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Jeg har jobbet som prest i 30 år. Jeg 
kjenner fortsatt gleden ved jobben. Jeg 
ser med forventning frem til å feire guds-
tjeneste og til å døpe, vie og begrave. Og 
samtidig kjenner jeg på en ganske sterk 
uro: Hvorfor gjør fortellingene om Jesus 
som blir formidlet så lite inntrykk på 
mennesker?
I sommer har jeg hatt flere bryllup, det 
er mange barn som er båret til dåp og 
jeg har vært prest i begravelser. Noen av 
dem som da er til stede går også ellers 
regelmessig til kirke, mens mange andre 
sjelden oppsøker kirken. Det betyr at 
det har vært ganske mange mennesker 
innom Oddernes kirke eller kapell denne 
sommeren som ikke går her til vanlig. 
Erfaring tilsier, at nesten ingen som er i 

kirken i forbindelse med dåp, begravelse 
og bryllup opplever det som så skjellset-
tende og så viktig, at de kommer tilbake til 
kirken neste søndag.
Da Jesus levde blant oss for 2000 år siden, 
var menneskers møter med ham skjell-
settende. Dermed blir det et tankekors - 
hvorfor gjør Guds nåde så lite inntrykk på 
mennesker i dag? 
Det handler nok om mange ting. Noe 
ligger hos oss mennesker. Tidligere dårlige 
erfaringer med menigheter og kristne gjør 
kanskje troen uaktuell. Vanskelige livser-
faringer kan gjør det krevende å tro. Så er 
det nok også en kode jeg som prest og vi 
som kirke sliter med å knekke. 
Kanskje ligger det en nøkkel i nettopp 
dette Jesus stadig møtte mennesker med 

- «Følg meg». Når vi som menighet etter-
følger Jesus, tror jeg Guds nåde vil gjøre et 
større inntrykk på mennesker. 
For mange år siden fortalte en kollega om 
en fr. prest, som i mange år arbeidet i en 
utfordrende bydel i Paris. Det var ingen 
synlig tegn på at arbeidet bar frukter, og 
færre og færre kom til gudstjeneste. Nå 
kollegaer spurte hvorfor han ikke søkte 
seg vekk, forklarte han: "Noen må være 
her for å holde ryktet om Jesus levende". 
Så er dette dypest sett oppgaven til kirken 
og til oss som tror – å være ryktespredere 
og holde ryktet om Jesus levende. Og være 
Jesu hender og føtter, så mennesker kan få 
øye på nåden.

Hvorfor gjør fortellingene om Jesus som blir  
formidlet så lite inntrykk på mennesker?

TEKST: JON ANDREAS LAUVLAND

Å HOLDE RYKTET LEVENDE

ANDAKT  Å HOLDE RYKTET LEVENDE
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MENIGHETEN FOR ALLE
En av de største utfordringene vi står overfor lokalt er å motvirke utenforskap, og skape gode lo-
kalmiljø. Hvordan kan vi motvirke utenforskap og i stedet skape en menighet som inkluderer flest 

mulig? Hvordan blir vi en menighet der alle føler seg velkommen og inkludert?
TEKST OG FOTO: PHILLIP KASPERSEN
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TEMA MENIGHETEN FOR ALLE

Under bispevisitasen i februar ble det 
arrangert et folkemøte i Justvik kirke, 
som også ble omtalt i siste nummer av 
Spir. 

Her var mange organisasjoner representert, 
både ulike lokale menigheter, idrettsklubber, 
speideren og andre organisasjoner i lokalmil-
jøet. Ett av ordene som gikk igjen hos flere 
av deltakerne var "utenforskap". En av de 
største utfordringene vi står overfor lokalt er 
å motvirke utenforskap, og skape gode lokal-
miljø. Det er en felles utfordring for alle som 
var til stede på folkemøtet, også Oddernes 
menighet. 

– Hvordan kan vi motvirke utenforskap og i 
stedet skape en menighet som inkluderer flest 
mulig? Hvordan blir vi en menighet der alle 
føler seg velkommen og inkludert? 

– I folkemøtet var det et spesielt fokus på 
hvordan vi kan inkludere ungdom. Flere 
og flere ungdommer sliter, samtidig med at 
færre oppsøker menighetens arrangementer 

og tilbud. Hva kan vi gjøre for å ungdommen 
til å komme tilbake til menighetens arrange-
menter igjen? 

Vi har slått av en prat med Inger Holen, 
leder av menighetsrådet i Oddernes 
menighet. Det var hun som tok initiativ til 
folkemøtet på Justvik under visitasen i vinter, 
og dette er spørsmål som hun og resten av 
menighetsrådet har jobbet mye med i det 
siste. 

– Si litt om strategien deres for 
ungdomsarbeidet fremover. Hva, 
eller hvem, er det dere ønsker å satse 
spesielt på?

– Vi går nå i gang med strategiarbeidet. 
Det er menighetsrådet som har ansvar for 
å få frem strategien og den skal gjelde for 
perioden 2021- 2024. Strategien skal vedtas 
I desember, så denne høsten vil vi i hovedsak 
fokusere på arbeidet med denne. Vi startet 
arbeidet med langbord I midtskipet i vår 

vakre middelalderkirke fredag 21. august. 
Vi var da samlet 25 personer fra menighets-
rådet og staben i menigheten. Det ble en flott 
ramme for oppstart. Vi hadde invitert fagsjef 
i bispedømmet, Bjarte Leer Helgesen, for å 

MENIGHETEN FOR ALLE
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sette oss alle i fokus, og det klarte han. 

Så gikk vi i gang med en drømmereise, 
eller et drømmeverksted. Mange drømmer 
om et rikt ungdomsarbeid kom fram der. 
En veldig god begynnelse å starte med 
drømmer, som så skal samles i en visjon for 
arbeidet. 

– Barnas gudstjeneste er godt 
besøkt og samler deltakere på tvers 
av generasjonene. Er det mulig å få til 
noe tilsvarende for tweens-genera-
sjonen? 

