammen med familie og
venner, og var på juletrefester. Vi var på
Betania, søndagsskolefest og grendefest.

Jeg tenker tilbake på julefeiringen i min
barndom og ungdom med stor glede. Selv
om jeg har blitt ganske voksen, gleder
jeg meg fortsatt til jul, sier ordføreren i
Søgne. Vi takker Åse Severinsen for glade
juleminner.
Oddvar Ripegutu

Lemurdag på Greipstad menighetshus
Lemurdag er et trosopplæringstiltak for 2.
klassinger i Greipstad menighet.
Fredag 17. oktober var sytten 2. klassinger med på Lemurdag
på Greipstad menighetshus, fra klokken 09.00-15.00. Dagen
ble fylt med fortellinger fra Madagaskar, laging av lemurmasker,
hoppeslott, linebalansering, utebingo, blindebukk, tegning,
papirflykonkurranse, varm lunsj, film, frukt, lek og mye moro. Takk
for en gøy dag sammen!
Marie Vargas

MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2014

5

Ny kirkeverge i Songdalen

Fra november har jeg tatt
over som kirkeverge i
Songdalen, og jeg vil gjerne
presentere meg kort for
leserne av menighetsbladet.

kantor i en Oslomenighet ble det arbeid
i organisasjoner: Først 7 år sentralt i
fagforeninga til kirkemusikerne, deretter
16 år i KA – Kirkelig arbeidsgiver- og
interesseorganisasjon. Der har jeg
arbeidet som forhandlingssjef, og rådgiver
for fellesråd/kirkeverger i hele Norge.
Etter at jeg giftet meg med Gro Furholt i
1980, bodde vi i 16 år i Hobøl. Sommeren
2000 flytte vi til Gros hjemplass med de
tre guttene våre. Helt til sist nyttår pendlet
jeg til Oslo ukentlig til KA i Oslo. Til slutt
ble den arbeidssituasjonen for krevende,
jeg sluttet i Oslo og har arbeidet som
bussjåfør siden januar i år. Jeg er glad for
å kunne ta fatt på et arbeid som ligger
nær opp til det jeg har drevet med i
mange år, og synes jeg er blitt godt tatt
imot på alle måter.

Jeg heter Steinar Moen, og bor i
Greipstad. Jeg er født og oppvokst i Hobøl
kommune i Østfold, og har utdanning
fra Menighetsfakultetet, Universitetet
i Oslo og Musikkhøgskolen. Jeg er
utdannet kantor, men etter 10 år som

En kirkeverge er daglig leder av
fellesrådets virksomhet. Fellesrådet består
av representanter fra de to soknene
Finsland og Greipstad, pluss en prest
og en kommunal representant, og har
som oppgave å legge til rette for at

menighetene kan få holde på med det
som er deres lovregulerte oppgaver: Feire
gudstjenester, gjennomføre kirkelige
handlinger og ellers initiere og drive
det kristelige livet i soknene. Fellesrådet
er arbeidsgiver for de ansatte (utenom
prestene), har ansvar for kirkehusene,
og for økonomien – som i hovedsak er
bevilgninger fra kommunen. Fellesrådet
har også forvaltningsansvaret for
gravlegging i kommunen, for alle
kommunens innbyggere.
Jeg gleder meg til å jobbe i kommunen
der jeg bor, og bli kjent med bygdas
innbyggere gjennom arbeidet mitt. Jeg
oppfordrer til å ta kontakt dersom det
er noen som har noe å ta opp med
fellesrådet. Normalt er jeg på kontoret
i Greipstad menighetshus mandag og
onsdag (halv stilling), og ellers etter
behov. Kontaktopplysninger finner du et
annet sted i menighetsbladet.
Steinar Moen

Juleminner – Hoppski til jul
Johnny Greibesland har sin oppvekst i
Finsland og etter at han hadde arbeidet
flere steder i landet, overtok han
slektsgården. Han er av bondeslekt og
har selv vært bonde i Finsland i flere år,
før han ble ordfører i Songdalen i 2003.
Vi møtte en hyggelig og uformell ordfører
på hans kontor i Rådhuset, for å høre om
han hadde noen juleminner.
Tiden før jul var en travel tid, mye skulle
gjøres før julaften kom. Huset skulle
gjøres rent, julematen skulle gjøres klar
og vi skulle skifte halm i madrassene,
som var blitt harde, etter at vi hadde
ligget på dem i et halvt år. Da jeg var
liten, feiret vi julaften sammen med mine
besteforeldre. Men etter at vi ble en stor
familie, vi var 7 søsken, der jeg var den
eldste, feiret vi julekvelden hjemme hos
oss selv. Julegrøten kl. 12.00 på julaften
var innledningen til julefeiringen. Min
far leste juleevangeliet før vi spiste
julemiddagen, som var ribbe, ganske
vanlig på disse kanter. Etter at vi hadde
spist oss gode og mette, gikk vi rundt
juletreet og sang julesanger. "Glade jul" er
en av de sangene jeg husker godt. Så kom
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det store øyeblikket da nissen kom med
sekken og delte ut julegaver. Vi ønsket
oss harde pakker, men det var mest bløte
med klær vi trengte. Vi hadde ikke så mye
å kjøpe for den gangen. En julegave står i
et særlig minne fra julaften i Finsland, det
var da jeg som 12 åring fikk hoppski. Det
var mange hoppbakker og jeg var ivrig i å
hoppe på ski, men de store bakkene holdt
jeg meg unna, jeg var nok litt pysete, sier
ordføreren litt beskjedent.

Første juledag var en stille og alvorsfylt
dag. Det ble ofte en lang dag for oss
barna. 2 juledag var stillheten brutt og vi
kunne besøke familien, gå i selskap og ha
det moro. Så var det juletrefester, både
de som var i bygda og etter hvert som
vi ble eldre, var vi også på juletrefester
i nabobygdene. Juletrefestene var et
av høydepunktene i vår barndom og
ungdom, sier Johnny Greibesland, og vi
takker for gode juleminner.
Oddvar Ripegutu

Kvinneforeningene våre
”Kvisten” i Søgne Glimt fra et

forenings møte
Klokka nærmer seg halv åtte. Vi kommer
fra fjern og nær, dvs. de fleste kommer
fra Stausland – Høllen i Søgne, mens
undertegnede kommer helt fra byen. Jeg
har satt stor pris på å kunne fortsette i
foreningen selv etter at vi flyttet fra bygda.

