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Av Per Ragnar Haraldstad Av Johanna Engamo

AndaktLeder

Godt nytt år!

Det er alltid litt godt med et nytt år. Man 
står på terskelen og tar seg bryet med å se 
inn i framtiden, hva man ønsker å utrette, 
hvilke vaner man ønsker å fortsette med 
og hvilke man ønsker å kvitte seg med. 
Hvordan bli et bedre menneske, hvordan 
få et litt bedre liv? Noen ting kan man 
legge opp til, bestemme seg for. Å slutte 
å røyke, begynne å trene, spise litt mindre 
sjokolade. Slutte i jobben, finne en ny. 
Begynne å studere. Flytte.  Andre ting har 
man ikke kontroll over. Helse, relasjoner, 
der kommer endringene uten at man kan 
planlegge, uten at man kan velge. 

Slik kan man bli mørkredd av å se inn i 
det nye. For du har bare kontroll over det 
du selv gjør, de valgene du selv tar. Andre 
velger for seg selv, og valgene de tar kan 
også få konsekvenser for deg. Sykdommer 

kommer uten at du kan gjøre noe for og 
imot, da må du bare stå parat og ta imot 
det som kommer. 

Jeg håper at 2015 blir et godt år for deg. 
Så godt som det kan bli. Jeg håper at vi alle 
tar valg som er til det beste for oss selv og 
de rundt oss. Jeg håper at vi sammen kan 
gjøre 2015 så godt som mulig. Uforutsette 
sykdommer styrer vi ikke. Men valgene vi 
tar for oss selv og for hverandre, de kan vi 
styre. 

Dette bladet handler mye om diakoni, om 
å være et medmenneske som bryr seg for 
andre. Les om dem som er intervjuet, og 
bli inspirert. Du kan gjøre en forskjell! 
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Forfatter og biskop i Tunsberg, Per Arne Dahl, er i sine bøker 
opptatt av at så mange mennesker ikke er til stede i sine liv. De 
er alltid på flukt. Enten flykter de tilbake til det som var, eller 
inn i drømmene i forhold til det som ligger foran. Å forholde 
seg til nuet, kan virke skremmende.

«Det er lettere å elske sin neste enn å elske sin nåværende», 
er det en som har sagt. »Det er grønnere på den andre siden», 
har vi ofte hørt. En god venn har lagt til følgende: «Det er en 
stor plen som skal klippes der også». Det er setninger det er 
vel verd å grunde litt på. 

I Johannes evangeliet fortelles det om et møte mellom Jesus 
og en samaritansk dame ved en brønn i Samaria. Jesus er på 
vandring. Han lever i høyeste grad i nuet. Han er sliten og tørst. 

Kvinnen er også på vandring. Hun er på flukt. Hun er der ved 
brønnen midt på dagen for ikke å møte de andre kvinnene i 
landsbyen. Hun er på flukt fra mann til mann. Hun har bodd 
sammen med mange av dem. Der ved brønnen møtes disse 
to. 

Der ved brønnen lar Jesus kvinnen møte seg selv i nuet. Det 
er ikke en enkel sak for henne. Det krever en erkjennelse som 
gjør henne veldig sårbar, men hun lar det stå til. Hun kaster 
seg ut i noe ukjent. Det får en lykkelig slutt. En forandret 
kvinne forlater Jesus. Hun får det godt med seg selv og med 
sine omgivelser. Hun begynner å blomstre. Det begynner å 
ligne et liv.

Livet leves i nuet. Det er der vi alle skal blomstre. Det er kunst!  

Fasteaksjonen dette året har temaet «I kriser er vann 
kritisk». Kampen mot klimaendringer går hånd i 
hånd med arbeidet for å redde liv i flom, tyfoner og 
tørkekriser. Det kirkelige engasjement for skaperverk 
og bærekraft har solid forankring i våre kristne 
grunnverdier, og derfor er det helt naturlig at Kirkens 
Nødhjelp og menigheten samarbeider om å ta 
eierskap til klimakampen, skriver generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland i nyttårsbrev til 
menighetene.

De lokale fasteaksjonskomiteene i Mandal og 
Holum vil sørge for å gjennomføre den tradisjonelle 
bøsseinnsamlingen tirsdag 24. mars. Men det er 
også andre tiltak på planen:

Onsdag 11. februar blir det INSPIRASJONSSAMLING 
i Mandal kirke kl 1900. Vi er så heldige at vi får besøk 
av generalsekretær Anne-Marie Helland, så dette blir 
et møte du ikke bør gå glipp av. Her er alle hjertelig 
velkommen.

Lørdag 21. mars blir 
det BRØDAKSJON i 
byen mellom kl 11 og 
13. Da kan du sikre 
deg et gratis brød, få 
informasjon om KN’s fasteaksjon og selvsagt blir det 
anledning til å gi en gave til KN.

14. september skal det være Kirkevalg, samme dag 
som kommune- og fylkestingsvalget. Det skal velges 
kandidater til bispedømmerådet/Kirkerådet og til 
menighetsrådet. Kandidatene velges for en periode 
på fire år.

Mandal og Holum menighetsråd er i gang med valg-
forberedelsene til menighetsrådsvalget. En viktig 
oppgave ligger hos nominasjonskomiteene som 
skal skaffe kandidater til listene. Menighetsrådene 
har oppnevnt nominasjonskomiteer, og en håper på 
mange positive svar fra dem komiteen henvender 
seg til. Arbeidet i menighetene har stor betydning for 
folk i byen og i bygda, og det er viktig med en bredt 
sammensatt liste. Det er en sentral og spennende 
oppgave en påtar seg ved  å stille til valg og 
forpliktelsene er de samme som ved andre offentlige 
valg. 

Det er anledning til å foreslå kandidater. Forslag 
kan meldes nominasjonskomiteen i Mandal v/ Karin 
Walvick Dahl, 911 01 032 eller nominasjonskomiteen 
i Holum v/Ingrid Valand, 952 86 817.

Det er også anledning for andre til å stille lister. 
Listene må innfri visse krav. Mer informasjon om dette 
kan fås på Kirkesenteret. Frist for innlevering av lister 
er 1. mai.