– Ja tweens blir et viktig fokus frem-
over. Det er jo egentlig en gruppe som faller 
litt mellom det å være barn og det å være 
ungdom. De er ikke lenger små barn og de 
er heller ikke blitt tenåringer. Tidligere var 
det greit med bare to kategorier, barn og 
ungdom, men tidene endrer seg og tweens 
blir er viktig tema i vår nye strategi. Det blir 
viktig å finne en god balanse mellom akti-
viteter som skaper litt liv og røre, samtidig 
som at alle føler seg trygge og at det er 
gode elementer med budskap om troen 
som samler flokken. Det blir også viktig å 
finne aktiviteter som møter både guttene 
og jentene, at det kan velge litt og prøve 
ulike aktiviteter som passer for den enkelte. 
Da blir det også viktig å lytte til hva de er 
opptatt av. 

Foreløpig har vi mange drømmer, men de 
skal vi jobbe med, konkretisere og gjøre om 
til tilbud som treffer målgruppen. Jeg håper 
vi kan få bruke SPIR til å fortelle hvordan 
dette går.

 
– Hvor mye av dette arbeidet skal vi 

satse på å gjøre på egenhånd, og hva 
kan vi gjøre i samarbeid med andre 
menigheter?

– Dette er et viktig spørsmål. Vi har et 
felles ansvar for at barn, tweens og ungdom 
som bor i vårt nærmiljø får gode tilbud, en 
god og trygg oppvekst. Vi som menighet og 
som del av den Norske kirke må være rause 
og invitere til gode samarbeid, både med 
andre menigheter, aktuelle frivillige organi-
sasjoner og foreninger. 

Det var nettopp det vi opplevde på folke-
møtet i Justvik under visitasen. Alle de 
vi inviterte ønsket at vi kunne jobbe mer 
sammen og var takknemlige for vårt initi-
ativ. Jeg har senere truffet på noen av de som 
møtte opp og de takket, samtidig som de 
utfordret på at dette ikke bare måtte bli en 
happening. Både ordfører Skisland og biskop 
Reinertsen pekte på mulighetene som ligger 
i mer samarbeid. Vi må si som Ole Brum: Ja 
takk, begge deler. Vi skal selvsagt fortsatt 
ha tilbud I vår regi, men vi skal samtidig se 
hvordan vi kan få enda mer gjennom samar-

beid. Det tenker jeg alle vil vinne på.
– Hva er potensialet i Oddernes 

menighet i forhold til dette? Hva er de 
spesielle styrkene som vi kan bygge 
på? 

Det flytter stadig nye familier til vårt 
geografiske nedslagsfelt. Noen er enklere 
å komme I dialog med enn andre. Der vi 
møter en barnefamilie første gang er jo som 
oftest I forbindelse med dåp. Her har vi en 
flott mulighet til å invitere frimodig til vår 
menighet og introdusere til og invitere til 
aktuelle tilbud både for voksne og barn. 
Babysang er jo aktuelt for de aller minste og 
deres foreldre. Vi er heldige som har et godt 
samarbeid med de fleste skoler og barne-
hager og dette er en god mulighet. Vi har 
også vært heldige med gode og store konfir-
mantkull og vi ønsker at dette skal bli en 
fin tid, selvsagt for ungdommene, men også 
for familien rundt, at de skal kjenne på at 
ungdommen deres får en fin konfirmant-
tid. Vi hører om - og statistikkene viser - at 
flere og flere unge sliter psykisk. Kan konfir-
manttiden være et hvilested, og samtidig en 
tid for vekst? Dette er en stor mulighet men 
samtidig er det en utfordring å klare å se 
den enkelte, ha tid og rom for gode samtaler, 
ha tilstrekkelig ressurser til å se, lytte til og 
møte den enkelte på en god måte. 

Her er vi igjen tilbake til drømmene våre 
og strategiarbeidet. Vi trenger mange gode 
trygge voksne og unge som bidrar sammen 
med staben. Visjoner er viktig å ha, men vi 
må få til å gjennomføre de målene vi setter. 
En ting er helt sikkert: Oddernes menighet 
har mange oppgaver og de blir ikke mindre. 
Derfor må vi finne gode måter å løse dem på, 
gjennom både å styrke samarbeidet og å få 
enda flere I alle aldre til å engasjere seg for 
og med våre flotte tweens og ungdom. Dette 
ble nærmest som en liten bønn eller et håp, 
men det er lov når vi jobber med strategi.  

– Hvordan kan vi nå barn og 
ungdom som ikke føler det naturlig å 
komme til menigheten? 

– Vi må tenke ut av boksen og jobbe 
sammen med skole og fritidsaktiviteter, 
for alle er jo opptatt av å finne frem til og 
bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og 
unge. Alle voksne må bidra til og fortelle at 
det er viktig at ingen skal være alene eller 
bli ekskludert. Vi som menighet har mulig-
heter her og må alltid tenke på å invitere 
bredt. Vi nærmer oss jo området diakoni og 
omsorg her. Diakoni og omsorg handler om 
alle aldre, om familier, barn, unge, eldre og 
de enslige som absolutt kan være i alle aldre. 
Tilbake til strategiarbeidet igjen; vi trenger å 
involvere og lytte til behovene og ønskene til 
de vi ønsker å være en menighet for. Kanskje 
kan en SPIR-leser ha ideer som vi kan få 

tilgang til?

– Er det en utfordring for ungdoms-
arbeidet at ungdom i dag "shopper" 
mer rundt og ofte handler i flokk? 

– Vi registrer at det er slik og jeg tror vi 
bare må akseptere det som en premiss. Det 
handler nok om flere ting, om at de er på 
leting etter den plassen og de vennene som 
gjør at de trives. Vi vil jo være aktuelle og vi 
ser at vi er i et skifte og må tenke nytt. Her 
blir det igjen viktig å få til en god dialog med 
ungdommene og høre hva de tenker. Det 
sosiale møtestedet blir jo for mange mer og 
mer gjennom sosiale medier. Det bekymrer 
meg litt mer, for jeg tror at ungdom trenger 
mer enn dette. De trenger fysiske, gode 
møteplasser, og de skal vi fortsatt jobbe for å 
kunne tilby.  

– Hvordan kan vi engasjere 
ungdommene til å bidra?  

– Ungdom er en ressurs, og igjen viser 
statistikken at mange sliter psykisk, og de 
sliter med å finne mening og ro. Det å være 
en del av et felleskap med klare oppgaver 
og der de kan få utvikle sine talenter, det 
må jo være en drømmeplass for våre flotte 
ungdom. Det tenker jeg at vi vil jobbe videre 
med og dette arbeidet er allerede i gang.