Historikk

Foreningen ”Kvisten” ble stiftet i 1986
av Kari Wetrhus Jensen og Marit Borø
Byklum. Navnet ”Kvisten” ble valgt ut fra
første linje i sangen: ”Å, fikk jeg kun være
den minste kvist på vintreet ditt Herre
Jesus Krist.”
”Vi satt øverst på Anderåsen og så rundt
oss hvem vi kunne invitere med som ikke
allerede var med i en forening”, forteller
Kari, og slik ble altså ”Kvisten” til.
De fleste medlemmene har vært med
i foreningen fra begynnelsen, mens
noen få nye er kommet til. Det gjelder:
Turid Severinsen, Liv Aanensen og altså
undertegnede.

Et vanlig foreningsmøte

Vi er som regel fra 7 til 11 kvinner på
møtene. Kvinner i vår beste alder – noen
av oss er pensjonister nå, men da vi
startet i foreningen, var vi svært så aktive
yrkeskvinner. Det sosiale fellesskapet er
viktig, så praten går ivrig over en kopp
kaﬀe og smørbrød og kake.
Men vi er brennende engasjert av misjon,
så det setter tydelig preg på samlingene
våre. Vi jobber for NMS. Derfor får vi både
brev fra regionkontoret med ulike nyheter,
og brev fra en utsending som vi har
spesielt bønneansvar for. Vi har spesiell
tid for bønn i foreningen vår.
At vi er en NMS-forening, forhindrer
ikke at vi kommer fra ulik bakgrunn,
også når det gjelder misjon. Selv har jeg
vært misjonær i Israel i 12 år og senere
kretssekretær for Israelsmisjonen. Jeg har
dessuten en sønn med familie som har
jobbet for Israelsmisjonen i Jerusalem. De
var også utsendinger fra Søgne menighet.
Nå er det en annen Liv i foreningen,
nemlig Aanensen, som har en sønn med
familie som arbeider i Elfenbenskysten
utsendt av Misjonssambandet. De er også
utsendinger fra menigheten og blir derfor
bedt for i hver gudstjeneste.
Dessuten har Randi Engebu en datter
som har jobbet på Haydom i Tanzania.
Selvfølgelig har disse også hatt sin
naturlige plass i forbønnen vår ved siden
av arbeidet for NMS.
Måltidsfellesskapet er en viktig
bestanddel av foreningsmøtet. Smørbrød
eller rundstykker + deilig kake. Når jeg

Septembermøtet: Foreningen var dessverre ikke fulltallig. Til stede fra venstre: Marit Borø Byklum,
Snefrid Håverstad, (kveldens vertinne), Bjørg Stie, Torhild Åsly, Randi Engebu, Liv Aanensen og Kari
Wetrhus Jensen.
Følgende var ikke til stede: Aud Andersen, Karin Thomassen, Turid Severinsen og Liv Høyland.

er vertskap, kommer de andre med
medbrakt: fat med deilige smørbrød og
kake. På grunn av MS’en min kan jeg
nemlig ikke lage mat lenger, men vertskap
kan jeg være når jeg er i god form. Da må
de andre ta turen til byen eller til Lund,
når jeg er på rehabilitering. Slik har vi
hatt foreningsmøte både hjemme i Østre
Strandgate og på Kongsgårdheimen og på
Kløvertun.
Noen av deltakerne er ivrige med
håndarbeid som går til julemessa i
Kristiansand. Men ikke alle har motorikk
god nok til slikt. Derfor samler vi inn
penger og kjøper en fin gevinst til
hovedlotteriet. Ellers har man hatt
felles bakedag på skolekjøkkenet på
Langenes skole. Da blir det tryllet fram
lekre småkaker til salg. Glassene med
julebakst er svært populære, så det gjelder
å være tidlig ute for å sikre seg disse

delikatessene. Selv har jeg alltid ”tatt
julebaksten på julemessa!”

Adventsmøte

Det årlige adventsmøtet for alle NMS
kvinneforeningene i Søgne er noe vi ser
fram til.
Alle medlemmene inviterer da med seg en
eller to gjester. Det er alltid en kjent taler
på adventsmøtet og gode sangkrefter. I
fjor ga Konstanse Raen oss et lynkurs i de
mange utfordringer som møter en når en
skal oversette Bibelen for første gang til et
språk som kanskje ikke har skriftspråk en
gang. Interessant! Så er du ikke alt med i
en misjonsforening, og synes det kunne
være fint å være med i et slikt fellesskap,
så ta kontakt med menighetskontoret eller
med en av oss.
Liv Høyland

Vær med å støtte
Menighetsbladet
Menighetsbladet blir utlevert GRATIS til de fleste husstander
i Søgne, Greipstad og Finsland. Bladet må ha annonser for å kunne
drive videre, og vi ber derfor næringslivet om hjelp for utgivelser i
2015.
Kontakt:

jan.arne.kleivset@rejler (Søgne)
Oddbjorn.folleras@gmail.com (Greipstad)
Terje.Utsogn@songdalen.kommune.no (Finsland)
MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2014
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Program for Rosseland bedehus:
Hjemmeside:www.rosselandbedehus.com
Desember 2014
Tirsdag 02.12:
Tirsdag 09.11:
Tirsdag 16.11:
Januar 2015
Tirsdag 06.01:

Tale: Alf Halvorsen, Normisjon. Kollekt. Sang: Ledvin Hansson
BIBELTIMER kl.19.00 og kl.20.30
Emne: «Big Bang» v/ Harald Avtjern. Kveldsmat mellom møtene
Julemøte m/grøt. Andakt. Liten utlodning til bedehuset

Tirsdag 13.01:
Tirsdag 20.01:
Tirsdag 27.01:

JULEFEST Tale: Gunnar Skaar. Sang: Frikstad musikkor.
Ertesuppe og kaker
Taler fra NLM. Kollekt. Sang: Harald Nilsen
Tale: Jørgen Tønnesen IMF Sør. Kollekt. Sangkrefter deltar
Fellesskapskveld m/nattverd

Februar
Tirsdag 03.02:
07.02:
Tirsdag 10.02:
Tirsdag 17.02:
Tirsdag 24.02:

Tale: Steinar Harila HTR. Kollekt. Sang: Berit og Agnar Gjertsen
LØRDAGSKVELD PÅ BEDEHUSET. Samling med god bevertning.
ISRAELSMØTE med Bjarne Thorstein Grotbæk. Sang: Bente Risdal
Taler fra Normisjon. Kollekt. Sangkrefter
ÅRSMØTE. Valg og årsmøtesaker. Andakt. Bevertning

De vanlige møtene begynner kl.19.30, og med bønnemøte kl.19.
Vi har også bønnemøte hver mandagskveld kl.20.30 der vi tar opp bønneemner og ber for og med hverandre.
Velkommen til møtene.