«Kunsten er å blomstre der du er plantet»
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Av tiltak i regi av bispedømmet nevner vi f.eks: 
-Frivillighetskonferanse 24 januar på Bibelskolen i Grimstad. 
Verdien av det ubetalte er ubetalelig. 
-Samling for diakoner og diakoniarbeidere 16-17 Februar. 
Foredrag om «tøff diakoni»: barmhjertighet eller rettferdighet 
ved Tron Fagermoen ved MF, samt fokus på interkulturell 
sjelesorg. Biskop Stein deltar 17 februar.
-22-24 mars fasteaksjon for Kirkens nødhjelp
-Vivat kurs 29-30 april Førstehjelp ved selvmordsfare, er et 
kurs over to dager som retter seg mot alle som i sitt virke møter 
selvmordsnære mennesker. Samarbeid mellom Kirkens SOS, 
RVTS og Agder og Telemark bispedømme. Et slikt kurs holdes 
også i oktober.
-Tur Solgården i juni for mennesker med  
utviklingshemming.  Kontakt Einar Sand  esa@kirken.no 
-Kurs for menigheter som har asylmottak. Diakon 
Silje Sjøtveit  i Tinn, Biskop Stein Reinertsen, Kristiansand 
Internasjonal Church. Invitasjon blir sendt ut.
-Sykkelaksjon. Skaperverk og bærekraft, en del av 
programmet i klimaåret 2015.  
-Torgmøte. Aksjon i Kristiansand. Klimavalgalliansen  
-Hvordan er det å dø i Vest Telemark ? Verdiseminar i Vest 
Telemark. Eilev Erikstein og Diakonatet i Vest Telemark.  
-Messe for verdighet Samarbeid  Kristiansand domkirke, 
Arendal kirke, Skien kirke og Kirkelig ressurssenter mot  vold 
og seksuelle overgrep. Gjennomføres november. 
-Hele året: «Skaperens evangelium» Foredragsserie med 
Håkon Borgenvik og Torbjørn Kloster. Fokus på skaperverket, 
naturglede, miljøvern. Kurset tilbys menigheter. Ta kontakt 
med Tone Klev Furnes eller Erling Jakobsen om evt. avtale om 
oppdrag.

Av Håkon Borgenvik 

«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» 

En flaske Kilimanjarokildevann

2015 – Diakoniens år.

Vi er godt i gang med et nytt år. Et år som i kirka vår står i 
diakoniens tegn.  2015 er «Diakoniens år», og det vil bli markert 
på forskjellig vis rundt omkring i bispedømmet. Diakoni er 
ikke et felt i kirka som noen driver med og andre ikke, noe 
for spesielt interesserte. Diakoni er en grunnholdning og en 
integrert del av det å være en kristen. På en måte er vi alle 
diakoner. 

Ordet diakon kommer fra gresk διάκονος (diakonos), som 
betyr tjener. Vi kjenner historien om vår Herre og Mester som 
bøyer seg for sine venner og vasker føttene deres. Kjærlighet 
og tjeneste for de man har rundt seg, det er det det handler 
om. Da Jesus var på vei opp til Jerusalem før påske, så passerte 
han og følget hans byporten i Jeriko. Der satt det en blind 
mann og ropte på hjelp, til tross for folks forsøk på å få ham 
til å holde munn. Jesus visste hva som ventet der han gikk: 
Tortur, lidelse, kors, død. En skulle tro han hadde mer enn nok 
å tenke på. Likevel så har han tid til å stoppe opp. Likevel ser 
han et enkeltmenneske i nød. Og spør: «Hva vil du jeg skal 
gjøre for deg?» Slik viser han oss hva diakoni handler om. Ikke 
være så opptatt av oss selv av vi overser dem som sitter langs 
vår vei, men bøyer oss ned og spør: «Hva vil du jeg skal gjøre 
for deg?» Det er grunnholdningen som skal prege oss i alt vi 
er og alt vi gjør. 

Senere i bladet vil du få møte to personer som er opptatt 
av dette. Samt høre om syv menn som ble utvalgt for å ta 
seg av hjelp til menighetens medlemmer og administrative 
oppgaver. Diakoni handler om nestekjærlighet, Inkluderende 
fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferdighet. 

Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?
En viktig side ved diakonien er omsorg, ikke bare for 
mennesker, men for alt som er skapt, hele skaperverket. 
Utsagnet ovenfor skal visstnok ha vært uttalt til Per Arne 
Dahl av en person som slet med alvorlig sykdom, og som 
fant mye terapi i det å komme seg ut på tur. Undertegnede 
har, i samarbeid med «naturpoet» Torbjørn Kloster, fått i 
oppdrag av bispedømmet å utarbeide et opplegg med fokus 
på skaperverket. Vi ønsker ikke å vifte med pekefingeren og 
bedrive miljømoralisme, men heller fokusere på gleden ved 
å komme seg ut. Peke på hvor enorme rikdommer vi har rett 
utenfor stuedøra i dette landet. Vi ønsker først og fremst å 
formidle naturglede, og inspirere folk til å ta i bruk naturen i 
nærmiljøet. Et sted for rekreasjon, et sted for glede, et sted for 
å møte Gud. Samt kanskje lære noe, bl.a. av ortodoks teologi 
– om at alt er skapt av Gud og skal gjenopprettes av Gud. 
Hvert tre, hver blomst, hvert insekt, hver fugl. I den forstand 
er alt levende hellig og skal behandles deretter. Vi driver ikke 
miljøvern bare for at kommende slekter skal få sjansen til de 
samme gode opplevelsene og rikdommene som oss selv, 

men rett og slett fordi alt skapt er Guds eiendom – som vi har 
fått til låns. Med et slikt utgangspunkt behandler vi alt med 
respekt og kjærlighet. 

«Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, 
virkeliggjort gjennom liv og tjeneste». 
Det er Kirkemøtets visjon, i planen for diakoni, vedtatt i 
2007. I denne planen leser vi at «diakonien er en tjeneste 
for medmennesker og skaperverket og en tjeneste for Gud. 
Alle blir utfordret til et hverdagsliv i tjeneste. Det gjelder alle 
aldersgrupper. Diakonien er en grunntone i alt som skjer 
i menigheten. Diakonien har et spesielt ansvar der få eller 
ingen bryr seg.» 