 
– Hvordan kan vi skape et miljø hvor 

de føler seg sett og hørt? 
– Vi kan ikke skape et slikt miljø for dem 

men sammen med dem. Vi trenger mange 
som involverer seg og blir med på denne 
dugnaden for å skape et godt og trygt sted 
å være, hvor vi kan ha det gøy sammen og 
skape gode møteplasser der vi kan være 
menigheten for alle. Dette er også i tråd med 
visjonen for den Norske kirke. 

Den tradisjonelle høstmessa i menighets-
huset er et godt eksempel på en god møte-
plass som har mange av disse kvalitetene. 
For det første er det kø utenfor for å komme 
ned I loppemarkedet og finne godbiter der. 
For det andre tyter det av folk oppe i kirke-
salen med folk i alle aldre fra, fra spedbarn 
til gamle. Det er et yrende liv, noen drikker 
brus, andre kaffe, noen spiser pølser, andre 
hjemmebakt bløtkake, noen kjøper lodd og 
alle har det helt topp. Det enste problemet er 
at det skulle vært dobbelt så mye plass, men 
det er jo et luksusproblem. 

Oddernes menighet vil være menig-
heten for alle og da må vi skape det 
rommet der det er god plass og tid til 
barn, tweens, ungdom og voksne I alle 
aldre. 
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– Fortell litt om deg selv, Marit Alette!
– Jeg heter Marit Alette Øien og er 24 

år gammel. Jeg kommer fra et lite sted på 
Østlandet som heter Aurskog-Høland, og der 
vokste jeg opp i et kristent hjem. De siste fire 
årene har jeg bodd i Kristiansand og tatt en 
bachelor i musikk og helse på Ansgar Teolo-
giske Høyskole. 

– Jeg er veldig glad i å drive med musikk i 
samspill med mennesker og det har vært en 
naturlig del av oppveksten min i kirken, både 
som deltaker og leder. Jeg har selv opplevd 
hvor viktig fellesskap i tro og trygge ledere 
kan være i ungdomstiden. 

I Oddernes har jeg tidligere vært dirigent 
i Soul Children, og det var slik jeg ble kjent 
med menigheten. 

Ellers liker jeg å bruke fritiden sammen 
med venner, drive med musikk og bevegelse, 
og ikke minst å være ute i naturen. 

– Du har selv vokst opp i et kristent miljø og 
sett hvor viktig det er med trygge og tydelige 
voksenpersoner. Er det bakgrunnen for at du 
tar fatt på oppgaven som ungdomsarbeider i 
menigheten? 

– Ja, jeg tror at trygge og gode ledere er 
veldig viktig for ungdommene. Spesielt med 
tanke på alt presset ungdom kan bli utsatt 
for i dag. Jeg håper at kirken kan represen-
tere noe annet. At det kan være et fellesskap 
hvor de er velkomne, og kan oppleve at de er 
ønsket og elsket for den de er. Jeg ønsker at de 
skal bli sett i kirken og at de blir bedre kjent 
med Jesus.

– Hvordan når vi ut til ungdommene med 
det budskapet? 

– Jeg har aller mest tro på å knytte rela-
sjoner for å bringe ut budskapet. Jeg ser for 
meg å starte med mindre fellesskap først og 
skape trygge, gode relasjoner der. Så kan det 
bygges på etter hvert. Jeg tror det er viktig at 
vi bruker tid på å bli kjent med hverandre, å 
komme tettere innpå hverandre for å skape 
tillit. Jeg tror at trygge og gode relasjoner er 
et nødvendig grunnlag for å skape noe mer, og 
snakke om tro og livet og de dypere tingene. 

Men det er også viktig at medlemmene i 
menigheten som kjenner til ungdommer i 
tweens-alderen, oppfordrer dem til å møte på 
arrangementene våre. Kjenner du noen som 
kunne vært med, så ta gjerne kontakt med 
meg! Klarer vi å skape en solid kjerne som 
preges av gode relasjoner så er det så mye 
lettere å nå ut til flere. Ofte vil ungdom mye 

heller være med på noe som vennene anbe-
faler, enn det foreldrene sier de må være med 
på. 

Vi er også avhengige av at det er voksne som 
stiller opp og tar seg tid til å være med. Da kan 
det vi starter opp i år bli bærekraftig for frem-
tiden. 

– Det du starter opp nå er forhåpentligvis 
begynnelsen på noe som skal blomstre i 
mange år. Hva tenker du er det viktigste å 
bygge videre på? 

– Det er jo utfordrende å skulle starte helt 
fra scratch, og jeg kjenner ikke så mange i 
menigheten fra før, men da kan det jo bare 
gå oppover. Og jeg tenker at det er viktig å 
drømme stort, men samtidig være tålmodig. 
Om noen år kan vi kanskje nå ut til mange. 

Jeg har inntrykk av at dette er en ressurs-
sterk menighet hvor det er en hunger etter et 
tilbud spesielt for ungdom i tweens-alderen. 
Det er et godt utgangspunkt å bygge videre på! 

Hva skal til for å engasjere ungdom i tweens-
alderen? Hvordan skal du få dem til å komme 
på menighetens aktiviteter?  

Som jeg nevnte så kan vi tilby dem et sted 
der de blir sett og elsket som de er, et sted 
der de kan møte Jesus. Men for at de skal ha 
lyst til lå komme så må vi også sørge for at 
innholdet er fristende, for eksempel i form 
av engasjerende og morsomme aktiviteter. 
Samtidig er tilbudet her i byen så stort at vi må 
skille oss ut på en positiv måte. Det å samles i 
små eller store grupper og være sammen på en 
annen måte kan være noe som gir mersmak. 

– Hva tenker du om å samarbeide med 
andre organisasjoner lokalt for å skape gode 
møteplasser? 

– Det er mange menigheter lokalt, og det 
har ikke noe for seg å konkurrere om ungdom-
mene. Til å begynne med tror jeg vi skal skape 
et tilbud for de som hører til i menigheten 
og området her, og etter hvert som vi vokser 
oss sterkere kan vi begynne å se utover og 

Vi har tatt en prat med menighetens nye tweens- og ungdomsarbeider, Marit Alette Øien. Hun har 
nettopp begynt i stillingen som ungdomsarbeider og har et spennende år foran seg.

