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Fest på Gimletun.

Sigarkameratene dro på tokt til Ny-Hellesund.  
Denne kvelden var det kameratenes ”salige” båttur.

PÅ TOKT  
I VESTERLED

 R oald Reme (en god Sigar-
kamerat) har gjenskapt 
Havbukta til Vilhelm Krag.

 Sigarkameratene fulgte 
med på tur. De dro med MS ”Savn” til 
Havbukta i Ny-Hellesund

Roald viste kameratene rundt og fortalte 
om hva som har drevet han til å gjennom-
føre Havbukta prosjektet.
 

Vilhelm Krag skrev noe av det vakreste om 
den sørlandske natur:

«Somren kommer nynnende
Med sølvslør svøpt om lendene
En ung lettsindig morgen
i juni! i juni»

SIGARKAMERATENE PÅ TOKT



SPIR 3



4 SPIR 

Den bortkomne sønnen
I Justvik kirke arrangeres det jevnlig 
generasjonsgudstjenester søndag 
ettermiddag. I mai var det Tros-barna 
som viste fram det de hadde lært av 
skuespillerkunster.

TEKST OG FOTO JO VEGARD AARDAL

Den bortkomne sønn var tema for skue-
spillet, som utrettelige Janne Skovly var 

instruktør for. Ivrige skuespillere sørget for 
at publikum fikk en litt annerledes utgave av 
den bortkomne sønnen. Mange ivrige barn, 
som ble veldig lattermilde da den bortkomne 
sønn tok på seg jakka opp ned.

Etter gudstjenesten var det kveldsmat til 
alle. En annerledes gudstjenesteform som er 
blitt populært i Justvik.
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Den bortkomne sønnen

Perspektiver
I mars hadde jeg en søndag som satte 
ting i perspektiv. Og det fine var at 
perspektivet ble satt av en 11 år gammel 
syrisk jente .

Jeg kom hjem fra en helg borte, og fant et 
flyveblad fra an nynazistisk organisasjon 
i postkassen. den prøvde å overbevise 
meg om at det var fryktelig skadelig med 
all den fremmede innflytelsen som flykt-
ningene ville ta med seg.

Samme kveld var jeg på salmekveld i 
Justvik kirke. Der viste de en video fra 
menighetens misjonsprosjekt SAT 7, en 
kristen TV-stasjon i midtøsten. 

I en flyktningeleir som stasjonen sendte 
fra, fant TV-folkene jenta som satte ting 
i perspektiv for meg. Hun ble spurt om 
ikke hun var sint på menneskene fra IS, 
som drepte folk som hun var glad i?

Jenta svarte at nei, hun var ikke sint på 
dem. Hun ville bare be Gud om at han 
måtte vise dem at det de gjorde var galt. 
Så var det opp til Gud å dømme mennes-
kene.

Jeg må innrømme at jeg ble litt satt ut av 
denne lille jenta, som hadde et helt annet 
sinnelag enn naistene med flyvebladet.

De  som utfører forbrytelser i Syria og 
andre steder må selvsagt stå til ansvar 
for det de gjør. Men i arbeidet med å 
forsone mennesker etter forbrytelser, er 
vi nødt til å vise samme sinnelag som den 
11-årige jenta.

Jeg ønsker deg en god sommer!

Jo Vegard Aardal 
Redaktør

LEDER

MENIGHETSBLAD FOR 
ODDERNES OG JUSTVIK
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For Monica Bernal og Thomas Kjeldås Pedersen er det flere ting som 
venter på forløsning. De venter barn i august, og på at hun skal få 

oppholdstillatelse i Norge.
TEKST OG FOTO JO VEGARD AARDAL

VENTETID FOR  
MONICA OG THOMAS

 Thomas er Oddernes menighets 
nye trosopplærer. Han vikari-
erer i ett år for Karen Kilane. I 
tillegg jobber han som lærer på 
Oasen skole på Strømme.  

Monica er egentlig fra Ecuador, men 
har jobbet flere somre i Kristiansand 
dyrepark. Grunnen til at hun endte opp i 
Oddernes menighet, var at hun bodde hos 
Odd og Elsa Drange mens hun var i Norge. 
Her i Norge traff hun Thomas, og da ble 
det Oddernes på ham også. 

– I menigheten har de vært med som 
ledere både på ungdomsgruppa på Gimle-
tun, på søndagsskolen og i konfirmantar-
beidet.

Men det har ikke gått helt slik de hadde 
forventet med søknaden om opphold.

– Nå har vi fått avslag på Monicas 
søknad om familieinnvandring, fordi jeg 
manglet 3 500 kroner på inntekta mi i fjor 
for at jeg skulle kunne forsørge henne, sier 
en oppgitt Thomas.

– Vi hadde fått feil opplysninger, og 
trodde vi kunne slå sammen våre inntek-
ter. Dermed trodde vi at vi var langt over 
det de krevde, forklarer Monica.

– Hadde jeg visst det, hadde det ikke 

vært noe problem å jobbe ekstra, sånn at 
vi kom over kravet. Monica tjente halve 
kravet alene, sier Thomas.

– Hva gjør det med dere at dere opplever 
sånt?