Vi slår på tråden og tar en 
prat med Erling Jacobsen, 
diakonikonsulenten på 
bispedømmekontoret, 
en hyggelig kar fra 
med Farsundsdialekt. 
-Diakoni er som kakefyll, 
sier Erling. –Det finnes 
i alle kakestykkene. 
Menighetene våre gjør 
allerede nå et verdifullt og 

viktig diakonalt arbeid på mange områder. Vær glad og stolt 
av det diakonale arbeidet som gjøres, og gjør det synlig! Bruke 
gjerne året til en analyse av hvor de diakonale utfordringene 
er i deres egen menighet og nærmiljø.

-Hvordan vil Diakoniens år bli markert i bispedømmet vårt, 
Erling?
-Det er litt sånn at ting blir til underveis. Mye skjer på lokal basis 
rundt i bispedømmet. Men følg 
gjerne med på bispedømmets 
hjemmeside, der vil det bli lagt 
ut en kalender over diakonale 
tiltak som vil bli oppdatert 
etter hvert. Noen ting står 
på programmet allerede. 
Diakoniens år en mulighet, 
ikke noe tvang. Et verktøy 
til å gjøre en «diakonitest» 
på de aktiviteter vi har. Et år 
som er en flott anledning til 
å fokusere på diakoni i faste, 
gode arrangementer som 
ruller og går i menigheten din 
og også evaluere dem. Et år 
som gir mulighet for tettere 
samtale og samarbeid mellom 
diakoniutvalg og trosopplæring 
- eller med menighetsråd ? Et 
år som utfordrer DEG til å tenke 
gjennom hvordan diakoni 
preger ditt eget kristenliv i 
gudstjenesten og i hverdagen. 
Gjøre ting lokalt.  Bruk 
Fantasien!

Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?
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«Kirkelige prøvekaniner» er overskriften på et avisoppslag i 
Lindesnes fra januar 2005.                                                                 I 
2004 ble Mandal menighet utvalgt til å være prosjektmenighet i 
forbindelse med trosopplæringsreformen, vedtatt av Stortinget. 
Prosjektmidlene skulle gå til å gjennomføre et planmessig 
trosopplæringsprogram for aldersgruppen 0-18 år. Frode 
Eikrem, som den gang var koordinator for prosjektet, uttalte ved 
oppstart «vi trenger noen år før dette er helt oppe og går». Men 
allerede i 2005 var det stablet på beina 10 tiltak.
- Jeg er litt stolt av at vi kom i gang så raskt med så mye. Vi har hatt 
som mål å få i gang tilbud for hvert årskull. Det har vi nesten klart. 
Trosopplæringen starter ved dåpen. Vi har liste over alle døpte og 
det gjør det enkelt å sende ut invitasjoner til de ulike alderstrinn. 
Noe er enklere enn andre ting. Det er enklere å få med seg de 
minste. Vi delte ut Aftenbønnengler. Det ble en suksess. Og det 
gjør vi enda. Over mange senger i mange hus i Mandal henger en 
gul sprelleengel med «Kjære Gud jeg har det godt». Ungdom er 
en større utfordring. Vi prøvde flere ting som vi ikke lyktes med. 
Vi delte ut CD-er til 16-åringer, men da hadde vi ikke fulgt med 
i utviklingen. For på det tidspunkt hadde ungdommer begynt å 
laste ned egen musikk.  Dette ler vi av litt nå. Vi inviterte også til 
konsert og svidde av en masse penger men det kom få folk, for 
ingen ungdommer hadde hørt om Dreampilots, selv om de var 
aldri så kjente for oss. Ler.

Men de fleste tiltak som ble igangsatt fungerer. Barn blir 
juniorkonfirmanter før de blir konfirmanter. Der inviteres til 
kirkebesøk med overnatting (Lysvåken) – en utradisjonell bruk 
av kirka utenom gudstjenestetid. Skattejakt for de minste, Agent 
for rettferdighet, Bekkevandring og Actiondag for å nevne 
noe. Der er mange spennende aktiviteter for de forskjellige 
aldersgruppene. 
- Vi har en visjon. Nei, forresten. Jeg liker ikke så godt det ordet. Vi 
har et mål, det er ikke så svulstig - «Alle, alle vil vi ha med»

Det passer godt for Beate at målet er teksten på en sang! Helst 
skulle dette intervjuet ha vært med lyd – bare tekst holder ikke 
helt når en skal presentere Beate. For synge kan hun! Vi har 
opplevd henne i mange sammenhenger, også utenom kirka.
- Jeg liker å være sammen med forskjellige typer mennesker 
fra forskjellige miljøer. Jeg liker å bli utfordret på hva jeg tenker. 
Jeg elsker forskjellighet.  Jeg er så heldig å ha fått være med på 
sommerrevyen, ulike typer konserter og korprosjekter med ulike 
lokale musikere. Det er utrolig mye flinke folk i denne byen!  Jeg 
elsker å stå på en scene, gode melodier og tekster betyr mye 

Av Ragnhild Kleven

for meg…jeg er ingen 
komponist, men en 
formidler.

Beate er utdannet 
lærer med blant annet 
musikk og teater i 
fagkretsen. Du har 
erfaring med drama 
og har prøvd deg som 
regissør?
- Jeg har noen år med 
lærerpraksis før jeg 
startet i jobben som 
menighetspedagog. 
Da jeg jobbet ved 
Viken Folkehøgskole, 
satte jeg opp 
musikalen Annie som 
skoleprosjekt. Det var 
hard jobbing men gav resultater.

Fram til desember 2008 skulle effekten av reformen i den 
enkelte menighet måles og evalueres. En avisoverskrift i 2007 
fra Trosopplæringskonferansen i Oslo lyder: «Blomstret i 
hovedstaden». Delegasjonen fra Mandal vakte oppmerksomhet 
da de bød på kreative smakebiter av trosopplæringsprosjektet 
sitt.
-  Vi hadde mye å presentere, og vi har også hatt noe å lære bort 
til andre menigheter i Agder og Telemark bispedømme. 

Du har også hatt en jobb knyttet til Agder og Telemark 
bispedømme.
- Jeg er tilbake her på kontoret etter min andre periode som 
rådgiver på bispedømmekontoret i Kristiansand. Det har 
vært interessant å få et innblikk i arbeidet som foregår i andre 
menigheter. Jeg har blitt inspirert – og jeg har fått anledning til å 
inspirere andre.  Jeg er heldig som har vært i jobber hvor jeg har 
fått lov å være kreativ. Det er gøy å lage undervisningsopplegg. 
Jeg liker å være med på å skape.