TEKST OG FOTO: PHILLIP KASPERSEN

NY UNGDOMSARBEIDER
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samarbeide med andre. Det hadde vært spen-
nende å samarbeide med nabomenighetene, for 
eksempel. 

– Du nevnte at du gjerne ville at ungdommer 
og foreldre skulle ta kontakt med deg. Hvordan 
gjør de det? 

– Jeg ville blitt veldig glad om folk tok 
kontakt med meg. Bruk SMS, e-post eller send 
en melding på menighetens Facebookside. Jeg 
blir glad for alle innspill fra både ungdommer 
og voksne. I tillegg vil jeg oppfordre menig-
heten til å være med i forbønn for tweens- og 
ungdomsarbeidet i menigheten vår.

SMS: 916 82 893
e-post: maritaletteoien@gmail.com
Facebook: Oddernes menighet

3G søndager
Tweens 365 er samlinger for barn fra 5. til 8. 

trinn. Vi har samlinger de søndagene det er 3G 
gudstjeneste i Oddernes kirke. På den måten 
er det et tilbud til alle aldersgrupper. Søndag-
skole for 0-4. trinn i menighetshuset og Tweens 
samlinger i Gimlehallen for de store. Hva gjør vi 
på disse samlingene? Det blir en KRIK-samling 
med: 

AKTIVITET
BALLSPILL
ANDAKT

NB! Det er lurt å ha på seg treningstøy! En 
vannflaske er også fint å ta med. Barna møter 
kl. 10.45 utenfor hovedinngangen til Gimle-
hallen. Inne i hallen holder vi på med ulike akti-
viteter og ballspill. Det blir deretter en andakt 
før vi går tilbake til kirken ca. kl. 12 og deltar på 
nattverden i kirken.

Høstens datoer for 3G/Tweens 365 
samlinger er:
18.10 kl. 10.45 ved Gimlehallen
15.11 kl. 10.45 ved Gimlehallen
20.12 kl. 10.45 ved Gimlehallen

 I tillegg vil vi ha en Tweenssamling i 
måneden. i Oddernes menighetshus. 
 
Dato for oppstart blir:
Tirsdag 27. oktober kl. 18.00. Ta med deg 
venner og kom!
 
Hva gjør vi på samling?

En gøy gudstjeneste
kiosk
spill og sosialt
blir kjent med hverandre og har det gøy!
Håper vi sees!

For mer info ta kontakt med ungdomsar-
beider Marit Alette eller kateket  
Håkon Kringelbotn.

Tweens 365 - for 5. til 8. trinn! Denne høsten starter  
vi opp et nytt spennende tilbud for tweens i Oddernes.  

Men hva er egentlig Tweens 365?

NYTT TILBUD  
TIL TWEENS
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Vemund Aasemoen Aardal (20 år), Isak 
Aasemoen Aardal (22 år) og Ruben Jernæs 
(22 år) har i vår hatt mange ettermiddager og 
kvelder hjemme. Et av tidsfordrivene i denne 
tiden var å bygge Oddernes kirke og IMI-
kirken (i Stavanger).

– Hva fikk dere på tanken til å bygge kirker 
i Minecraft?

– Lars Ivar Bratsberg, også kalt «gaming-
presten», utlyste i samarbeid med Damaris, 
en konkurranse i Minecraft. Konkurransen 
var å bygge en kirke i løpet av to uker, 
forklarer Isak. 

Ruben og Isak satte i gang med å bygge 
Oddernes kirke, mens Vemund begynte 
å bygge IMI-kirken, der han gikk på Acta 
bibelskole siste skoleår, sammen med seks 
andre medelever. 

– Hvordan arbeidet dere for å få kirkene til 

å ligne på originalene?
– Det var veldig vanskelig å få det så 

nøyaktig, sier de alle tre og forklarer videre 
at det gikk mye på husken. Ruben og Isak 
forklarer at de gjorde en del research, ved 
å se på google.maps og de så på nettsider 
(agderkultur.no) der de fant nøyaktige mål 
på kirken. 

– Hvor lang tid brukte dere på dette 
arbeidet?

– Ja, det gikk en del tid, forklarer Vemund. 
Han anslår ca. 4 timer hver dag. 

– Men det var en sosial happening, 
forteller han videre. Jeg møtte bibelskole-
vennene mine hver dag og vi bygget sammen 
og snakket sammen. Flere andre fra bibel-
skolen var innom når vi bygde, så det ble 
mange sosiale kvelder.

– Kan jeg få se Oddernes kirke, hvordan 

den ble?
– Ja, selvfølgelig, svarer Ruben og Isak. Vi 

ble ikke ferdig og det er en del som gjenstår.
– Men jeg ser at dere har fått med sentrale 

ting, som orgelet og skyene og solen i taket.
– Ja, det er med, smiler de.
– Vant dere?
– Nei, vi vant ikke, forklarer guttene. Det 

var ungdomsgruppen som lagde Follo kirke 
som vant. Det var 25 byggegrupper som 
deltok og alle bidragene finnes på youtube. 
Follo kirken finner du her: xxx. 

– En liten sak som er litt artig, forklarer 
Vemund, er at Acta bibelskolen har valgt å 
bruke Minecraftmodellen av IMI-kirken i 
promotering av bibelskolen for potensielle 
elever. Da kan de «besøke» kirken og bli 
kjent med den, avslutter han.

I en tid der kirkene har vært stengt, har unge mennesker  
landet rundt bygget kirker – i Minecraft.