– Det er klart at det sliter på oss. Nå har 
det trukket ut i et helt år med denne saken.
Trosopplærer og lærer

– Hvordan trives du etter et halvt år i 
jobben som trosopplærer, Thomas?

– Jeg trives kjempegodt i jobben. Lærer 
mye nytt hver eneste dag, og er sammen 
med mange trivelige barn og ungdommer.

– Det er ikke en ni til fire-jobb akkurat?
– Nei, det går litt i rykk og napp, og så 

skal jeg kombinere det med lærerjobb på 
Oasen skole. Men jeg synes egentlig at det 
har gått greit å få det til å gå rundt. Og så 
bruker Monica å være med en del.

– Jeg melder meg alltid frivillig, for jeg 
synes det er gøy å være med i barnearbei-
det, sier Monica.

– Det er klart at det er en ekstra ressurs 
når hun har tid til å være med. Hun er 
flink med barn, og flink til å formidle. , sier 
Thomas.

– Så da får Oddernes menighet to for 
prisen av en?

– Ja, vi brenner for det samme. Vi 
justerer tida vår etter arbeidstida. Og så 
kjenner vi menigheten godt fra før. Vi har 
vært med som ledere i barne- og ungdoms-
arbeidet i to år nå. Egentlig startet det med 
at vi ble med som ledere på konfirmanttur 
for to år siden, sier Thomas.

 TROSOPPLÆRERVIKAR  THOMAS KJELDÅS PEDERSEN

THOMAS KJELDÅS 
PEDERSEN
Gift med  Monica

Vikarierer som tosopplærer 
i Oddernes menighet

«Oppe i det hele, så har dette  
ført oss nærmere hverandre.  

Det som Gud har sammenføyd,  
skal ingen mennesker få skille»

Monica og Thomas
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Elektrikerutdannet
        Thomas er egentlig utdannet elek-
triker, men har aldri jobbet som det.

– Jeg har tatt hele elektrikerutdan-
nelsen, men er ikke sertifisert. Jeg fant 
etter hvert ut at jeg heller ville jobbe med 
mennesker. Nå tenker jeg at jeg vil ta 
lærerutdanning etterhvert. Men foreløpig 
må jeg jobbe for at vi skal få økonomien til 
å gå rundt.

Innsamling til jordskjelvrammede
Etter at hjemlandet Ecuador ble rammet 

av jordskjelv, var Monica en av initiativta-
kerne til å samle inn penger til de som var 
rammet. Det førte blant annet til at det ble 
arrangert basar i Oddernes menighetshus.

– Det ble mye jobb, men det var fantas-
tisk respons på det vi arrangerte. Vi fikk 
inn 35 tusen kroner på en lørdag formid-
dag. Så nå har vi sendt penger til det arbei-
det som Normisjon driver i Ecuador.

– Området jeg kommer fra ble ikke så 
hardt rammet, så det vi samler inn går 
mest til andre deler av landet, sier hun.

Monica er utdannet førskolelærer fra 
Ecuador, og har fått godkjent den i Norge. 
Så alt er på plass - bortsett fra oppholdstil-
latelsen.

– Det har vært veldig godt å gå i Odder-
nes menighet i denne tiden som det har 
vært tøft for oss med avslagene på søkna-
den vår. Her har vi opplevd støtte fra alle 
de vi treffer.

Troen en styrke
– Hvordan opplever dere at dette med 

avslag på søknad om opphold innvirker på 
troen?

– Jeg opplever at troen blir prøvd, men 
at den blir styrket gjennom denne proses-
sen. Det er oppturer og nedturer, men vi 
har alltid trodd at det skal finnes en vei.

– Vi er jo gift, og har ikke tenkt å gi opp 
det. Oppe i det hele så mener jeg at det 
har ført oss nærmere hverandre, forklarer 
Thomas. Sånn sett så har Gud vendt det 
til noe godt. For det kan jo slå andre veien 
også, at man begynner å gå løs på hveran-
dre i tøffe tider. Vi bruker mer tid sammen 
i bønn og bibellesing også. Spesielt i 
troslivet så har vi kommet styrket ut, sier 
Thomas.

– Troen vår er det beste vi har. Og i 
denne tøffe tiden, så har det vært vår stør-
ste styrke, sier Monica.

– Og så har vi vært heldige også, som 
har fått jobb hele tiden i en tid med mye 
arbeidsledighet. Det at vi venter barn nå, 
har egentlig bare vært positivt. Vi har kun-
net fokusere på at det er noe som spirer 
og gror, og som vi kan vente på, avslutter 
Thomas Kjeldås Pedersen. 

Han skal vikariere som trosopplærer i 
Oddernes ut året.

MONICA OG THOMAS

har vært aktive i Oddernes 
menighet helt siden de 
kom til byen. Nå er det 
litt for spennende når det 
gjelder søknad om arbeids- 
og oppholdstillatelse  for 
Monica.

– Vi synes regelverket er 
veldig
Foto: Solveig Omland.