Dere har hatt god oppslutning om tiltakene. 
- Vi har vært bortskjemt med stor deltakelse (50-70%) på 
aktivitetene våre. Visjonen fra Kirkerådet for trosopplæringen 
var og er en «inkluderende, raus, tydelig kirke». Beate legger til 

- Alle skal få lov å ha sin plass i kirka – uansett hvem og hvordan 
de er, tenker eller føler. Kirka er like mye ditt sted som mitt sted. 
Den eies av alle og skal brukes av alle. Det har vært vårt ønske at 
barn og unge kan føle at kirka er et sted de kan komme med hele 
seg-  og at de kan føle seg hjemme der. Vår utfordring er å skape 
tilhørighet. Vi må bryte ned rammer, bryte ned grenser. Vi knytter 
oss til steder, til rom, til folk. Og så er det slik at vi må være tilstede 
sammen et antall ganger for ikke å føle oss fremmede.

Søndag 18. januar er det nokså nøyaktig 10 år siden 
Trosopplæringsprosjektet for første gang ble presentert i avisen. 
Denne helgen skal preges av tårnagentene. Det er et luftig 
kirkebesøk der utforsking av kirketårnet inngår. Kirketårnet 
er en skjult skatt for barn flest – og det er det sannelig for oss 
voksne også. Men det er mye mer som skal skje. Tårnagentene 
skal sette sitt preg på gudstjenesten og oppdraget er Lag en 
gøy gudstjeneste. De har øvd inn sanger, dansenummer. Her er 
dramainnslag fra dagens tekst, og de deltar i deler av liturgien.                                                                                                                                      
Når en kommer inn i kirka denne dagen merker en godt at 
her er barn. 60 tårnagenter er tilstede.  Det er summing som 
fra et friminutt i skolegården. Men så – etter et lite tegn fra 
lederne – senker det seg en andektig stillhet over benkeradene. 
Gudstjenesten begynner.

Beate samler sammen avisutklippene fra permen. 
- Det ha vært 10 spennende år. Trosopplæringen fortjener en 
feiring! Men det er ikke bare de ansatte som har bidratt. For meg 
er det viktig å få takke alle som har stilt opp frivillig for å gjøre 
det mulig å gjennomføre arrangementene i forbindelse med 
trosopplæringen. Og så til slutt: Alle aktiviteter som foregår 
krever plass og tilrettelagte lokaler. Jeg ser fram til å få et nytt 
Kirkens Hus!

Portrettintervju

ER DET VIRKELIG SÅ LENGE SIDEN?
Beate Frigstad blar i permen med avisutklipp. Hun snakker med begeistring i stemmen om trosopplæringen 
som har vært hennes hovedoppgave i jobben. I disse dager er det 10 år siden reformen for første gang ble 
presentert i avisen. Som menighetspedagog har Beate vært med helt fra starten av.

Beate fordyper seg i trosopplæring 
gjennom 10 år

Blomsterhagen 2004

Action Dag 2008 Bekkevandring 2007

Beate og tårnagentene - en velfortjent matpause før gudstjenesten 
begynner

Dåpsskolen 2006
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Det handler om å møte mennesker
Av Øyvind Braadland

Så er det kanskje slik det skal gjøres også i vår tid? Det velges ut 
noen til å gjøre jobben, og de andre lener seg litt tilbake.  Eller? 
Gjelder diakonalt arbeid likevel den enkelte, selv om noen har 
fått det som sin helt spesielle oppgave? Har vi alle et ansvar for 
de andre, for fellesskapet? 

Diakoni handler om å tjene
Diakoni er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket 
og kamp om rettferdighet. 

På samme måte som i den første kristne menighet, har kirken 
siden hatt diakoner med disse oppgavene som arbeidsfelt. 
Også i våre menigheter har det i perioder vært ansatt diakon. 
Oppgavene har særlig vært rettet inn mot syke og eldre, men 
også ungdom.  I dag har menighetene i Mandal og Holum ingen 
egen diakon, men diakoniutvalgene gjør et viktig arbeid på dette 
feltet. Likevel er det slik at ansvaret og oppgavene først og fremst 
hviler på den enkelte. 

Vi har samtalt med to av bladets lesere om hvilke tanker og 
erfaringer de har gjort seg om det å være medvandrer og 
medmenneske. Hva handler det om? Hvordan gjør vi det? Har vi 
noe å lære av hverandre?

Asylbarn og eldre 
Jane Toft er mandalsjente og barnebarn av Selma Toft, som 
mange eldre vil huske godt.  Jane ønsker ikke å sette sin egen 
person i fokus, men flere kjenner nok til hennes engasjement 
for andre.  Kanskje har hun arvet noen av de egenskapene 
bestemoren hadde?  Hun sier selv at bestemor eide lite, men 
betydde likevel alt for henne!

Når vi spør Jane hva det er som driver henne til å være til hjelp 
for andre, har hun svaret klart: Det er troen på en kjærlig Gud! 
For henne er det en fjern og uaktuell tanke at det skulle være for 
egen vinnings skyld. 

Da hennes egen far ble syk og hadde kort tid igjen å leve, 
bestemte Jane seg for at hun ville pleie ham selv. Det ble en stor 
oppgave som kostet henne stor innsats. Likevel angrer hun ikke. 
- Jeg fikk oppleve hva det betydde for han å ha sin egen datter i 
huset og alltid ha en hånd å holde i, sier Jane. 

Ellers har hun ofte opplevd å bli ledet i livet sitt. Hun er flere 
ganger blitt minnet om personer hun skulle oppsøke for å hjelpe, 
enten ved bare å være hos dem, ved å gi dem mat eller hjelpe 

En utstrakt hånd eller et vennlig 
ord kan vi alle gi, sier Jane

Amy og Hilda starter internasjonal jentegruppe. 

Har du hørt om Filip og Prokoros? Eller Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus og Stefanus? Sju menn som 
står omtalt i Bibelen fra den første kristne menighet (Ap.gj. kap. 6). Lederne i menigheten hadde kommet 
til en viktig erkjennelse, nemlig at livet handler om så mye mer enn samlinger om gudsord og bønn. De 
daglige og grunnleggende behovene må også dekkes; - mat, klær, omsorg. Derfor tar menigheten grep. 
De velger ut disse mennene og gir dem denne viktige oppgaven. Slik blir diakonitjenesten satt i system! 

til på andre måter. I flere 
år var hun også fast gjest 
på omsorgssenteret, hvor 
hun blant annet besøkte 
flere gamle. Fra disse 
årene har hun mange fine 
opplevelser, og hennes 
nærvær fikk bety mye for 
flere beboere.