Menighetshusets dag
20. september ble menighetshusets dag
arrangert. Det var en dag fullspekket av moro for
liten og stor.
Det var sang av Knertekoret, andakt med Marie Vargas, lotteri,
auksjoner, aktiviteter, salg av brød, karikaturtegning og matsalg.
Overskuddet går til nedbetaling av lånet på menighetshuset. Dagen
innbragte et overskudd på ca. 53 000 kr. Lånet er nå nede i 4.4
millioner takket være faste givere, gaver og ikke minst inntekter fra
Bruktbutikken.
Komiteen ønsker å rette en takk til alle som bidro for å skape en flott
dag.
Mvh
Komiteen
V/ Janne Slotte

Menighetsrådet hadde ansvar for matsalget

Har du lyst til å være sonekontakt for Søgne menighet?

Som sonekontakt har du ansvar for å: Gi en blomst fra menighetens diakoniutvalg til dem som fyller 80, 85, 90, 91, 92
(hvert år fra 90 år). Dele ut invitasjon til gudstjeneste og kirkekaﬀe til de over 75 år i Langenes arbeidskirke (våren).
Sonekontaktene gjør en flott jobb. Vi mangler for øyeblikket sonekontakt for sonen Oftenes-Skarpeid.
Er dette en oppgave du kunne tenke deg, ta gjerne kontakt med :
Menighetskontoret på tlf: 380 55710 eller Silje Wik Vesterfjell, diakon i Søgne menighet :
Tlf : 99294606 Mail: silje@sognemenighet.no
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Kristent Arbeid Blant
Blinde og svaksynte
(KABB)

Program Finsland bedehus
vinter 2014/ 2015
Bønn hver onsdag kl. 10.30
November:
27
Tor
28
Fre
29
Lør
30
Søn

15.00
19.30
20.00
14.00

Middagskafé
"Dette er ditt liv"
Åpen Kjeller
Adventsfest i hallen

Desember:
4
Tor
6
Lør
7
Søn
7
Søn

10.00
19.30
10.30
17.00

11
26
27
29

Tor
Fre
Lør
Man

19.30
19.30
18.00
19.00

Småbarnstreﬀ
Ungdomsforeninga
Søndagsskole
Storsamling & Kjempefest v/ Tormod Bakkevold og Astrid
Persson & Anne Gausdal
Torsdagsmøte
Ungdomsforeningas Juletrefest
Søndagsskolens Juletrefest
Avholdslagets juletrefest

Januar:
3.
8.
10.
15.
18.
21.
28

Lør
Tor
Lør
Tor
Søn
Ons
Ons

18.00
19.00
19.30
15.00
19.00
19.00

Gaither juletrefest
Info-kveld Alpha kurs
Ungdomsforeninga: Konsert med Jimmy Needham
Torsdagsmøte
Storsamling & Kjempefest v/ Knut Svein Dale
Alphakurs
Alphakurs

Februar:
1.
3.
4.
11.
15.
18.
20

Søn
Tir
Ons
Ons
Søn
Ons
Fre

17.00
19.30
19.00
19.00
17.00
19.00
19.00

Storsamling & Kjempefest v/ Asbjørn Handeland
Møte Israelsmisjonen
Alphakurs
Alphakurs
Familiestorsamling. Musikal med barnekoret i Øvrebø
Alphakurs
Årsmøte i Finsland bedehus

Sparkesykkelkonkurranse, aktiviteter på
gokartbanen, innendørs sykkelløp.
Tenker du i første omgang at dette er
programposter på en leir for blinde og
svaksynte? KABB arrangerer påskeleir,
sommerleir, familieleir og andre samvær
for både barn og voksne. Der møter
deltakerne «et kristent fellesskap
av likesinnede», stod det å lese i
«Kabbnytt»’s referat fra en leir.
KABB holder til i Askim, men har
lokallag over heile landet. KABB gir
ut «Barnas lydavis», lydbøker som
sangbøker og Bibelen pluss litteratur.
De har opparbeidet et godt bibliotek, og
bruker moderne lydverktøy.
Har noen i våre menigheter bruk for
KABB’s tilbud? Les mer på hjemmesida:
www.kabb.no
Reidun Kleveland.

Boblefotballturnering

Nå er konfirmanttiden allerede i gang
for konfirmantkullet 2015 i Greipstad
og Finsland. Vi hadde første samling
17. september. Da var det boblefotball
som stod på programmet. Ti store
bobler ble leid inn, blåst opp og båret
ned til gressplenen på Fagermoen.
Konfirmantpappa Erik Olsen var
dommer, og la vekt på samarbeid og at
vi skulle ha det gøy sammen.
I pausen ble det servert pizza fra
pizzabakeren og Maya Austad fortalte
om hva det er å være kristen, og om
hvordan hun som prestedatter synes det
er å være kristen.
Vi ser frem til fortsettelsen på
konfirmantopplegget.
Marie Vargas

GREIPSTAD MENIGHET

JULETREFEST

Bønnesamling
På Greipstad menighetshus
i det stille rom.
Hver torsdag kl. 10.00 - 11.00

Velkommen til juletrefest i Greipstad
menighetshus Søndag 28. desember
kl. 16.00 – 18.00.
Vi serverer wienerpølser, kaker, kaﬀe og
saft. Mye sang og juletregang.
Andakt v/Jan Austad. Kanskje kommer
nissen også?
GRATIS INNGANG OG MAT.

MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2014
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Bruktbutikken i Brennåsen
Når du besøker bruktbutikken
i Brennåsen, er du alltid
velkommen til å sette deg
ned og ta en kopp kaﬀe.
Nå er døren lukket for dagen, og det er de
driftige damene bak tiltaket som har satt
seg til med kaﬀekoppen, klare til å fortelle
oss om eventyret.
For et eventyr er den, butikken som
denne venninnegjengen startet for seks
år siden, og som raskt utviklet seg til en
millionbedrift.
Greipstad menighet var i ferd med å
bygge nytt og funksjonelt menighetshus,
til mangfoldige millioner kroner.
Dugnadsinnsatsen var stor, bedrifter og
privatpersoner bidro, økonomisk og med
arbeidsinnsats, til at lånebehovet til sist
ble kraftig redusert.
Det var da idéen om bruktbutikk dukket
opp. «Ingen av oss hadde særlig
butikkerfaring,» forteller de. «Men vi
fikk uvurderlig hjelp av Jan Nordstokkå
i Søgne. Han gav oss mange idéer om
praktiske ting.» De hadde heller ingen
anelse om hvor mye arbeid det ville bli –
eller hvor mye penger de ville få inn. Siden
de startet, har butikkens bidrag redusert
gjelden med 5,3 millioner kroner!
Videre får vi høre om hvordan alt har lagt
seg til rette for dem helt siden starten.
De berømmer særlig Mosvold, som de
første tre årene lot dem disponere lokaler,
uten annen betaling enn strømutgiftene.
De har aldri betalt for noe inventar, alt

er gaver. Det har aldri manglet varer i
butikken; givergleden er stor blant folk.
Og jentene understreker at de alltid gjerne
tar imot mer. Som de sier: «Om du selv
ikke synes det er fint nok, kan det være
andre som liker det!» Det siste året har de
begynt å ta imot brukt tøy, bare det er helt
og rent.
Etter at butikken hadde vært i drift i et
år, fikk de også et tilbud om å motta
returvarer og restpartier fra Netthandelen,
noe som har bidratt sterkt til å øke
omsetningen.
Alt dette hadde likevel ikke kunnet la
seg gjennomføre uten alle de frivillige
som trofast stiller opp for at butikken
kan holde åpent noen timer hver dag.
Alt arbeid her er dugnad, her er ikke én

time lønnet arbeid. Det gjelder også de
opprinnelige initiativtagerne, som fortsatt
administrerer. For at ikke arbeidsmengden
skal bli for stor, har jentene hovedansvaret
en uke av gangen.
Bruktbutikken har stor verdi, også når
man ser bort fra det økonomiske. Den
gir fellesskap for medarbeiderne. Mange
kunder kommer langveis fra. Men for folk
fra bygda kan den også fungere som en
sosial møteplass: «Jeg skal ikke ha noe
i dag. Jeg bare liker å gå rundt og kikke i
hyllene.»
Elen Bente Syverstad

Ny bruktbutikk i Søgne
Torsdag 23. oktober ble en ny bruktbutikk
åpnet i Søgne i tidligere Betania i Høllen.
Betania og Søgne menighetsforening
har som kjent slått seg sammen
og kjøpt Agderstrand leirsted til et
nytt menighetssenter, under navnet
Søgne menighetssenter. Det er en
stor investering og i tillegg til kjøp av
dette leirstedet, skal det en omfattende
ombygging til, for å gjøre det tjenlig til
arbeidet for barn og ungdom, voksne og
eldre i Søgne.
For å være med og finansiere denne
utbyggingen, har de som står bak
Søgne menighetsenter, åpnet denne
bruktbutikken, som er åpen på tirsdag,
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onsdag og fredag fra kl. 11.00 til kl. 17.00,
torsdag fra kl. 11.00 til kl. 18.00 og på
lørdag fra kl. 11.00 til kl. 14.00.
Det har vært stor pågang til bruktbutikken
den korte tiden den har vært i gang,
omsetningen har vært meget god, og
mange har funnet noe de kan ha glede av
til en rimelig penge. Denne bruktbutikken
har satset på tøy, og her kan en finne
mange fine. Men ellers så er det mye å
finne der, bøker, møbler, pyntegjenstander
og kjøkkenutstyr m.m.
Det har meldt seg 50 frivillige
medarbeidere og det er plass til flere,
sier Reidun Haaland Knudsen som er

butikksjef. Vi ønsker bruktbutikken lykke
til og at de kan fortsette med et godt salg.
Oddvar Ripegutu

Gullkonfirmanter
i Finsland.

Døpte
Søgne
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ

Emilie Vingen (døpt i Stavanger)
Synne Sangvik
Malin Wiik Aas
Jonathan Thomassen
Maline Teland Eriksen (døpt i Øyslebø)
Elevine Teland Eriksen (døpt i Øyslebø)
Mie Skoge Johanssen
Gabriel Larsen Aamdal
Nikolai Emil Malmo
Synne Sødal Pedersen
Sunniva Ravnevand Gundersen
Maria Øydne Bolstad
Daniel Juan Øydne Bolstad
Emma Glomsaker
Sanna Glomsaker
Sander Kleivan Holand
Stella Helgeland Pettersen

Greipstad
Søndag 12. oktober møttes konfirmantene fra for 50 år siden til gudstjeneste og samvær
på bedehuset. Disse møtte opp:
Bakerste rad fra venstre: Tore Magne Buås, Ragnhild Berge, Hjørdis Berge Brekken,
Astri Ingeborg (Riseng) Høgevoll, Solveig (Kristiansen) Jortveit, Kolbjørn Hærås,
Torstein Leipsland.
Fremste rad fra venstre: Anne Wenche (Follerås) Linjord, Aslaug (Roland) Henriksen,
Inger (Utsogn) Finsådal, Else Synnøve Grindland, Else (Haugenes) Hansen

ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ

Jacob Olsson
Arild Gaupholm-Mulder
Nico Røyrås Nygård
Liv Berntsen Simonsen
Jesper Myhren-Nøding
Lukas Halvorsen Engmark
Levi Kulien
Leon Alan Rugland
Leon Tønnessen Lie

Finsland
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ

Restart Gospelkor
under ledelse av

Tom Jarle Istad Kristiansen
•

Konsmo Kirke søndag 7/12 kl. 19.00
Greipstad Kirke onsdag 10/12 kl.19.00
Valle Kirke(Sør Audnedal) lørdag 13/12 kl.19.00
Søgne Hovedkirke søndag 14/12 kl. 19.00

Tomine Grovane Svaland
Leni Caspara Stallemo
Noah Egebakken Øvland
Kevin Egebakken Øvland
Vegard Eikeland

Vigde
Søgne
ǯ
ǯ
ǯ

Aina Seilskjær og Karl Erik Granberg
Ingunn Sivertsen og Jørn-Asle Hersvik
Berit Ånonsen og Vidar Ramsland