TEKST: SOLVEIG OMLAND

«NYE» ODDERNES KIRKE  
TAR FORM

Vemund Aasemoen Aardal Isak Aasemoen Aardal Ruben Jernæs
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Oddernes kirke 
Lørdag 10. oktober kl. 10.30

Jonas Kvasnes Brekka
Mathias Fjermedal
Jonathan Aune Henriksen
Fabian Waage Lian
Sophie Lindland Ljøstad
Stian Mangseth Hornnes
Thea Elisabeth Rødland
Sophie Elise Slotten
Elias Stølevik

Justvik kirke 
Lørdag 10. oktober kl. 13.30

Madelen Sagedal
Patrick Hansen Skoie
Oda Lian
Marius Heggland
Markus Johannessen Horneland
Eva Hoel
  
 

Oddernes kirke 
Søndag 17. oktober kl. 11.00

Lars Bygland
Even Hageland-Gabrielsen
Benjamin Robertsen
Helena Langaard
Kristian Svenningsen
Julie Milliane Thelle
Magnus Træland
Eskil Træland
Carmen Framnes
Hanne Aagedal Hervold
Marthea Engesland Grongstad
Fredrik Refsnes

 Oddernes kirke 
Lørdag 17. oktober kl. 13.00

Iben Aasen
Markus Mollestad
Adele Hoven Hervold
Karoline Kjelland
Caroline Bjerke Stallemo
Julian Barski Alme
Sofie Hübert
Jens Herland Kristiansen
Thor Even Gyberg
Oscar Stølevik
Maiken With Kristensen
Andrea Bjorvand Evensen

KONFIR- 
MANTER  
2020
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Siden det dessverre ikke blir noe 
loppemarked i høst, forsøker vi på 
nye veier for å selge bøker fra vårt 
rikholdige lager.

Vi har etablert en Facebookside som 
heter Oddernes Bokloppemarked hvor vi 
utover høsten vil komme med gode tilbud, 
både på enkeltbøker og ”pakker” fra det 
lageret vi har, og ikke minst alle de bøkene 
som kommer inn i løpet av høsten.

De som er interessert i gode tilbud på 
pent brukte bøker, vil vi derfor anbefale 
å ”like” denne Facebooksiden, slik at når 
vi legger ut tilbudene våre, kommer de 
opp på siden til hver enkelt, og så blir det 

førstemann til mølla. Vi holder faste priser 
på det aller meste, kanskje noen spesielle 
bøker legges ut med mulighet for å gi bud.

Bøkene kan hentes på Oddernes Menig-
hetshus, eller det kan avtales andre måter 
for levering. Skal bøker sendes, kommer 
naturligvis fraktomkostninger i tillegg.

Vi håper at dette kan bli vellykket, slik 
at menigheten i det minste får noen få 
inntekter som kompensasjon for alt det 
menigheten går glipp av når høstmessa og 
loppemarkedet ikke kan gjennomføres.

 
Bernt Erik Olsen

LOPPEBOKMARKED  
PÅ FACEBOOK
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Fine kaffehorn
Ingredienser:
50 g gjær
200 g margarin (smeltes)
3 dl kaffefløte
2 egg
4 ss sukker
1 ts salt
10-12 dl hvetemel

Framgangsmåte:
Rør ut gjær i lunken væske  
(smeltet margarin og fløte)
Tilsett sukker, saft, egg og mel.
Heve ca. 40 min.

Ta deigen på bakebordet og del den i 5 (6).
Kjevle hver del ut til en stor tynn leiv.  Del hver 
leiv i 8.
1 ts fyll (vaniljekrem/makronfyll) på hver 
«snipp».
Rull sammen (mot midten).

Heve 30-50 min.
Pensle med oppvispet egg.

Stekes midt i ovnen 5-7 min. på 250 C.

Min kirkekaffeoppskrift
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ODDERNES MINIGHETS  MISJONSPROSJEKT

– I Liberia er det store behov for rent vann, og vi ser  
at støtten fra menigheter i Norge hjelper!

TEKST: JO VEGARD AARDAL FOTO: MISJONSALLIANSEN

R ent vann er en selvfølge for oss i Norge. I 
Liberia i Vest-Afrika er det ikke det.

– Liberia er det landet som Misjonsal-
liansen har jobbet kortest i, men vi ser 

allerede resultater. Etter 14 år med borgerkrig og 
ebolaepidemien, mangler det meste i Liberia. Misjons-
alliansen valgte å starte arbeid i Liberia grunnet store 
behov og samarbeider nå med lokale partnere og 
myndighetene for å styrke kvinners rettigheter samt 
bedre tilgangen til utdanning, gode sanitærforhold og 
rent vann, sier menighetskonsulent May-Elen Vinskei i 
Misjonsalliansen.

– Misjonsalliansen er en diakonal misjonsorganisa-
sjon. Vi vil ha fokus på det hele mennesket etter Jesu 
eksempel. Han snakket de fattiges sak og bekjempet 
urettferdighet. 

Vårt mål er at fattige og diskriminerte mennesker 
skal få møte Guds kjærlighet, gis muligheten til å ta 
ansvar for sitt eget og familiens liv og på det grunnlag 
bygge sin egen fremtid, sier Vinskei.

I kirkearbeidet jobber vi sammen med lokale menig-
heter for å bidra til at de blir gode formidlere av evan-
geliet og tar den diakonale utfordringen i nærmiljøet 
på alvor. 

Misjonsalliansen driver ulike prosjekter i samarbeid 
med lokale kirker og organisasjoner i Liberia. 

Temaene Misjonsalliansen jobber med er:   
• Skole og utdanning
• Helse og ernæring
• Vann 
• Mikrofinans
• Seksuell og kjønnsbasert vold

Rent vann
Et stort satsingsområde for organisasjonen i Liberia 

er WASH (Vann-Sanitær og Hygiene). To tredjedeler 
av befolkningen mangler tilgang på rent vann og enda 
flere mangler tilgang på tilfredsstillende sanitærfor-
hold. Både på skolene og i landsbyene mangler det 
toaletter og rent vann. Skogen blir brukt til å toalett og 
vannet i bekkene blir lett forurenset. Mangelen på rent 
vann og toalett fører til at vannbårne sykdommer sprer 
seg lett. 

Diare og vannbårne sykdommer er hovedårsaken til 
at over 70 barn av 1000 levende fødte dør hvert år før 
de fyller 5 år.  Til sammenligning dør færre enn 3 av 

1000 i Norge.
I 2016 fikk mer enn 12 000 mennesker tilgang på 

rent vann på grunn av Misjonsalliansen sine prosjekter 
og omtrent like mange får rent vann i 2017.

Befolkningen læres opp til å lage egne latriner og de 
får undervisning og kunnskap om hygiene og vann. 
Enkle ting som å vaske hendene kan gi store utslag på 
helsa. Derfor jobber WASH med både tilgang på vann 
og kunnskap om hvordan man skal bruke det rene van-
net.