Jane har også engasjert 
seg i arbeid blant asylbarna 
som har oppholdt seg i 
Mandal, og her har hun 
fått mange nye, gode 
venner! Hun blir svært 
trist når hun tenker på 
familier som måtte reise 
fra Mandal, men som 
hun tidligere hadde mye 

kontakt med. 

Når vi spør Jane om det diakonale arbeidet er forbeholdt de få, 
eller om det er alles oppgave, vet hun hva hun vil svare: - En 
utstrakt hånd eller et vennlig ord kan vi alle gi! Det å være noe for 
andre gjør livet meningsfullt å leve, sier Jane.   

Et hjem med en åpen dør
Hos Hilda Westermoen og mannen Thore hjemme på Hesland 
er stua ofte fylt med latter og sang. Praten går like gjerne på 
«utenlandsk» som på litt usikkert og «knotete» norsk, for her 
møtes mange av Hilda sine gode innvandrervenner.  
– Vi trenger ikke unnskylde oss med at vi ikke kan snakke engelsk 
godt nok. Med fingerspråk og kroppsspråk kommer vi utrolig 
langt! Vi er alt for redde for å ta kontakt, sier Hilda. - Vi kan se 
på bilder sammen, spille spill, lage mat eller gå på tur sammen. 
Mulighetene er så mange!

I flere år har Hilda hatt mye kontakt med våre nye landsmenn. 
Hennes første venninne var en dame fra Pakistan. Flere av 
innvandrervennene kaller henne bestemor, og hun synes det er 
et privilegium å ha venner med så ulik bakgrunn og fra så mange 
verdenshjørner!
-Ofte er det enkle oppgaver vi kan bidra med å løse: Forklare 
et brev som er kommet fra et offentlig kontor, lese en beskjed 
fra barnas lærer, vise familien en god fiskeplass, ta følge til 
tannlegen...

Akkurat nå hjelper Hilda til med oppstart av en internasjonal 
jentegruppe. Her samarbeider hun med Amy Ayira, en kvinne 

CountrymesseCountrymesseCountrymesse   
Søndag 8.febr kl 1800  

Gudstjenesteutvalget i Mandal menighet inviterer hele Mandal prosti  til  
‘Countrymesse’ i Mandal kirke.  

Gudstjenesten vil ha en et country-preget musikalsk uttrykk,  
et vel kvalifisert band erstatter orgelet denne dagen.  

Mandal Kantori med flere solister bidrar.  
Det blir mye sang og musikk! 

 

 

 

 
Folkelig og mettende 

Folkelig og mettende 

‘kirkekaf
fe’ på kirkeb

akken etter 

‘kirkekaf
fe’ på kirkeb

akken etter   

gudstjenesten:
gudstjenesten:   

20,20,--  forfor  «Hotdogs» med drikke

«Hotdogs» med drikke   
Velkommen til Mandal kirke! 

Gudstjenesten ledes av  
sokneprest Eva Marie Jansvik og 

biskop Stein Reinertsen taler.  

fra Uganda som har tatt initiativet til denne gruppa. Og kanskje 
noen som leser dette, vet om noen det kan være aktuelt for å 
delta? Da er det bare å ta kontakt med Amy eller Hilda!

Integreringstanken står sentralt hos Hilda. Da Hilda for flere år 
siden ble kjent med Amy, var Hilda syk. Da tilbød Amy seg å hjelpe 
til hjemme hos henne. Slik ble de kjent med hverandres kulturer 
og har kunnet bety så mye for hverandre gjennom mange år.  

Hilda er klar på at arbeidet blant våre nye landsmenn gir henne 
så mye tilbake.  - Misjonærene reiste til fjerne land for å spre det 
glade budskap, men oppgavene venter på oss også like utenfor 
våre egne dører, sier Hilda. Hun er imidlertid klar på at det er vi 
som er født i Norge som må ta initiativet til samtale og dialog.  - Vi 
må dele erfaringene våre og tørre å trø litt utenom de oppgåtte 
stiene vi vanligvis tråkker i!

Hilda gir følgende råd:
Våg å ta den første kontakten!  Bruk de mulighetene som byr 
seg, - på butikken, på kirkebakken eller på gata! Ta alt opp i 
beste mening og vis raushet! De aller fleste utlendinger ønsker 
å bli kjent med oss norske. Den som tar utfordringen, har noe 
spennende i vente!

Nytt år, 
nye muligheter!

Menighetsbladet må bare beklage at 
distribusjonen av bladet var mangelfull i 
høst. Det var mange som ikke fikk blad, 
verken høstnummeret eller julenummeret. 
Vi har derfor valgt å skifte distributør, og 
håper at det gjør at alle husstander får 
bladet, i tillegg til at vi får nok blad til å 
sende til dem som ønsker å lese bladet 
men som bor utenfor kommunen.

I julenummeret var det vedlagt en giro, og 
som menighetsblad er vi helt avhengig av 
gaver fra dere lesere for at vi skal kunne 
klare å eksistere. Siden juleutgaven ikke 
kom fram til alle, tar vi oss derfor den frihet 
å be om en gave til drift av bladet også i 
dette nummeret. 

Gaven kan settes inn på konto: 
3040 07 10852

Takk for støtten!
Red.
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Hver kveld i ett år skal mennesker samles til bønn på 
Menighetshuset i Mandal kl 21. Det er en kort og enkel 
bønnestund. Hver dag har sin faste bønn, og det er rom for 
stillhet og fri bønn. 

- Menigheten er i en spennende fase 
med å bygge nytt menighetshus, 
«Kirkens Hus». Dette er bakgrunnen 
for at jeg ønsket å sette i gang dette 
bønneprosjektet, sier sokneprest 
Eva Marie Jansvik. 

- Vi startet opp første kvelden i det 
nye kirkeåret, 30. november, og har 
siden hatt samlinger hver kveld. Vi 
har tatt utgangspunkt i bønner fra 
den keltiske tidebønnstradisjonen. 