De vise menn gir
gaver til Maria med
barnet

Foto: Kjell Ivar Mortensen 2014 | Design: Øyvind Høie

Dette er det aller eldste bildet som
finnes med dette motivet. Det er
fra år 222, og er malt på veggen i
Priscilla-katakomben i Roma.
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Døde
Søgne
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ

ǯ

Åsta Stousland
Erna Hansen
Jan Erik Hallandvik
Sidsel Kerlefsen
Askjell Skjævesland
Dagmar Kamilla Kristensen
Lars Uno Gudbrandsen
Jan Torstein Grødal
Sigurd Melhus
Turid Honnemyr
Erling Birger Andresen
Lovisa Fredrikke Lysgård
Gerda Karlotte Enoksen
Dagny Berg Pettersen

Gullkonfirmanter
Søgne 2014

Greipstad

Synnøve Magdalene
Finanger Tjomsland f. 1926
Reidar Handegaard f. 1935
Tomine Olivia Knudsen f. 1934
Egil T. Kampenes f. 1936
Thor Johan Kolpus f. 1951
Atle Tormod Gabrielsen f. 1935
Nelly Andersen f. 1929
Bjørn Arve Ødeverp Try f. 1976
Ingebjørg Eikeland f. 1931
Solveig Bolstad f. 1924
Ingrid Haugland Olsen f. 1948
Thelma Loland f. 1921

Finsland

Sigfrid Erklev f. 1927

«FINNER
DU IKKE
VOTTENE ELLER
BRILLENE???
Kanskje du har glemt eller mistet dem
i kirka eller på kirkegården?
Vi har diverse ting og tang liggende i
kirkene og på menighetskontoret.
Ta kontakt med oss – kanskje vi har
akkurat det du har mistet/glemt!
Søgne menighetskontor:
tlf. 38 05 57 10 (kl. 10.00 – 14.00)
e-post: post@sognemenighet.no»

Juleblomst - Søgne
Søndag 07.12.14 deles det ut
juleblomst til alle over 80 år
Utdelingen begynner kl. 12.30.
Vi synes det hadde vært fint å treﬀe
dere hjemme.
Mvh Diakoniutvalget i Søgne
Menighet.
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Her er 50-års konfirmantene i Søgne dette året. De ble markert under gudstjenesten
søndag 5. oktober i Hovedkirka. Av de 57 som ble konfirmert 26. april 1964, er 6 døde.
De som møtte opp for å minnes en stor dag, var følgende:
Foran 1. rekke fra v. (damene er nevnt med sitt pikenavn): Turid Repstad, Elin Jakobsen,
Anne Berit Askland, Unni Kjær, Ruth Noria Holmen.
2. rekke: Laila Isaksen, Reidunn Hortemo, Nelly Kathrine Syvertsen.
3. rekke: Anne Lise Johansen, Gunhild Helene Nykvist, Liv Sangvik.
Bak: Arnt Egil Trelsgård, Alf Børge Nilsen, Olaf Jostein Andreassen, Arnt Bjelland, Karl
Gustav Johansen.
Etter gudstjenesten var det kirkekaﬀe og hyggelig møte konfirmantene imellom og med
Søgne menighet. Så dro de aller fleste av gullkonfirmantene bort til Linnegrøvan til
Gunders kafe til en middag og koselig mimring i et par timer. Dette var stas!
Jostein Andreassen

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

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

Vi ses i underetasjen i Brennåsen senter!!
Kontakt oss gjerne på tlf. 907 32 101

Da var jeg på plass…
I forrige menighetsblad ble
jeg presentert som ny diakon
og nå er jeg på plass.
Jeg har blitt tatt i mot av stab og menighet
på en fantastisk måte, takk for varme ord,
vennlighet og gode klemmer. Takker alle i
menigheten som kom og var med under
vigslingsgudstjenesten. Dere var alle
med og bidro til at det ble en flott dag for
meg. I Søgne vil jeg trives, og det gjør jeg
allerede.
Jeg er så glad for denne jobben og jeg
gleder meg til å bli kjent i Søgne og
med alle jeg møter på min vei... Jeg er
født og oppvokst i Søgne, men flyttet
til Kristiansand da jeg var 4. Etter
videregående gikk jeg et år på Sagavoll
folkehøgskole, deretter gikk turen til Oslo
hvor jeg studerte og jobbet noen år. Min
kjære mann traﬀ jeg det året jeg bodde
på Studenterhjemmet i Oslo. Her var vi 3
jenter og 35 gutter…,der var det topp å bo.
I 2010 flyttet Arve og jeg til Kristiansand.
Nå er vi en familie på 4, Mats er 3 år og
Maina 11 mnd.
Jeg har erfaring som sykepleier, men har
aldri arbeidet som diakon. Hva er så en
diakon? Dette spørsmålet får jeg ofte…
Ja, hva er en diakon eller hva er diakoni?

Det er underlig hvor vanskelig dette
spørsmålet er å svare på selv for en som
er utdannet diakon. Jeg tenker mye på
dette og det utfordrer meg stadig. Jeg har
ofte valgt å svare at diakoni er kirkens
omsorgstjeneste. Min jobb sammen med
resten av staben og menigheten er å bidra
til at vi er en kirke som SER HVERANDRE
og som viser omsorg for våre
medmennesker. En viktig tanke innenfor
diakonien er at enkelte ganger i livet har
vi tid, ønske og mulighet til å være noe for
andre. Andre ganger trenger vi at noen er
der for oss. Jeg har lyst og tid til å være
et medmenneske og jeg ønsker å høre
fortellingen din. Det synes jeg er noe av
det flotteste med å være diakon, å få ta
del i enkeltmenneskers fortellinger. Og
kanskje kan jeg gi noen et lite pusterom
ved å være et medmenneske som ønsker
å lytte. Det drives mye flott diakonalt
arbeid i Søgne menighet og det er så fint
å se en menighet hvor det er forskjellige
typer fellesskap og mye liv, dette må
fortsette! Jeg ønsker meg tilbakemeldinger
på godt og vondt. Og så håper jeg at vi
kan være rause med hverandre og at vi
føler vi kan være oss selv. Jeg ønsker også
å være der for dem som ikke kommer til
kirken eller til diakonen.
Har du lyst til å bidra på en eller annen
måte eller har du tanker og ideer du vil

dele? Ønsker du å slå av en prat? Jeg vil
gjerne treﬀe deg.
Da kan jeg nås på:
Tlf: 99294604
Mail: silje@sognemenighet.no
Mitt ønske er at jeg etter hvert kan ha en
fast tid hvor jeg holder kirken åpen. Da
er det mulighet for den som ønsker det
å komme innom, enten for en prat eller
bare for en stille stund i kirkerommet.
Dette kommer jeg tilbake til.
Ønsker dere alle en velsignet adventstid.
Silje Wik Vesterfjell