Formiddagstreff  
på Gimle gård

Bildene til høyre 
Oddernes menighets formiddagstreff er et 
veldig godt besøkt tilbud. 2. juni ble det arran-
gert tur til Gimle gård og Agder naturmuseum 
og botaniske hage. Et femtitalls personer 
møtte opp til omvisning i tre grupper, lunsj i 
naturmuseet og en avsluttende konsert med 
strykekvartett fra Kristiansand symfonior-
kester. Arrangørene var heldige med været, og 
Spirs utsendte hørte ikke annet enn fornøyde 
deltakere.
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Fest på Gimletun.

MORTEN SØRENSEN  BLI KJENT MED

Foto: Jo Vegard Aardal

Kirke eller bedehus?
Jeg liker det sakrale i kirken veldig godt, 
så svaret er helt klart kirke. Høytiden i en 
høymesse appellerer til meg og det er godt å 
delta i en messe fylt av ro, fellesskap og forut-
sigbarhet. Liturgien i høymessene er samlende, 
flott og gjennomtenkt.

Kirkekaffe eller altervin?
Vanskelig valg. Det sosiale aspektet ved kirke-
kaffen er verdifullt og betyr mye, men natt-
verden er også veldig viktig for meg. Nattverd 
som er litt omstendelig er min favoritt. Er ikke 
så glad i dyppenattverd. Hvis jeg må velge blir 
det allikevel kirkekaffe, menneskene i menig-
heten betyr mest. 

Orgelbrus eller synthesizer?
Jeg liker best jubelbrus, men orgelbrus er en god 
nummer to. Orgel i gudstjenesten er et førstevalg 
som helt klart appellerer mest til min sakrale 
side. Synthesizeren er for øvrig et førstevalg i 
de fleste andre sammenhenger enn de kirkelige.  
Musikk er viktig og synthesizeren representerer 
et mangfold i musikalsk sammenheng som langt 
overstiger orgelet. Når det er sagt, så er det få 
ting som slår en varm kveld på Dalsveifestivalen 
hvor Ben Tore Beisland (Organist i Lund kirke) 
triller ned trø-orgelet og spiller de flotteste 
akkompagnementer til låtene han framfører.

Løfta eller folda hender?
Folda hender. Jeg er vokst opp i en statskirkelig 
tradisjon hvor det å løfte hendene ikke har vært 
en naturlig ting å gjøre hverken i bønn eller 

lovsang. Denne arven kan sikkert diskuteres, 
men det er makt i de foldede hender og det føles 
fint å folde hendene i bønn. 

«Vår Far" eller  "Kjære Gud  
jeg har det godt"?
«Vår far» eller «Fader vår», som jeg er vokst opp 
med, har vært en viktig del av mine hverdags-
ritualer helt siden jeg var barn. Jesus lærte oss 
«Fader vår» og jeg synes den fungerer fint. 
Heldigvis er vi også lært opp til å bruke bønn 
som vår samtale med gud, uten stramme 
rammer eller fast innhold. De ferdigskrevne 
bønnene har, for meg, først og fremst en medi-
tativ funksjon.

Hverdager eller helligdager?
Hverdager. Ingenting slår en skikkelig god, 
vanlig, hverdag fylt med helt hverdagslige aktivi-
teter sammen med familie, kolleger og venner.

Bibel eller Donald?
Jeg må vel innrømme at jeg har lest mer Donald 
enn bibel i livet mitt og jeg foretrekker fortsatt 
Donald i all sin enkelhet. Bibelen, den hellige 
skrift, er viktig, men det oppleves som krevende 
å transformere innholdet til vår tids hverdager. 
Vi har i dag veldig mange distraksjoner som er 
lettere å ty til enn bibelen. Lesing har alltid vært 
en stor del av mitt liv, men både TV og telefon 
er med på å marginalisere tiden som er tilgjen-
gelig til å lese. Dette går på bekostning av både 
bibelen og konvensjonell skjønnlitteratur. 
Jeg liker best tykke bøker ettersom historien da 
varer lengre.

MORTEN SØRENSEN 
Justvikbeboer og primus 

motor for 
Dalsveifestivalen 

BLI KJENT MED  
MORTEN SØRENSEN

 
I hvert  

nummer av Spir stil-
ler vi de samme spørs-

målene til forskjellige per-
soner. Denne gangen er det 

Morten Sørensen, aktuell 
med Dalsveifestivalen, 

som svarer.
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Som regel ønsker vi oss ikke regn. 
Spesielt ikke på sommeren.

Når det er sol, så er liksom alt litt 
mer gøy. 

Du skal ikke se bort fra at en del til 
og med ber om sol i kveldsbønna si.

Men har du tenkt på at i Norge er vi 
faktisk temmelig heldige som har så 
mye regn?

Vi har reint vann å drikke, vi kan 
vaske klær, vi kan bade i reint vann, 
det regner nok til at vi kan dyrke mat 
og slik at både dyr og mennesker kan 
leve og ha det godt. 

Norge er det landet i verden som 
bruker mest vann per innbygger. Jeg 
har til og med hørt at et menneske i 
Norge bruker 230 liter vann hver dag. 

Sånn er det ikke for alle. 
Et menneske i et utviklingsland bru-

ker omtrent 10 liten vann per dag. 
Og vann som er så viktig!