Det kan selvfølgelig hende vi utformer nye bønner for 
samlingene etter hvert. Samlingene preges av de som er der. 
Vi møtes kl 21, vanligvis i 1. etasje i Menighetshuset. Dersom 
det er andre aktiviteter, flytter vi oss til det stedet i huset der 
er ledig. Vanligvis varer stunden 10-15 minutter. Det er alltid 
en som er ansvarlig for å låse opp, sette ut en lykt og rigge til 
lys og stoler, og samme person leder oss gjennom bønnen. 
De ferdigformulerte bønnene har ulik tematikk hver dag, og 
ellers ber vi for det som opptar oss. Tanken bak prosjektet er at 
det særlig skal være en støtte for prosjektet med å bygge nytt 

Som et ledd i arbeidet med å finansiere det nye kirkesenteret 
i Mandal, utfordret hovedkomiteen i Kirkens Hus et knippe 
mennesker til å starte opp en dugnadsbasert forening. 
Foreningen Venner av Kirkens Hus Mandal ble i desember 
etablert, og første planlagte oppgave var å etablere en 
bruktbutikk i Mandal som kan generere midler til menigheten 
og til det nye kirkesenteret.

14. februar åpnes derfor dørene i Adolph Tidemandsgate 
2, vegg i vegg med Salong Mr. & Mrs. i Bryggegata. 
Bruktbutikken vil i starten holde åpent to dager i uken. 
Torsdager kl 15 – 18 og lørdager kl 11 – 14.  

Det vil være en enorm spennvidde i hva som finnes for salg, og 
konseptet baseres kort og godt på salg av varer som leveres 
gratis fra privatpersoner. Salgsprisen skal være riktig, slik at 
man både kan gjøre et lite kupp, samtidig som det genererer 
gode inntekter til menighetens arbeid. Butikken drives 
utelukkende på frivillig dugnadsbasert arbeid. 

Noen titalls personer har allerede meldt sin interesse 
som frivillig medarbeider. Behovet for flere engasjerte vil 
alltid være stort, og nye kan melde seg via informasjon på 
nettsiden. Levering av varer gjøres i butikkens åpningstid. 
Dersom noen av praktiske årsaker har problemer med å få 
levert en vare, kan avtale om henting avtales direkte. 

Det tas imot de aller fleste typer varer. Kan det selges 
– ja, da er takknemligheten stor for alt som kommer 

menighetshus, så «Kirkens 
Hus», Bruktbutikken, og 
alle frivillige knyttet til 
dette, inkluderes jevnlig 
i forbønnen. Ellers ønsker jeg at vi skal be for byen vår, for 
menneskene her, for det som opptar oss, for det som skjer 
i verden, og for menighetene i Mandal og Holum. Jeg har 
tro på at dette vil gjøre noe med oss, og at det vil få uante 
konsekvenser, sier en engasjert sokneprest. 

Hun inviterer alle til å delta i bønnesamlingene. Her er det 
rom for alle, uansett alder, nasjonalitet osv. 

-Dessuten trenger vi flere som vil gå inn i en turnus og ta 
ansvar for å lede samlingene. Vi har en liten gjeng som 
allerede er involvert, men det er godt å kunne fordele 
kveldene på flere i lengden.

Ta kontakt med Eva Marie dersom du kan avse en 
kveld innimellom og kan tenke deg å ta ansvar for en 
bønnesamling- enten av og til, eller ukentlig/en gang i 
måneden, eller liknende. 

-Det gjør godt å ha disse pausene i hverdagen og jeg har tro 
på at flere ville ha glede av å være med på dette. Det er et 
meningsfylt og spennende prosjekt, og jeg gleder meg til 
fortsettelsen, avslutter Eva Marie. 

Be og se! brukt-butikk.no

Julevandring i Mandal kirke for 1.klasse

Kick off for konfirmantkullet 2015

Siden sist

Trekningsliste kunstlotteriet 
for Kirkens Hus
Høsten 2014 ble det gjennomført et 
kunstlotteri til inntekt for Kirkens Hus. Det 
innbrakte kr 71 000,-og initiativtakerne 
takker alle som var med å bidra gjennom å 
kjøpe lodd og gi gevinster.

Gevinst /kunstner Vinner
Peder Austrud Liv og Eivind Flatebø
Ole Ertzeid Bjørg Nikolaisen
William Glad Brita Thorsen
Svenn A Hansen Inger Hansson
Thor Ivar Hansen Eva Pedersen
Brit B Mo Anna Solheim
Kjellaug G Mydland Mia Sodeland
Gerd Sellereite Oddveig F Olsson
Gerd Sellereite Kurt Helberg 
Mona Svaland Markus Mirzapolis
Mari Sørensen Kåre Sandnes

Trekning utført 22.10.2014

MERK deg datoen 14.mars!
Da er det PÅSKEMARKED på Kanten

inn.  Bruktbutikkens med-
arbeidere må  likevel takke 
nei til de artikler som ikke 
er hensiktsmessige for 
salg.  Husk at  dersom varer 
ikke blir solgt, må det brukes 
ressurser på å kaste dette. I 
noen tilfeller  må det også 
betales en avgift dersom 
det kategoriseres som 
restavfall. På bakgrunn 
av dette råder en restriktiv holdning til hva som tas 
imot. Bruktbutikken tar dessverre ikke imot klær, hvitevarer, 
oljefylte ovner eller annet som er farlig eller som kan gi fare 
for eksempelvis brann.
Har du klær som du ønsker å gi bort, kan dette  leveres 
direkte til Fretex. 

Butikken er planlagt som en seriøs aktør, men driften er 
likevel fullt og helt basert på frivillighet i alle ledd. Det 
legges til rette for at atmosfæren skal være trivelig og at 
god kaffelukt skal spre seg over lokalet. Velkommen innom!

brukt-butikk.no
Adresse: Adolph Tidemandsgt 2
Telefon: 403 11 310 (Besvares kun i butikkens åpningstid.)
Epost: post@brukt-butikk.no (Responstiden kan være opptil 
en uke på e-post)

Styret i foreningen Venner av Kirkens Hus Mandal: 
Martin Jansvik, Grete Birkenes Skjebstad, Kåre Sandnes, 
Ingrid Løvsland, Torbjørn Isaksen, Mari Sørensen.
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www.synkronmedia.no

6.-7.feb Juniorleir for 5.klasse,  Furulunden og Frøysland

13.-14.feb Juniorleir for 5.klasse,  Ime og Holum 

14.mars Skattejakt for 4 åringer i Mandal kirke kl. 10.00 og 
kl. 12.00

Uke 12 og 13: påskeløype for barnehager i Harkmark, 
Mandal og Holum kirke.