Vann 
I en av landsbyene som fikk brønn og rent drik-

kevann døde 2 barn på grunn av dårlig vannkvalitet i 
løpet av en måned i begynnelsen av året – gleden var 
derfor enorm da brønnen var et faktum og rent vann en 
realitet!

I 2016 har Misjonsalliansen bidratt til at mer enn 11 
500 barn og voksne har fått tilgang til rent vann gjen-
nom rehabilitering og bygging av 42 nye brønner. Med 
tilgang på rent vann opplever landsbyene nå at de har 
færre tilfeller av diare og andre sykdommer forbundet 
med urent vann.

 Lokale komiteer med representanter fra lokalsam-
funnet gir opplæring i god hygiene og har ansvar for 
fremtidig vedlikehold av brønnene.

 I Misjonsalliansens arbeid legges det vekt på at 
kvinner skal ha lik mulighet til å delta og nyte godt 
av programmene. Kvinner motiveres også til å delta i 
ledelsen av lokale komiteer og grupper, og for mange av 
dem er dette første gang.

I Liberia lever mange millioner mennesker uten til-
gang på rent vann. 

Derfor vil vi bygge nye brønner i tillegg til å rehabili-
tere gamle og ødelagte.

I løpet av dagen går mye av tiden med til å hente 
vann. Dette gjør at barna går glipp av skolegang.

Oddernes menighet har forpliktet seg til å gi 70 000 
kroner i året i fire år (2018-2021).

Mål for 2020:
• Bygge og rehabilitere brønner 
• Gi opplæring i vedlikehold av brønnene
• Gi hygieneopplæring på skoler og i landsbyer

RENT VANN I LIBERIA
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Kartet biser området som nås av sendin-
gene som SAT7 sender i Midt-Østen. 
oddernes menighet har samlet inn over 
250 000 kroner over en treårsperiode.



SPIR 17

Jeg har vært i Liberia en gang før i 2008. 
Da var det også for å undervise helsearbei-
dere i regi av Mercy Ships.

Liberia er et veldig fattig land med ca 4  
mill innbyggere. Mange av innbyggerne er jo 
etterkommere av frigitte slaver fra Amerika, 
og frem til ca. 1960 var der stor fremgang i 
landet. Fra 70 tallet har det vært mye uro, og 
i over 20 år hersket det en blodig borgerkrig 
i landet. I 2004 ble det fred og landet skulle 
bygges opp igjen. Der er stor fattigdom ,men 
vi så en gradvis fremgang . I 2015 ble landet 
sterkt rammet av ebola-epidemien og ca 
5000 døde. Nå er det igjen en epidemi som 
rammer landet og det er Corona.

Ettersom vann til Liberia er vårt misjons-
prosjekt i Oddernes menighet, så tok jeg før 
jeg reiste kontakt med Misjonsalliansen. De 
var veldig positive til at jeg skulle få besøke 
prosjektene deres. De samarbeider med 
lokale kirker i landet og har de siste årene 
boret ca 195 brønner, bygget skoler og sani-
tæranlegg og gitt opplæring til hvordan man 
vedlikeholder disse brønnene. 

Planen var at jeg skulle besøke ett av områ-
dene. Jeg hadde en lang samtale med Janne 
Øygard som sammen med sin mann har vært 
misjonær i Liberia og Sierra Leone i 5 år. 

Jeg skulle ha reist til prosjektene den 16. 
mars, men den 13. mars fikk jeg beskjed fra 

sykehuset om at jeg måtte komme hjem til 
Norge så fort som mulig på grunn av Coro-
naen. Jeg fikk heldigvis byttet billetten og 
kom hjem samme dag.  Få dager senere 
stengte landet ned.

Gjennom Misjonsalliansen sine prosjekter 
har tusenvis av mennesker fått tilgang 
til rent vann. Det at dert også blir bygd 
mange skoler gjør at unge på landsbygda får 
mulighet til opplæring. Selv om jeg ikke fikk 
se selve prosjektet på grunn av Coronaen, så 
kan jeg virkelig si at dette er med på å gjøre 
en forskjell for tusenvis av mennesker i dette 
hardt prøvede landet.

I mars i år fikk jeg permisjon fra jobben min på sykehuset for å reise til 
Liberia. Turen var i regi av Mercy Ships og oppgaven min var å undervise 

helsearbeidere om psykiske lidelser.
TEKST: TORBJØRG JENSEN

BESØK I LIBERIA
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Tel: 38 02 11 11 
www.advokat-bahus.no

ADVOKATFIRMAET BAHUS AS

Støtt våre annonsører

Vinterlandskap ved Oddernes kirke
Foto: Phillip Kaspersen
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Denne keltiske velsignelsen er en av de 
fineste salmene jeg vet om. I tillegg til at 
dette er en nydelig velsignelse, så tenker 
jeg at den også kan være en bønn for de vi 
er glad i eller andre vi ønsker å be en bønn 
for. Den har også fått en spesiell betydning 
for meg i den spesielle tiden vi har vært i. 
Mange av de jeg er vant til å være sammen 
med i en vanlig hverdag, har jeg nå ikke 
kunnet treffe. Jeg får energi av å være 
sammen med dem jeg er glad i og det gir 
meg stor glede. Når jeg nå ikke har kunnet 
det, har naturen blitt enda viktigere for 
meg. Våren, når alt spirer og gror, er for 

meg en bekreftelse på Guds fantastiske 
skaperverk og hans omsorg for oss. Jeg 
har i denne tiden funnet stor glede i det å 
være ute. Det er mange jeg savner å være 
sammen med og som jeg ikke helt vet når 
ser igjen, da kan det være fint å sende en 
tanke eller en bønn om at Guds gode hånd 
må verne om dem, til vi sees igjen. Og siste 
setning i sangen - Til vi møtes igjen - er for 
meg både konkret og handler om her og nå, 
men den handler også om dette håpet jeg 
har om at jeg vil møte igjen de som har gått 
før meg. 

Må din vei komme deg i møte
Vinden alltid være bak din rygg
Solens lys leke på ditt kinn
Regnet falle vennlig mot din jord
Og må Guds gode hånd
verne om deg
Til vi møtes igjen.
(Keltisk velsignelse)

MIN SALME SILJE WIK VESTERFJELL

SILJE WIK  
VESTERFJELL

MÅ DIN VEI KOMME  
DEG I MØTE
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SIDESIDE

VITSERVITSER

Tegning: Kari Sortland

– Pappa, 
hvorfor giftet du 

deg med mamma?
– Fordi din mor er en 
helt spesiell kvinne.