Derfor skal du få en oppgave til i 
ferien: Hvis du for eksempel ber om sol 
i kveldsbønna (for det er OK å be om 
det), så kan du samtidig be om regn i 
de områdene i verden som trenger det. 

Og så skjer det ofte noe inni oss når 
vi ber - kanskje får vi også selv lyst 
til å gjøre noe for dem vi ber for. På 
Barnas-sidene denne gangen foreslår 
vi tøyseting å gjøre på en regnværsdag. 
Men du kan jo også bruke en regn-
værsdag til noe skikkelig bra, nyttig og 
gøy! Hva med å lage en regnværsdag-
basar til inntekt for rent vann til flere 
mennesker i verden?

Og til slutt: Jesus sier noe viktig 
om vann og om seg selv. Bare hør her 
hva han sa til en dame han møtte ved 
en brønn: «Den som drikker av dette 
vannet, blir tørst igjen. Men den som 
drikker av det vannet jeg vil gi, skal 
aldri mer tørste". 

Heldige oss som 
har mye regn!

Her skal du få en oppgave til ferien: Prøv 
å hold tellingen på hvor mange ganger de 

voksne prater om været i løpet av en feriedag. 
Det kan fort ta litt av!

TEKST KAREN M. KILANE  FOTO LEON BROOKS

BARNAS ANDAKT
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BARNAS REGNVÆRSDAGER

Den følelsen når du våkner til regnvær i sommerferien.  
Men ikke fortvil - her får du flere gode tips til  
morsomme ting du kan gjøre når det regner.

TEKST OG FOTO KAREN M. KILANE

TIPS TIL  
REGNVÆRSDAGER 

Marshmallowskatapult
Du trenger: Fire marshmallows (pluss en til å skyte 
med), sju grillspyd, teip, strikk og en plastskei.
Slik gjør du: Sett sammen marshmallows og grill-
spyd. Lim fast plastskeia til et grillspyd. Fest en strikk 
rundt marshmellowsen i toppen og grillspydet med 
skei på. 
Forresten: Blir det langvarig regnvær, så kan du invi-
tere til marshmallowkatapultturnering.

Edderkoppfelle
Du trenger: Papp-kopp, penn, papir og teip.
Slik gjør du: Skriv en advarsel-lapp og fest den på en 
papp-kopp. Lag et lite hull i koppen og sett den fra 
deg på et sted der du vet de voksne samles.
Forresten: Du kan jo gjemme deg og filme når noen 
ser koppen...
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Oreokjeks med tannkrem!
Du trenger: Oreokjeks, kniv og hvit tannkrem.
Slik gjør du: Skrap vekk det hvite fyllet i kjeksene. Er-
statt det med hvit tannkrem. Del en kjeks med noen.
Forresten: Tannkremen lukter litt sterkt, så det er 
lett å bli avslørt...

Edderkoppdorull
Du trenger: Penn og dorull
Slik gjør du: Rull opp dorullen litt. Tegn på en liten, 
svart edderkopp. Rull på igjen og heng tilbake rullen.

Ta fjernkontroll på TVen
Du trenger: En fjernkontroll
Slik gjør du: Vent til noen setter seg ned i nærheten 
av TVen for å lese en avis. Still deg utenfor et vindu 
og sett på TVen, bytt kanal osv. 
Forresten: Ikke alle fjernkontroller tåler regn...

Lommeboktrikset
Du trenger: Lommebok og tråd.
Slik gjør du: Fest en tråd i en lommebok. Legg fra deg 
lommeboka på et sted der du vet at noen kommer til 
å se den. Hold i tråden og gjem deg. Når noen kom-
mer for å ta lommeboka, så rykker du den vekk.

BARNAS REGNVÆRSDAGER
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Kvelden før bryllupet gjorde Kurt Tommy 
det som vise kvinner og menn hadde 
gjort i tusener av år før ham: Han satte 
seg ned på matten sin, rettet ryggen, la 
det ene beinet over det andre og startet 
meditasjonen. Med mildhet fokuserte han 
på sinnet sitt, og fulgte pusten mens den 
bølget inn og ut.

Da skjedde det! Kurt Tommy ble opplyst, 
og som Neo i filmen Matrix så han plut-
selig hvordan alle ting hang sammen. Men 
i motsetning til Neo kjente Kurt Tommy 
verken behov for å sloss eller kline. Borte 
var alle lengsler og begjær, og viktigere: 
lidelsens årsak.

Men timingen for å stå der ved grensen 
til Nirvana kunne ikke ha vært verre. 
Han skulle gifte seg i morgen, og trengte 
strengt tatt alt begjær han kunne 
oppdrive. Lokaler og mat var bestilt, og 
gjestene som kom langveis fra, var alle-
rede på vei. Hva skulle han gjøre?

Kurt Tommy tenkte seg 
om, slik som menn med 
kalde føtter hadde gjort 
i tusener av år før ham, 
men kjente snart på at 
de gode rådene tross alt 
ikke var så dyre nå som 
han var opplyst. Det sto 
klart for ham at forestil-
lingen om tid egentlig kun 
var en illusjon. Han gikk derfor 
tilbake 20 dager ”i tid” og gjorde 
det slutt med henne som han tidligere på 
kvelden hadde tenkt å dele livet sitt med. 