Uke 12 og 13: Påskevandring for 2.klasse i Holum og 
Mandal kirke.

Invitasjon til tiltakene blir sendt til døpte i aktuelle alderskull.

Program for Trosopplæringen

BABYSANG 

Den norske kirke 
Mandal og Holum menigheter 

Mandal menighetshus  
torsdager kl. 10.30 
Oppstart 12.mars. 

Vi synger fra kl.10.30 til 11.15.  
Så serverer vi god lunsj! 

For påmelding /informasjon kontakt  

Oddveig Flatebø Olsson: ofo@mandal.kirken.no 

38 27 28 70 / 926 07 913 

NB: Vær tidlig med påmelding, da det kan bli fullt. 

Pris for hele kurset: 250 kr. 

– UNDERTØYSAVDELING –

Tlf. 38 26 69 69

– rett på torvet

Øvrebyen
09–21 (20)

N.G.F

PER DANIELSEN
GULLSMEDFORRETNING

Tlf.:38 26 35 13
Vis-àvis Mandals Sparebank

GAVER FOR ALLE ANLEDNINGER

Gardiner, Sengetøy, Interiør Tekstiler
Torvet i Mandal - tlf.: 38 26 26 55

Store Elvegt. 27 – Tlf. 38 27 29 00

– Oluf Lohne –

YX Holum
Møll Bensinstasjon AS
4519 Holum

WALVICK 
BYGG

ENDRE WALVICK
TLF. 97 06 32 35

Store Elvegate 16, Mandal
Tlf. 38 26 33 99

 mandal@vivobokhandel.no

Sommerkroveien 2 – Skinsnes – Tlf. 38 26 11 00

Tønnsen Sko, tlf. 38  22 22 74 • Euro Sko Øvrebyen, tlf. 38 26 51 77

V•A•G forhandleren i Mandal

        Mandal

Slangeservice as
           Kleveveien 4, 4515 Mandal – 38 26 35 00

Tlf. 38 27 15 55
Mandal

Øvrebyen • tlf. 38 27 90 80 • www.damman.no

www.l-a.no

Gierts Karis plass, Mandal
Tlf. 38 27 10 00 / faks: 38 27 10 01

Tipstelefon 917 00 100

TØNNESEN
EUROSKO

Store Elvegate 87
4517 Mandal

Telefon: 38 26 01 06

Store Elvegate 10
Tlf. 382 61 006

Coop Øvrebyen Coop Malmø 

7-23 (9-20) 

Adr: Sti - Tofteveien 80, 4516 Mandal
Tlf.: 382 68 712 - Mob.: 917 84 445 - Epost: atorfr@online.no

Salg av: 
• Sjellsand
• kjetting 
• løfteutstyr 
• lastsikring  
• diverse rekvisita  

Mandal, Marnaveien 19-21 

tlf. 38 27 91 00   www.tools.no

Våre råd kan være 
forskjellen på en bra dag 

og en dårlig dag

Vi får bygg til å fungere

PETTERSEN VESTBAKKE & CO  
A D V O K A T F I R M A

 
Advokat	  Åshild	  Schmidt	  

Tlf:	  930	  842	  44	  
	  

Velkommen innom!
tlf 483 68 677

Menighetsbladet beklager: 
I forrige nummer fikk Farideh Amiri Soltani galt navn, 
vi beklager!

Gaver til bladet 1. 2015
Kr. 100: T.Klev, R.Valla, P.M.Stusvik, R.Aa, F.L.O, B.S.Vatne, 
A.K.K.Agnihotri, K.Nilsen, L.Nøding, H.Kleiven, K.Støle, TH 

Kr. 150: AGK, K.Lindland, I.E.Moland

Kr. 200: O.Saanum, I.Hansson, A.K.B.Pedersen, HMdP, 
J.Johnsen, E.Knutsen, O.Helle, T.Kåløy,, M.Olsen, 
E.V.Thorbjørnsen, S.D.Åvik, KV, G.S.Pedersen, M.Sandnes, 
B.O.Hjorteland, A.Nygaard, JIR,  C.S.Schröter, W.S, 
K.Toftenes, O.Haaland, A.Værnes, M.Skuland, O og 
G.Møll, A.M.L.Rostrup, I.Larsen, T og S.Haaland, IMP, 
S.Upsaker, D.Holbek, ASM, K.Lien, R.Paulsen, M.Haaland, 
I.M.R.Lillesund, R-A.Omland, I.Stiansen,O.Wrålsen, 
H.K.Syvertsen, EH

Kr. 250: B.O.Bjørgsvik, A-M.Helland, J.O.Bakken, O.Aalvik, 
K.Sandnes, K.M.Ousland, Vita-Min As, A og H.Karlsen, 
H.Jørgensen, HS  

Kr. 300: M og T Egenes, Aa og S Røiseland, M.Christiansen, 
K.A.Bjørnestad, M.Hansen, G.Skaar, L og H. Hageland, 
F.Thomassen, SN og EAa, B.Eikaas,  M og E, RVT, N.Risdal, 
AM og S.Glomsaker, A.Berge. SKO

Kr. 400: G.Brokke,

Kr. 500: J.I.Andersen, E.K.Robertsen, G.W.B., T.I.Hansen, 
J.Ø.Seland, S.Valand,

Kr. 1.000: B.A.Berge, J.Kåløy

Anonyme gaver kr. 5.750,-
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SOLSKJERMING

STOPP VARMEN - BEHOLD UTSIKTEN!
38 01 55 94 - www.spesialprodukter.no

FOR NÆRINGSBYGG

K
O

O
L

S
H

A
D

E

SPESIAL PRODUKTER SØR

GRAVMONUMENTER
- Nye monumenter
- Navnetilføyelser
- Oppussing, omsliping

SKIFER & GRANITT 
- Tilskjært på mål
- Skiferfliser
- Bruddskifer

 Vigeland - 4520 Sør-Audnedal     Tlf.: 38 25 64 00  
Fax: 38 25 78 60     post@sorlandsstein.no
www.sorlandsstein.no  

 

Johnstonsgt. 22 - Mandal - Tlf.: 38 26 31 12

Støperiveien 13 • 4517 Mandal • Tlf. 38 27 84 84 • Faks 38 27 84 85 
post@mandalcastings.no • www.mandalcastings.no

Marnarveien 22, 4517 Mandal  
Tlf. 38 26 77 10 / www.eiendomsmegler1.no

Støpte produkter i toppklasse.
Høy teknologi og solid fagkunnskap!