– Hvordan da?
– Hun var den 

eneste som ville 
ha meg.

– Jeg klarer 
ikke å sove når 

jeg har drukket kaffe!
– Så rart! Med meg 
er det omvendt: Jeg 
klarer ikke å drikke 

kaffe når jeg 
sover.

Fargelegg!Fargelegg!

Finn navn på 10 edelsteiner!Finn navn på 10 edelsteiner! Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

David laget mange sanger som står i Bibelen.

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 10 edel-
steiner. Navnene står fra venstre mot høyre og nedover. 
Klarer du å finne alle sammen?

Finn 5 feilFinn 5 feil
David var gjetergutten som Gud valgte til konge over 
Israel. De to bildene er nesten like. Finner du de fem 
feilene på bildet under? Tegning: Kari Sortland

I S K R Y S T A P

K A O S B E R G Y

O F P Ø R U B I N

D I A M A N T U T

R R L U R E R I E

O K S M A R A G D

M J A T T O P A S

P A G A T M U R L

E D I A M R A V I

T E P P E R L E P

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom. 

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
201910. november

Supersetning
1. Kor 13,13

Gud er 
 kjærlighet

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

15 
2019

24. november

Supersetning
Matteus 6,33

De to sønnene

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største       julegaven
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   Suzy Senior  •  Estelle C

orke

V

ooss mmdduueerrSS nnåå nn

duer
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SØNDAGSSKOLEN NORGE

Skr iven av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

    il Gud vere saman med oss sånn som vi er?Vil han vere saman med oss om vi er litt rufsete, sånn som Esel?Eller når vi har rota det skikkeleg til?
I denne herlege historia finn Esel ut at vi kan kome til Gud akkurat sånn som vi er.

Samuel salver David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 
av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

SupersetningSalme 86,12

Bestill
abonnement

 på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  
eller  22 08 71 0022 08 71 00
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Kurset er åpent for alle, og passer for deg 
som søker åndelig utvikling og vekst, for deg 
som har «troen som ditt yrke», og for deg 
som møter mennesker i samtaler. 

Gjennom kurset vil du som deltaker bli 
invitert til å være i en prosess. Du vil få 
undervisning og delta i praktiske øvelser 
hentet fra den ignatianske tradisjonen innen 
åndelig veiledning. I tillegg til de 6 kurskvel-
dene, inngår fire individuelle samtaler med 

åndelig veiledning og du deltar på to «stille 
dager/kvelder» (valgfrie datoer). Disse erfa-
ringene kan kanskje inspirere deg til videre 
fordypning i eget bønneliv og tjeneste.

Kurskvelder er tirsdager kl 18.00 til 20.45 
og starter med kaffe og frukt. Kveldene våren 
2021 kommer vi tilbake til, mens kursdatoer 
for høsten 2020 er

3. november og 1. desember. 

Det er 10-12 plasser på kurset og de vil bli 
tildelt etter meldt interesse. Kursavgiften er 
500 kr, og du kan melde deg på til kursle-
derne:

• Hans Olav Omland 
   hans.o.omland@uia.no, sms 91369888 
• Jon Andreas Lauvland  Jon.Andreas.

Lauvland@kristiansand.kommune.no 

Ønsker du å lære mer om deg selv, om Gud og om relasjonen mellom deg 
og Gud? Da kan et kurs med smak av åndelig veiledning være noe for deg. 

EN SMAK AV ÅNDELIG  
VEILEDNING
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Marviksveien 9, 4631 Kristiansand

Tlf. 46 93 80 00

Kirkegata 25,  
Postboks 2583,  

4678 Kristiansand

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

MENY ALBERT
Olav Trygvasonsvei 2

Åpent 9-21 (18)

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

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 
VIPPS: 11 66 43

Sokneprest:  
Jon Andreas Lauvland   tlf 38 19 68 63 
e-post: Jon.A.Lauvland@ 
kristiansand.kommune.no

Kapellan og diakon:  
Ivar Nicolaisen  
tlf 38 19 68 64 
e-post:  Ivar.Nicolaisen@ 
kristiansand.kommune.no

Daglig 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

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

Trosopplærer: Karen Skeie Huitfeldt  
tlf 38 19 68 67 
e-post: Karen.S.Huitfeldt@ 
kristiansand.kommune.no

Kirketjener: Harald D. Stølevik 
e-post: Harald.Stolevik@ 
kristiansand.kommune.no

Ungdomsarbeider:   
Thomas K. Pedersen (404 71 102) 
e-post:  Thomas.Pedersen@ 
kristiansand.kommune.no

Kontormedarbeider:  
Liv Krohn Haraldsen tlf 38 19 68 69 
e-post: Liv.Krohn.Haraldsen@ 
kristiansand.kommune.no

Menighetsrådet: 
Inger N. Holen, leder tlf 979 70 401 
e-post:  Inger.Holen@vaf.no

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

Rigetjønnveien 3
4626 Kristiansand

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

Mail: harald@keas.net

Oddernes  
menighetshus
kan leies til private og 
offentlige arrangement

Telefon 38 10 70 00 
Industrigt. 13,  4632 Kristiansand

www.elektroxperten.no

SKIPSFART • EIENDOM • INVESTERINGSVIRKSOMHET

Hovedkontor: Kirkegt. 1, 4610 Kristiansand S.

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00
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Oddernes menighet Gudstjenester i  
Oddernes kirke

10. oktober - lørdag 
Kl 10.30 Konfirmasjon. 
Ivar Nicolaisen og Håkon Kringlebotn.

Kl 12.00 Dåpsgudstjeneste. Jon 
Andreas Lauvland.

11. oktober, 19. s. i treenighets-
tiden 
Matt 5, 20-26 
Kl 11.00 Ivar Nicolaisen. Nattverd. 
Kl 12.45 Dåpsgudstjeneste. Ivar Nico-
laisen.

Kl 11.00 Døvegudstjeneste i menig-
hetshuset.

17. oktober – lørdag 
Kl 11.00 og kl 13.00 
Konfirmasjoner. 
Ivar Nicolaisen og Håkon Kringlebotn.