Slik vant hun tid – hva skulle han med tid, 
han var jo opplyst, ha! Men til tross for at 
han var mild og bare bitte-litt kynisk helt 

til det siste, ble hun likevel knust – 
bastet og bundet som hun var 

av livsgnisten, drømmene 
og lengselen etter det ulti-
mate serviset. 

Deretter trådte Kurt 
Tommy inn, i lyset 
og hvilen – bortenfor 

ethvert frykt for å få 
fonduesett til bryllupet, 

bortenfor enhver angst for 
hva en random onkel kan få seg 

til å si når ordet gis fritt – og slukket 
seg selv ut. 

Når Årstein Justnes 
oppdaterer facebook-

statusen sin, så ler folket. 
Årstein, som ikke bare bærer 

et flott etternavn, er til og med 
oppvokst på Justnes. Selv om han 
nå har flyttet ut av menigheten, 

så har vi bedt ham om å 
stille med egen spalte i 

Spir. 

Illustrasjon: Eivind Haugstad

Årsteins linjer

Kurt Tommys åpenbaring

God festivalstemning 
gjennom 36 år
Sommer er festivaltid for svært mange 
ungdommer. Blant alle festivalene som 
tilbys er det én som skiller seg ut: Skjæ
rgårds Music and Mission Festival. Det 
er en kristen, rusfri  festival som hvert år 
samler mange tusen ungdommer. På toppen 
av det hele har den holdt på uavbrutt i 36 år. 
Ingen andre musikkfestivaler for ungdom 
kan vise til noe liknende.  
Festivalen holder til på idylliske Risøya 
utenfor Tvedestrand. Her kan deltakerne 
delta på konserter, seminarer, konkur-
ranser, show, quiz, lovsangskvelder og 
bibeltimer. Eller de kan spise is og bare nyte 
den gode festivalstemningen. 
Musikken står selvsagt i sentrum på Skjæ
rgårds. Blant artistene som kommer til 
festivalen i sommer finner vi Lecrae (US), 
LZ7 (UK) og Paul Colman (AUS). Musikken 
man møter vil  spenne seg fra singer/
songwriter og lovsang til hip hop, rock og 
–  av alle ting –  pirat-metall. 
Det blir garantert noe for enhver smak.

Skjærgårds Music and Mission 
Festival 
Sted: Risøya utenfor Tvedestrand 
Dato: 5-10. juli 2016 
Hjemmeside: http://sginfo.no/



SPIR 15

Anne Karen Bræin velger seg sal-
men Se solens skjønne lys og prakt 
som er en tysk salme skrevet av prest 
og teolog Christian Scriver i 1689. 
Birgitte Kaas Huitfeldt oversatte den 
til norsk i 1734. Den ble først utgitt i 
Pontoppidans salmebok i 1737. 

Hvorfor er denne salmen spesiell 
for deg? 

- Denne salmen ble spilt i min fars 
begravelse i 1976. Han hadde ønsket 
seg denne sangen på forhånd og den 
betydde mye for ham. Jeg var bare 15 
år gammel da pappa døde.

Hva liker du ved denne salmen?
- Jeg liker denne salmen fordi den 

er så lys og optimistisk, samtidig som 
teksten gir ro og avklarenhet i forhold 
til døden. Den er enkel og ukunstlet 
slik mange folketoner er det, og det 
var noe pappa likte. Han hadde selv 
arrangert mange folketoner og hans 
far, organist fra Kristiansund, har en 
stor samling av religiøse folketoner 
etter seg, særlig fra Nordmøre.

Se, solens skjønne lys og prakt
har ført sitt løp til ende,
seg verden har til hvile lagt,
tenk, sjel, hva deg mon hende!
Tred frem for himlens port,
kast all bekymring bort,
la dine øyne, hu og sinn
på Jesus være rettet inn!

De blanke stjerner skinner vel
og skyter lyse stråler
i nattens mulm på dal og fjell;
dog meget mer tilmåler
rettferdighetens sol
meg lys fra nådens pol.
Min Jesus, han er sol og skjold,
jeg overgir meg i hans vold.

Vel lukker søvnen denne natt
så mangt et trettet øye,
dog våker en som ei blir matt
og trettes ei av møye:
Du, Jesus, våken er,
ditt øye har meg kjær.
Jeg er hos deg av hjertens grunn,
skjønt øyet lukker seg til blund.

Med deg vil jeg til hvile gå,
jeg er i dine hender,
du vil, min vekter, akte på
min sjel, til natten ender.
Jeg frykter ingen nød,
ei Satan eller død.
Når jeg med deg til hvile går,
med glede jeg igjen oppstår.

Foto:M
aliz O

n
g

MIN SALME ANNE KAREN BRÆIN

ANNE KAREN 
BRÆIN
Arbeid: Cellist i Kristian-
sand symfoniorkester.  
Bor på Justvik.

SE SOLENS SKJØNNE  
LYS OG PRAKT
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Bli kjent  
med  
menig- 
hetsrådet

Navn: Torbjørn Ravnaas
Alder: 56 år
Arbeid: Mentor Partner AS – Daglig leder
 
Hvilken bok, film eller artist har gjort inntrykk på 
deg i det siste?
– Jeg har en liten drøm om å gjennomføre en  lengre 
pilgrimsvandring våren 2017. Derfor er jeg fortiden nokså 
altoppslukende interessert i bøker som omhandler dette 
temaet.