Kristne symboler. Liturgiske farger.
I forrige nummer av menighetsbladet
avsluttet vi serien om merkedager.
I tiden fremover vil vi ta for oss kristne
symboler.
Førstkommende søndag går vi inn i
adventstiden, som er begynnelsen på
kirkeåret. Da kan det passe å se på
kirkeårets liturgiske farger.
På 70-tallet ble adventstiden fiolett
rundt i de norske hjem. Handelsstanden
hadde oppdaget de liturgiske fargene,
og formidlet gjennom vindusutstillinger
og interiørblader at nå skulle tekstiler,
servietter og lys være fiolette. Og det ble
de. Men her var det nok mer tale om mote
enn om symbolsk innhold.
Hva er så de liturgiske fargene? Det
er de fargene vi finner på kirkeårets
kalender, som forteller om de forskjellige
kirkeårstidenes karakter og innhold.
Vi møter fargene først og fremst i kirkenes

tekstiler. Vi finner dem i prekestolkledet,
antependiet (kledet som i noen kirker
dekker forsiden av alteret) og prestens
stola og messehakel, som (i velutstyrte
kirker) skiftes ut etter hvor vi befinner
oss i kirkeåret. På den måten er de med å
belyse søndagens budskap. I antependiet
i Greipstad kirke har Else Marie Jakobsen
faktisk vevet inn hele kalenderen av
liturgiske farger under bildet av Jesu siste
måltid med disiplene.
Det er fire hovedfarger:
Hvitt symboliserer fest og glede. Den
brukes i juletiden og påsketiden, og på
enkelte spesielle festdager.
Rødt er fargen for Ånden og kirken, blod,
ild og martyrium. Den brukes i pinsen, på
Stefanusdagen og olsok.
Grønt er fargen for vekst og livskraft.
Den brukes i åpenbaringstiden og
treenighetstiden.
Fiolett, som er en blanding av rødt, blått

og et snev av sort, står for forberedelse,
bot og sorg. Den brukes i adventstiden og
fastetiden.
(Kilde: kirken.no. Under Menighetsliv/Om
kirkeåret/Kirkeårets farger finner du mer
utførlig informasjon om vedtaket i Kirkemøtet
i 2010.)

Fiolett som adventsfarge er ikke lenger
trendy. Nå er julepynten fremme fra
begynnelsen av desember (eller før).
«Lilla taper terreng – vi går rett på rødt»
leste vi nylig i en overskrift i et boligblad.
Men kirken skifter ikke farge etter tidens
trender. Fiolett er fortsatt adventsfargen,
som maner oss til å la ukene før jul være
en rett forberedelsestid, slik at vi kan feire
julen som en riktig gledens fest.
Elen Bente Syverstad
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Kirkekalender
Tirsdag 17. februar.
Langenes arbeidskirke.
Kl. 19.30: Åpen kirke. Stillhet.
Kl. 20.30: Kveldsbønn m/nattverd.

SØGNE

Søgne hovedkirke.
Høytidsgudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Nattverd. Takkoﬀer: Menigh.fakultetet.

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

2 . juledag 26. desember kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø. Dåp.
Nattverd. Takkoﬀer: NLA Høyskolen.

KIRKEKALENDER

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.
Julegrana tennes etter gudstjenesten.
DESEMBER
Søndag 7. desember kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Dåp. Nattverd. 7-årsklubben deltar.
Takkoﬀer: Misjon uten grenser.
Kirkekaﬀe.

JANUAR
Nyttårsdag 1. januar 2015 kl. 12.00:
Søgne gamle kirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Nattverd.
Søndag 4. januar kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Dåp. Nattverd. Takkoﬀer.
Søndag 11. januar kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Dåp. Nattverd. Søndagskole. Takkoﬀer.
Kirkekaﬀe.
Søndag 11. januar kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Presentasjon av årets konfirmanter.
Takkoﬀer.

Tirsdag 9. desember:
Langenes arbeidskirke.
Kl. 19.30: Åpen kirke. Stillhet.
Kl. 20.30: Kveldsbønn. Nattverd.

Søndag 18. januar kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfledt Bø.
Dåp. Nattverd. Takkoﬀer.

Søndag 14. desember kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Pål Bjørkkjær. Nattverd.
Søndagsskole. Takkoﬀer: NLM.

Tirsdag 20. januar.
Langenes arbeidskirke.
Kl. 19.30: Åpen kirke. Stillhet.
Kl. 20.30: Kveldsbønn m/nattverd.

Søndag 21. desember kl. 11.00:
Søgne gamle kirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Dåp.

Søndag 25. januar kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Live Lunde Gjedrem
og Silje Wik Vesterfjell. Nattverd.
Søndagsskole. Takkoﬀer. Kirkekaﬀe.

Julaften 24. desember kl. 14.00:
Langenes arbeidskirke.
Julespill m/Familiekoret.
Julaften 24. desember kl. 15.15:
Langenes arbeidskirke.
Julespill m/Familiekoret.
Julaften 24. desember kl. 14.30:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Sang av Miniklang.
Julaften 24. desember kl. 16.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Søgne Musikkorps spiller. Sang av
lederne i Søgne Soul Children.

FEBRUAR
Søndag 1. februar kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen,
Menighetsklubben og diakoniutvalget.
Dåp. Nattverd. Takkoﬀer. Kirkekaﬀe.
Søndag 8. februar kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Dåp. Familiekoret. Takkoﬀer.
Kirkekaﬀe. Årsmøte.
Søndag 8. februar kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Ung messe. Nattverd. Takkoﬀer.

Julaften 24. desember kl. 16.00:
Søgne gamle kirke.
Gudstjeneste v/Jan Olav Brufjell.

Søndag 15. februar kl. 11.00:
Søgne gamle kirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø. Dåp.

Julaften er det takkoﬀer i alle kirkene til
Kirkens SOS og Kirkens Nødhjelp.