18. oktober, 20. s. i treenighets-
tiden 
Joh 11, 1-5 
Kl 11.00 3G Gudstjeneste. 
Jon Andreas Lauvland og Håkon Krin-
glebotn. 
Musikere. Nattverd. Søndagsskole.

25. oktober, Bots- og bededag 
Luk 13, 22-30 
Kl 11.00 Gudstjeneste med skriftemål.
Jon Andreas Lauvland.

Kl 12.45 Dåpsgudstjeneste. Lauvland.

Kl 13.45 Dåpsgudstjeneste. Lauvland.

1. november, Allehelgensdag 
Matt 5, 1-12 
Allehelgensgudstjeneste i kirken. 
Kl 11.00 Jon Andreas Lauvland.  
Nattverd. 

Kl 11.00 Barnas gudstjeneste i menig-
hetshuset. 
Ivar Nicolaisen og Karen S. Huitfeldt.

Kl 18.00 Døvegudstjeneste i menig-
hetshuset.

Kl 20.00 Thomasmesse. Nattverd.

8. november, Søndag for de 
forfulgte 
Mark 10, 28-31 
Kl 11.00 Helge Smemo. Nattverd. 
Kl 12.45 Dåpsgudstjeneste.

15. november, 24. s. i treenig-
hetstiden 
Joh 6, 63-69 
3G gudstjeneste. 
Jon Andreas Lauvland og Håkon Krin-
glebotn. 
Musikere. Nattverd. Søndagsskole.

22. november, Kristi 
kongedag. 
Matt 25, 31-46 
Jon Andreas Lauvland. Dåp.

29. november, 1. søndag i 
adventstiden 
Luk 4, 16-22 
Diakoniens dag. 
Ivar Nicolaisen. Nattverd.

6. desember, 2. søndag i 
adventstiden 
Luk 21, 27-36 
Kl 11.00 Barnas gudstjeneste i 
menighetshuset. 
Utdeling av 4-års bok. 
Jon Andreas Lauvland og Karen S. 
Huitfeldt.

Kl 12.45 Dåpsgudstjeneste.

Kl 20.00 Thomasmesse. Nattverd.

13. desember, 3. s. i advent 
Luk 3, 7-18 
Lars Ivar Bratsberg.  Nattverd.

Gudstjenester i  
Justvik kirke

10. oktober, lørdag 
Kl 13.30 Konfirmasjon. 
Jon Andreas Lauvland og Håkon 
Kringlebotn.

11. oktober, 19. s. i treenig-
hetstiden 
Matt 5, 20-26 
Konfirmantpresentasjon av 
2021-konfirmantene. 
Jon Andreas Lauvland og Håkon 
Kringlebotn. 
Dåp. Søndagsskole.

25. oktober, Bots- og 
bønnedag 
Luk 13, 22-30 
Kl 11.00 Dåp. Nattverd. Søndags-
skole. 
Kl 18.00 Ungdomskirken.

8. november, 23. s. i treenig-
hetstiden 
Mark 10, 28-31 
Lars Ivar Bratsberg. 
Dåp. Nattverd. Søndagsskole. 
Utdeling av 4-års bok.

22. november, Kristi 
kongedag. 
Matt 21, 31-46 
Lars Ivar Bratsberg. 
Dåp. Nattverd.

29. november 
Kl 18.00 Ungdomskirken

13. desember, 3. s. i advent 
Luk 3, 7-18 
Ivar Nicolaisen 
Dåp. Nattverd. Søndagsskole.

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

Prest: 
Lars Ivar Bratsberg  tlf. 979 82 844 
E-post:  Lars.Ivar.Bratsberg@ 
kristiansand.kommune.no

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

Vikar: Kirsti W. Iglebæk 
Epost: Kirsti.Iglebak@ 
kristiansand.kommune.no

Trosopplærer: Christel Smith-Gahrsen 
e-post: Christel.Smith-Gahrsen@ 
kristiansand.kommune.no

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

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

Kontortid i Justvik kirke: 

MENIGHETSBLAD FOR 
ODDERNES OG JUSTVIK

Oddernes menighets medieutvalg: 
Jon Andreas Lauvland (ansv.redaktør),  

Phillip Kaspersen (leder av medieutvalget) 

Jo Vegard Aardal (redaktør), Solveig Omland 

og Hanne-Grete Brommeland Larsen.

Grafisk formgiving: Jo Vegard Aardal 

Trykk: Synkron media

På grunn av koronaregler er det registrering ved oppmøte på alle våre 
gudstjenester og arrangementer.

Se oppdatert informasjon på www.oddernes.no



Faste aktiviteter
Faste aktiviteter i Oddernes:
Søndagsskole søndag kl 11.00.
Ikke i skolens ferier eller når det er Barnas 
gudstjeneste.

Soul Children (fra 5. trinn) og
Soul Teens (fra 8. trinn)
Mandager kl 18.30-20.00 (ikke i 
skoleferier).

Jentekveld for jenter 20-50, 2. mandag i 
måneden kl 20.00.

Oddernes kvinneforening for NMS, 
siste mandag i måneden kl 12.00.

Strikkekafe 2. onsdag i måneden kl 19.30

Formiddagstreff 1. torsdag i måneden kl 
11.00.

Voksengruppa 2. fredag i måneden kl 
19.30.

Ungdomsgruppa på Gimletun hver 
fredag kl 19.00.

Faste aktiviteter i Justvik:
Søndagsskole kl 11.00 hver søndag som 
det er gudstjeneste.

Kirkeringen 2. og 4. tirsdag i måneden kl 
11.30-13.

Drømmeverkstedet (fra 1. til 5. trinn)  
onsdag i partallsuker fra kl 17.30-19.00.
I Læringsverkstedets barnehage på Eidet.

JO-koret annen hver onsdag kl 19.30-
21.30.

Korijus (fra 5 år) hver torsdag kl 17.30-18 
(ikke skoleferier).

Sigarkameratene (for menn i alle aldre) 
en torsdag i måneden kl 20.

Underveis – refleksjoner uten 
konklusjoner – en torsdag i måneden  
kl. 19.30.

Foto til venstre:
Utsmykking i våpenhuset på 
3G-gudstjeneste. Utforming av  
Anne Kristine Jakobsen

Foto: Phillip Kaspersen

Oddernes menighet