Hvilken hobby skulle du ønske du hadde?
– Denne våren har jeg bestemt meg for at hagen skal bli 
min nye store hobb. Jeg har derfor plantet en rekke ulike 
sorter av grønnsaker og urter i en kjøkkenhage som jeg 
følger nøye med på hver eneste dag. Synes det er et stort 
under hvordan små frø kan bli til vakre blomster eller 
velsmakende frukter eller grønnsaker. 

Hva er du aktuell med for tiden? 
– I jobbsammenheng holder jeg på med å etablere ett nytt 
selskap innen organisasjons- og lederutvikling sammen 
med et dansk miljø som skal etablere seg i Norge.
Har brukt mye tid på dette siste måneder og gleder 
meg veldig til «sjøsetting» av dette prosjektet like over 
sommeren.

Hvilken avisoverskrift kunne du tenkt deg å lese? 
– "Fikk jobb etter 6 år utenfor arbeidslivet". I mitt daglige 
virke møter jeg mange bedrifter som er opptatt av et 
inkluderende arbeidsliv og som gir mennesker som har falt 
utenfor det ordinære arbeidslivet i en lengre periode en ny 
start. Det finnes svært mange kompetente og arbeidsvil-
lige mennesker som lengter etter en ny sjanse, men som 
opplever at hull i CV’en skaper store utfordringer. Heldigvis 
finnes det mange bedrifter som har fokus på dette og en 
avisartikkel med dette som fokus hadde vært fint å lese.

Hvilken sak kunne fått deg til å gå i demonstra-
sjonstog?
– Tror det måtte være noe i forlengelsen av mitt forrige 
svar: "Ja til et mer rausere og inkluderende arbeidsliv".

Hva er ditt beste minne fra tiden i Oddernes 
menighet?
– Jeg er oppvokst i menigheten og har svært mange gode 
og sterke minner opp igjennom livet. Jeg har fått føle 
hvordan menigheten og felleskapet har hatt betydning både 
i glede og sorg - fra dåp av egne barn, bryllup til begravelse 
av nære familiemedlemmer og venner. Videre husker jeg 
ungdomstiden på Gimletun som veldig gode år og sist men 
ikke minst er jo alltid julaften med tre «stufulle» gudstje-
nester på rad en like sterk og god opplevelse hvert eneste år.

Favoritt- 
sandwich  
fra 3G lunsj
Verdien av kirkekaffekaker 
skal man ikke kimse 
av! Det er mange gode 
oppskrifter som florerer 
i vår menighet. I denne 
spalten vil noen av disse 
skattene bli delt med oss.

Cathrine Segberg er 
ansvarlig for kirkelunsjen 
etter 3G-gudstjenesten. 
Her deler hun oppskriften 
på sandwichen som hun 
serverer der.

Favorittsandwich

Denne sandwichen har mange gode smaker, både rød pesto 
og rød løk smaker mye og godt.

Den er perfekt å servere i syforeningen, husgruppa, andre 
grupper eller å ta med seg som turmat til søndagsturen.

For å lage den trenger du:

- grovt brød.
- rød pesto.
- spekeskinke.
- rød løk.
- salat.

Slik gjør du:

- smør to skiver med rød pesto.
- legg godt med spekeskinke på den ene skiva.
- legg salat og rød løk på den andre skiva.
- slå skivene sammen og del skivene på skrå.

Min kirkekaffeoppskrift

Cathrine Segberg
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Orgelsommer i Kristiansand er det pretensiøse navnet på en serie 
orgelkonserter som arrangeres hver sommer i Oddernes kirke.
I 1993 fikk Oddernes kirke nytt orgel, bygget av det kjente firmaet 
Verschueren Orgelbouw i Nederland. Det var viktig å få et instru-
ment som ville passe inn i kirkens inventar. Den stilistiske profilen 
gjør at orgelet passer svært godt til orgellitteratur fra 1700-tallet, 
og ikke minst til menighetssang. Instrumentet er mildt ulikesve-
vende. Men mye litteratur fra 1800-tallet, og også nyere tid, kan 
klinge godt.
Årets serie vil forhåpentligvis kunne besive det.
Det blir anledning til å høre musikk fra et vidt spekter – fra Buxte-
hude (før Bach), Bach, romantikken (Liszt, Max Reger), til norske 
samtidskomponister (Kjell Mørk Karlsen og Johan Varen Ugland). 
Det blir i alt syv konserter. Fem av konsertene er det Oddernes 
kirkes egen organist Ian Richards som spiller. I år får vi besøk av to 
gjester – Wim Treurniet, opprinnelig fra Nederland, f.t. kantor i Far-
sund, og Sigurd Melvær Øgaard som er f.t. domkantor i Bergen.