Søndag 15. februar kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen
og smarte tårnagenter. Nattverd.
Takkoﬀer. Kirkekaﬀe.

Juledag 25. desember kl. 12.00:
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Søndag 22. februar kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Jan Olav Brufjell. Dåp.
Nattverd. Søndagsskole. Takkoﬀer.
Kirkekaﬀe.
MARS
Søndag 1. mars kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Dåp. Nattverd. Takkoﬀer.
Søndag 8. mars kl. 12.00:
Årstøl.
Friluftsandakt v/Årstølshytta.
Skidag i samarbeid med skigruppa,
speideren, Oasen og Misjonskirka.
Søndag 8. mars kl. 20.00:
Søgne hovedkirke.
Tomasmesse v/Hilde Elise Andreassen.
Nattverd.
Søndag 15. mars kl. 11.00:
Langenes arbeidskirke.
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø. Dåp
Nattverd. Søndagsskole. Takkoﬀer.
Kirkekaﬀe.
Søndag 22. mars kl. 11.00:
Søgne hovedkirke.
Barnas misjonsdag. Gudstjeneste v/
Hilde Elise Andreassen. Dåp. Takkoﬀer.
Kirkekaﬀe.

GREIPSTAD KIRKE
NOVEMBER
Søndag 30. november kl. 11.00 i Greipstad
kirke:
Gudstjeneste v/Jan Austad.
Dåp. Nattverd. Takkoﬀer til menighetshuset.
DESEMBER
Søndag 7. desember kl. 17.30 på PORSMYR:
Vi møtes på Porsmyr, tenner julegrana,
og går i fakkeltog bort til kirken.
Søndag 7. desember kl. 19.00 i Greipstad
kirke:
Lysmesse v/Jan Austad og bygdekvinnelaget.
Takkoﬀer til misjonsprosjektet.
Søndag 14. desember kl. 17.00 i Greipstad
kirke:
Vi synger julesanger v/Jan Austad med flere.
Takkoﬀer.
Lille julaften Tirsdag 23. desember kl. 22.00 i
Greipstad kirke:
«En stille stund» v/Jan Austad.

Julaften Onsdag 24. desember kl. 13.30 i
Greipstad kirke:
Julegudstjeneste v/Jan Austad og Knertekoret.
Takkoﬀer til Kirkens SOS.
Julaften Onsdag 24. desember kl. 15.00 i
Greipstad kirke:
Julegudstjeneste v/vikarprest og Happiness.
Takkoﬀer til Kirkens SOS.

Søndag 22. mars kl. 11.00 i Finsland kyrkje:
Gudstjeneste v/Jan Austad og miljøagenter.
Mulighet for dåp. Takkoﬀer.
(Med forbehold om eventuelle endringer.)

PORSMYR

Julaften Onsdag 24. desember kl. 16.15 i
Greipstad kirke:
Julegudstjeneste v/vikarprest. Takkoﬀer til
Kirkens Nødhjelp.

Torsdag 22. januar kl. 19.30:
Gudstjeneste på Porsmyr i gjødselkjelleren.
v/Jan Austad. Tema: La viljen din skje.
Kaﬃ i fjøset etterpå.

SØNDAGENS TEKSTER

1. Juledag. Torsdag 25. desember kl. 11.00 i
Greipstad kirke:
Høymesse v/Jan Austad. Takkoﬀer til NMS.

Torsdag 19. mars kl. 19.30:
Gudstjeneste på Porsmyr i gjødselkjelleren.
v/Jan Austad. Tema: Det daglige brød.
Kaﬃ i fjøset etterpå.

2. søn. i adv. - 7. des.
Jes 65,17–19 1 Kor 15,50–57 Luk 21,27–36

Nyttårsaften Onsdag 31. desember kl. 18.00
i Greipstad kirke:
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Takkoﬀer til Institutt for sjelesorg. Modum.
JANUAR
Søndag 4. januar kl. 11.00 i Greipstad kirke:
Gudstjeneste v/Jan Austad.
Nattverd. Takkoﬀer.
Søndag 11. januar kl. 17.00 i Greipstad
menighetshus:
STORSAMLING. Takkoﬀer.
Søndag 18. januar kl. 11.00 i Greipstad kirke:
Gudstjeneste v/Jan Austad og Tårnagenter.
Dåp. Nattverd. Takkoﬀer.
Søndag 25. januar kl. 17.00 i Greipstad
menighetshus
G17 (nytt navn)Gudstjeneste kl. 17.00.
v/vikar. Takkoﬀer.
FEBRUAR
Søndag 1. februar kl. 11.00 i Greipstad kirke:
Gudstjeneste v/Jan Austad. Konfirmantpresentasjon.
Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoﬀer.
Søndag 8. februar kl. 17.00 i Greipstad
menighetshus:
STORSAMLING. Takkoﬀer.
Søndag 15. februar kl. 11.00 i Greipstad
kirke:
Gudstjeneste v/Jan Austad og kode B
deltagere.
Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoﬀer.
Søndag 22. februar kl. 17.00 i Greipstad
menighetshus
G17 (nytt navn)Gudstjeneste kl. 17.00.
v/Jan Austad. Nattverd. Takkoﬀer.

Søndag 30. november.
Jes 61,1–3 Åp 5,1–5 Luk 4,16–22a

3. søn. i adv. - 14. des.
Jes 40,1–5 Jak 5,7–8 Luk 3,7–18
4. søn. i adv. -21. des.
Mika 5,1–4a Fil 4,4–7 Luk 1,39–45
Julaften – Ons.24. des.
Jes 9,1a.2.6-7 1 Joh 1,1-4 Luk 2,1-20

FINSLAND KYRKJE
NOVEMBER
Søndag 30. november kl. 14.00 i FINSLANDSHALLEN:
Adventsfesten. Minisingers synger. Bandet
fra bedehuset spiller.
Takkoﬀer til Frelsesarmeen. Se egen plakat.
DESEMBER
Søndag 14. desember kl. 11.00 i Finsland
kyrkje:
Julesanggudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Line Solli spiller. Takkoﬀer til misjonsprosjektet.
Julaften onsdag 24. desember kl. 15.00 i
Finsland kyrkje:
Julegudstjeneste v/Jan Austad og Minisingers.
Takkoﬀer til Kirkens SOS.
2. juledag fredag 26.desember kl. 11.00 i
Finsland kyrkje:
Høymesse v/Jan Austad og Line Solli.
Takkoﬀer til NMS
JANUAR
Søndag 11. januar kl. 11.00 i Finsland kyrkje:
Gudstjeneste v/Jan Austad. Konfirmantpresentasjon.
Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoﬀer.