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

Kongsgård allé 64B
Postboks 1080
4687 Kristiansand S

TORDENSKJOLDSGATE V/ELVA
4614 KRISTIANSAND

Bygg * Byggfornyelse * Anlegg * Bolig- og Eiendomsutvikling

GYLDENLØVESGATE 99, 4614 KRISTIANSAND
TELEFON 38 10 60 70 - WWW.AGDERBYGG.NO

SKIPSFART • EIENDOM • INVESTERINGSVIRKSOMHET

Hovedkontor: Kirkegt. 1, 4610 Kristiansand S.

Tel: 38 02 11 11 
www.advokat-bahus.no

ADVOKATFIRMAET BAHUS AS

Støtt våre
annonsører!

ting
skjerOrgelsommer  

i Kristiansand

Ian Richards

Wim Treurniet ved orgelet i Farsund kirke

Sigurd Melvær Øgaard
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Industrigt. 10a, Boks 1004  
Lundsiden, 4687 Kristiansand

TELEFON
38 10 70 00

Marviksveien 9, 4631 Kristiansand

Tlf. 46 93 80 00

Kirkegata 25,  
Postboks 2583,  

4678 Kristiansand

Telefon 38 00 09 56
www.pluss-ok.no

Postboks 5543 Voiebyen, 4677 Kristiansand
Besøksadresse: Steindalen 14

Telefon: 38 01 90 90 - Telefax: 38 01 90 91

MENY ALBERT
Olav Trygvasonsvei 2

Åpent 9-21 (18)

Holte Eiendom AS
Boks 1622, 4688 Kristiansand

Lund

Torsgt. 32
4632 Kristiansand

Tlf. 38 09 78 95

Rigetjønnveien 3
4626 Kristiansand

Telf: 38 00 28 40
Fax: 38 00 28 49

Mail: harald@keas.net

Døgntelefon: 38 17 74 50 
www.andas.no

F:\gerber\JOBS\S\Sødal S. A\logo.plt  03.10.2006 20:44:57 Scale: 1:0.34  Height: 30.76   Length: 90.20 mm

Trangt rundt bordet?

Vi leier ut sammenleggbare 
spisebord!

Henv. Oddernes menighetskontor

Tannlegene i Gyldenløvesgate
Tannlege Susanne Løvdahl MNTF 

Gyldenløvesgate 5, 3.etg. - Nye pasienter mottas. 
Ring for timebestilling: 38120960.

Vakttelefon 380 22 444
TRYGGHET, NÆRHET 

OG OMSORG 
– FOR ALLE BEHOV

HELE 
DØGNET

post@alpha-omega.no                        www.alpha-omega.no

Tlf. 24 03 48 00

Henrik Wergelands gt. 24 - Kristiansand Tlf: 38 12 20 80

Stort utvalg i  
jeans, topper kjoler  
og ytterjakker!

Når noe skal markeres og noen skal minnes

KONTAKT: tlf. 38 17 41 14 • e-post: ht@hotel-norge.no

Dåp • Konfirmasjon • Bryllup • Minnestund

Skibåsen 26C, 4636 Kristiansand
Tlf 38 14 90 80

www.knutson.no

ODDERNES MENIGHET 
Jegersbergveien 6,  
4630 Kristiansand

Gavekonto: 3000.07.70090

Sogneprest:  
Birte Løvåsen  tlf 38 19 68 63 
e-post: Birte.Lovasen@ 
kristiansand.kommune.no

Menighetsprest med ansvar for diakoni 
og primæransvar for Justvik:  
Ivar Nicolaisen  
tlf 38 19 68 64 
e-post:  Ivar.Nicolaisen@ 
kristiansand.kommune.no

Spesialprest: Frode Fjeldbraaten  
tlf 951 62 220 
e-post:  Frode.Fjeldbraaten@ 
kristiansand.kommune.no

Adm.leder: Thor Erling Holte  
tlf 38 19 68 60 
e-post: Thor.Erling.Holte@ 
kristiansand.kommune.no 

Kateket: Håkon Kringlebotn  
tlf 38 19 68 62 
e-post: Hakon.Kringlebotn@ 
kristiansand.kommune.no

Trosopplærer: Thomas K. Pedersen  
tlf 38 19 68 67 
e-post:  Thomas.Pedersen@ 
Kristiansand.kommune.no

Organist: Ian Richards  tlf 38 19 68 66 
e-post: Ian.Richards@ 
kristiansand.kommune.no

Kirketjener: Harald D. Stølevik 
epost: Harald.D.Stolevik@ 
kristiansand.kommune.no

Ungdomsarbeider: Lars Ivar Bratsberg  
tlf 979 82 844 e-post: Lars.Ivar.Brats-
berg@kristiansand.kommune.no

Menighetsrådet: 
Inger N. Holen, leder tlf 979 70 401 
e-post:  ing-n-ho@online.com

Menighetskontor: 
Telefon: 38 19 68 69 
Kontortid: Tirs. - Fre: kl. 10.00 - 14.00

Bestilling av dåp og vigsel i Oddernes og 
Justvik gjøres ved henvendelse til  
Kirkens Servicetorg, telefon 38 19 68 00

Oddernes menighet

www.oddernes.no
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Gudstjenester i  
Oddernes kirke

19. juni, 5. s. i treenighetstiden 
Matt 18, 12-18 
Nattverd.  Vikar.