Julenatt / Ottesang – Ons. 24. / Torsd. 25. des.
Mika 5,1-4a 1 Joh 1,1-4 Matt 1,18-25
Juledag – Tor. 25. des.
Ordsp 8,1-2.22-31 Hebr 1,1-6 Joh 1,1-14
Stefanusdag / 2. juledag – Fre. 26. des.
Salme 86,11–17 Apg 6,8–15 Matt 10,16–22
Romjulssøndag – Søn.28. des.
2 Mos 1,15–21 Apg 7,17–22 Luk 2,36–38
Nyttårsaften – Ons. 31. des.
Jer 29,10–14 2 Pet 3,13–15a.17–18 Joh 14,27
Kristi åpenbaringsdag – søn. 4. jan.
Jes 49,1–7 Rom 15,4–6 Luk 2,40–52
2. søn i åpenbaringstiden – søn.11. jan.
2 Mos 1,22–2,10 Ef 1,7–12 Mark 1,3–11
3. sønd. i åpenbaringstiden – søn. 18. jan.
Jes 55,1–3 Åp 22,16–17 Joh 4,4–26
4. sønd. i åpenbaringstiden – søn. 25. jan.
2 Mos 3,10–12; 4,10–16 Rom 9,20–24
Joh 9,1–7.35b–38
Såmannssøndag – søn 1. febr.
Jer 20,7–9 Rom 10,13–17 Mark 4,26–34
Kyndelsmesse – man 2. febr.
1 Sam 1,21–28 1 Joh 1,1–4 Luk 2,22–40
Samefolkets dag – fre. 6. febr.
Salme 126,1–6 Fil 4,4–9 Matt 22,34–40

Søndag 25. januar kl. 11.00 i Finsland kyrkje:
Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen.
Mulighet for dåp.
Nattverd. Takkoﬀer.

Kristi forklarelsesdag – søn 8. febr.
2 Mos 3,1–6 2 Pet 1,16–18 Mark 9,2–13

Søndag 8. mars kl. 17.00 i Greipstad menighetshus:
STORSAMLING. Takkoﬀer.

FEBRUAR
Søndag 8. februar kl. 11.00 i Finsland kyrkje:
Gudstjeneste v/Jan Austad.
Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoﬀer.

1. søn i fastetiden – søn 22. febr.
1 Mos 4,1–7 1Kor 10,10–13 Matt 16,21–23

Søndag 15. mars kl. 11.00 i Greipstad kirke:
Gudstjeneste v/Jan Austad. Kirkens Nødhjelp repr. kommer.
Mulighet for dåp. Takkoﬀer til Kirkens
Nødhjelp.

Søndag 22. februar kl. 11.00 i Finsland
kyrkje:
Gudstjeneste v/Jan Austad.
Mulighet for dåp. Takkoﬀer.

3. søn i fastetiden – søn 8. mars
Job 2,1–10 Ef 6,10–18 Mark 9,17–29

MARS
Søndag 1. mars kl. 11.00 i Greipstad kirke:
Gudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.
Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoﬀer.

Søndag 22. mars kl. 17.00 i Greipstad menighetshus
G17 (nytt navn)Gudstjeneste kl. 17.00.
v/Jan Austad og miljøagenter. Takkoﬀer.

MARS
Søndag 8. mars kl. 11.00 i Finsland kyrkje:
Gudstjeneste v/Jan Austad.
Mulighet for dåp. Takkoﬀer.

Fastelavnssøndag – søn 15. febr.
Jes 53,1–5 1 Kor 1,18–25 Joh 12,20–33

2. søn i fastetiden – søn 1. mars
1 Mos 3,8–15 Rom 5,17–19 Luk 7,36–50

4. søn i fastetiden – søn 15. mars
4 Mos 21,4–9 2 Kor 5,18–21 Joh 3,11–16
Maria budskapsdag – søn 22. mars
Jer 33,14–17 Ef 1,3–6 Luk 1,46–55

Tur til Bortelid med UF i Finsland

19-21.september var UF (ungdomsforeningen) i Finsland
på tur til Bortelid, for andre
år på rad. Akkurat som i fjor
tok vi inn på hytten til Randesund ImF, som vi hadde leid.
Denne hytten er enkel og samtidig veldig
koselig. Vi var 22 ungdommer som var
samlet til brettspill, fjelltur, andakter,
fellesmøte i Eiken (lørdag kveld) og lite
søvn! Det er utrolig kjekt å reise slik
sammen. Alle kjenner hverandre fra før,
likevel merker vi at hyttetur knytter oss
enda tettere sammen kameratslig, fysisk
og åndelig. Kameratslig, fordi vi har det

kjekt sammen, og hytta er liten, så vi må
være mye sammen. Kveldene bruker vi til
å spille brettspill, hvor både engasjementet og vinnerinstinktet er tydelig tilstede.
Fysisk, fordi vi gikk en (for noen litt for
lang) fjelltur lørdag formiddag. Bortelid
og Åseral byr på herlig natur, som vi
benyttet oss av. Ut på tur med grilling av
pølser på bybål (engangsgrill) og bygdegrill (vanlig bål) var stor suksess! Utsikten
fra Spythornknuten var også upåklagelig.
Åndelig, fordi vi tar oss til å be, lytte til
Guds Ord og samtale. Det er både godt
og viktig å dele Guds Ord mellom oss, og
la det, som Paulus skriver «få rikelig rom
hos dere» (Kol.3.16).
Tema for helgen var «Himmelsk Honning». I Bibelen står honning for det

beste, og det er det Gud vil gi oss. Han
har sett og hørt oss, og gjort noe med vår
situasjon ved at han lot Kristus dø i vårt
sted. Gud ønsker å føre oss gjennom livet,
og inn til det himmelske land – et land
som «flyter med melk og honning» - hvor
bare godhet bor. Mens vi er på jorden,
vil han gi oss det beste han har, sitt eget
ord – som Salme 119 sammenligner med
honning (Salme 119.103).
Å få være sammen er et privilegium, og
det er så herlig! Takk for en flott tur, dere
er fantastiske!
Vegard Soltveit, ungdomsarbeider Finsland Bedehus