26. juni, aposteldagen

Mark 3, 13-19

Dåp.  Frode Fjeldbraaten.

3. juli, 7. s. i treenighetstiden

Mark 5, 25-34

Dåp.  Frode Fjeldbraaten.

10. juli, 8. s. i treenighetstiden

Mark 12, 28-34

Nattverd.  Vikar.

17. juli, 9. s. i treenighetstiden

Luk 6, 36-42

Nattverd.  Vikar.

24. juli, 10. s. i treenighets-
tiden

Mark 11, 25-26

Dåp og nattverd.  Birte Løvåsen.

31. juli, 11. s. i treenighetstiden

Joh 8, 31-36

Dåp.  Birte Løvåsen.

7. august, 12. s. i treenighets-
tiden

Joh 4, 27-30, 39-43

Nattverd.  Birte Løvåsen.

14. august, 13. s. i treenighets-
tiden

Matt 11, 28-30

Dåp.  Birte Løvåsen.

21. august, vingårdssøndag

Matt 19, 27-30

Vikar.

28. august, 15. s. i treenighets-
tiden

Joh 15, 9-12

Dåp.  Ivar Nicolaisen.

4. september, 16. s. i treenig-
hetstiden

Matt 11, 16-19

Nattverd.  Kristina R. Grundetjern.

11. september, 17. s. i treenig-
hetstiden

Mark 5, 35-43

Kl 11.00: Samlingssøndag.

Kl 20.00 Thomasmesse.  Nattverd.

Gudstjenester i  
Justvik kirke

19. juni, 5. s. i treenighets-
tiden

Matt 18, 12-18 
Kl 17.00: Nattverd.  Ivar Nicolaisen. 
Åpent for dåp.

14. august, 13. s. i treenig-
hetstiden

Matt 11, 28-30 
Kl 17.00 Dåp.  Birte Løvåsen.

28. august, 15. s. i treenig-
hetstiden

Joh 15, 9-12 
Kl 17.00 Nattverd.  Ivar Nicolaisen.
Åpent for dåp.

Faste aktiviteter i 
Oddernes: 
Soul Children (fra 5. trinn) og  
Soul Teens (fra 8. trinn) mandag kl 
18.00-19.30 (ikke i skoleferier)

Minikoret  
torsdag  kl 17.30  
(ikke i skoleferier)

Ungdomsgruppa fredag kl 19.00 på 
Gimletun

Søndagsskole søndag kl 11.00
Formiddagstreff 1. tor. i mnd  
kl 11.00 (for menighetens seniorer)
Voksengruppa 2. fred. i mnd.  
Kl 19.30
«Kvelds» siste tir. i mnd kl 20.00
Strikkekafe 2. ons. i mnd kl 19.30
Stille kveld i kirken 2. man.  
i mnd kl. 19-21

Faste aktiviteter i 
Justvik:
Korijus (fra 5 år) torsdag kl 17.30-
18.30 
(ikke skoleferier)
Kirkering 1 Annen hver torsdag  
19.30-21.30
Sigarkameratene (for menn i alle 
aldre) en torsdag i mnd kl 20.00.
JO-koret Annen hver onsdag 
19.30.21.30

JUSTVIK KIRKE 
Grostølveien 4E,  
4634 Kristiansand 
Telefon: 38 19 69 30

Menighetsarbeider: Janne Skovly 
Epost: Janne.Skovly@ 
kristiansand.kommune.no

Menighetsprest: Ivar Nicolaisen  
tlf 38 19 69 34  
e-post:  Ivar.Nicolaisen@ 
Kristiansand.kommune.no

Organist: Linda Rekedal Våge 
Epost: Linda.R.Vaage@ 
kristiansand.kommune.no

Ungdomsarbeider: Morten Fossheim 
Epost: Morten.Fossheim@ 
kristiansand.kommune.no

Line Hauge E-post: line.hauge@ 
kristiansand.kommune.no

Kontortid i Justvik kirke: 
Onsdag kl. 10.00 - 14.00

MENIGHETSBLAD FOR 
ODDERNES OG JUSTVIK

Oddernes menighet

Oddernes menighets medieutvalg: 
Birte Løvåsen (ansv.red.), 

Jo Vegard Aardal (redaktør), Harald Eikeland, 

Hanne Guttormsen, Cheryl Macdonald, 

David Anders Holme og Irene Vestøl Stødle.

Grafisk formgiving: Jo Vegard Aardal 

Trykk: Synkron media - Birkeland trykkeri



Oddernes menighet

IKKE BARE SØNDAGER
Vi møtes i kirka på søndager, festdager og på høytidsdager. 
Men også på hverdagene står kirka der. Vi haster kanskje 

forbi på vei til skole eller jobb, men vet at den er der. 

Er der i tilfelle vi trenger et sted å bare komme for å  legge 
av oss det som sliter. Et sted for å besøke de vi savner, men 
som ikke er her lenger. Et sted å komme for å øve sangene 
koret skal synge, for å treffe de andre som kommer på ba-

bysang, eller for å treffe andre ungdommer. 

Derfor er ikke kirka der bare på søndagene,  
men også på alle hverdagene. 

Det er de det er flest av.

FOTO JO VEGARD AARDAL