Tlf. 38 05 01 35 Hele døgnet
Innehaver: Kjell Dahl

Søgne og Songdalen
Begravelsesbyrå

Vi kan tilby selskapslokale for inntil 45 pers. 
Brylluper/konfirmasjoner/bursdager/blåturer med aktiviteter

Har overnatting. Tlf. 38 28 69 75
Mobil 975 69 121 Faks 38 28 69 77
www.hogetveitsnaturcamp.no
Epost: information@hogetveitsnaturcamp.no

Eikaas – Smart
Bensin og dagligvarer

Åpent til 2300 alle dager. Tlf. 38 26 25 33

Landes
Begravelsesbyrå as

Tlf. 38 27 23 00

ÅPNINGSTIDER
Man-fre: 0730-1600 / Tors: 0730-1900 / Lør: 100-1400

UTKJØRING AV KOLTBORD, SNITTER OG KAKER

MANDAL DØGNVAKT 
900 98 006

Mikkelsmyrveien  •  4515 Mandal

Regnskapsføring for primærnæringer
og annen næringsvirksomhet,

samt organisasjoner og menigheter

REGNSKAP SØR AS

Gustav Vigelandsvei 39, 4514 Mandal
Tlf. 38 26 44 33 • Faks: 38 26 46 98

Epost: post@regnskapsor.no

Avd. Mandal • Tlf. 38 26 65 55

Sommerkroveien 9,
Postboks 1455, Skinsnes, 4505 Mandal

Tidligere Dekk 1

ØNSKER DU Å ANNONSERE I MANDAL MENIGHETSBLAD?
TA KONTAKT MED OSS I REDAKSJONEN FOR PRISER OG MER INFORMASJON!

DIN ANNONSE HER!

Holum nærkjøp A/S 

- Gulv – Himling – Vegg
- Spesialinnredning
- Akustisk regulering
- Foldevegg
- Teleskoptribune
- Solskjerming
- Fasadearkitektur

www.ghv.no • 38 01 55 90

Kvalitet og trygghet gjennom 40 år!

Per Løvaas/Svein Lande

Torjusheigata 4 - 4501 Mandal
Tlf. 38 26 35 50

Sanden
Alltid et rimelig alternativ

begravelsesbyrå - Mandal

Åse Gulbrandsen  
Tlf: 97 88 88 11 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

DØGNVAKT/SENTRALBORD
38 27 13 90

Marnaveien 15, 4517 Mandal
Telefon: 915 65 509
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Døpte

Mandal
Celine Olsen Hellevik
Tomine Christine Larsen
Nora Marie Sondresen Sebdal
Sigurd René Lorenz
Markus Sunde Espedal
Elena Haugdal
Elida Marielle Holte
Elisabeth Tveiten
Lisa Tryland Haagensen, døpt i 
Vigmostad kirke

Holum
Irmelinn Sandvand
Erik Berge Sodeland

Harkmark
Herman Frandsen Håverstad

Døde

Mandal
Hjørdis Robertsen  f. 1925
Tonhild Solveig Haaland  f. 1943
Jan Helberg  f. 1961
Inger Staurseth  f. 1926
Asborg Dorthea Fredriksen f. 1923
Tor Germann Johannessen f. 1947
Oddbjørn Gunnar Nilsen  f. 1939
Turid Hansen  f. 1941
Olav Nyvold  f. 1930
Olav Thomas Karlsen  f. 1918

Solveig Høiland  f. 1925
Gravlagt i Kvinesdal

Terje Gabrielsen  f. 1929          
Gravlagt i Spangereid 

Holum
Claude Ratnam Lazarus  f. 1934

På bakerste benk

Ressursbruk. Ordet som brukes om å trekke mest mulig ut 
av noe eller noen til minimal kostnad. Om noen gir opp, og 
ikke lengre lever opp til kravene, så finner man nye man kan 
ressursbruke. Slikt ser vi hver dag. På våre arbeidsplasser, i 
foreninger og ellers hvor vi ferdes.

At Gud ser på oss som ressurser vet vi jo mye om. De siste 
ordene på et møte er ofte “Tjen Herren med glede”. Altså vi 
skal se å komme oss hjem, og få gjort arbeidet Gud har gitt 
oss som gave. I tillegg med et stort smil om munnen. Personlig 
likte jeg veldig godt avslutningen “Gå i fred og hvil i Guds 
nåde”. Det ble en ressurs for meg.

I en menighet er det ofte slik at vi gjerne skal være ressurser. 
Noen lager mat, noen gjør rent og andre taler. Når vi gjør noe 
er vi ressurser. Vi kan raskt få dårlig samvittighet om vi går på 
møte, og ikke stiller opp i en eller annen form for arbeid for å 
få hjulene til å gå rundt. 

Jeg har alltid lurt på hvilken tanke Gud har hatt med å skape 
hver enkelt. Han har jo sagt at Han har hatt en mening med 
våre liv. At det er noe vi skal gjøre her på jorden som er viktig 
for Ham. Men hvordan finner vi akkurat det vi skal? Hvordan 
skal vi gjennomføre det. Og vil vi bli trodd om vi sier at vi skal 
tale og ikke gjøre rent?

Min erfaring er at de oppgavene Gud har gitt meg kommer 

helt naturlig. De går helt av seg selv, også når andre ikke er 
enige. Gud gir meg det jeg trenger til å utføre Hans oppgaver. 
Han ville ikke sende meg til den andre siden av verden uten å 
ha utrustet meg med det jeg trenger for å gjøre det. 

Gud ser oss på en helt annen måte enn vi selv og andre gjør det. 
Han ser oss som ressurser uansett hvordan livet vårt er. Er vi 
syke bruker Han oss til det vi klarer, er vi friske og raske bruker 
Han de ressursene vi da har. Han sier ikke at vi er ubrukelige 
eller en byrde for samfunnet om vi er for syke til å jobbe eller 
bidra på annen måte. Han sier ikke at vi er mindreverdige når 
vi ikke har penger til mat. For Ham er vi så verdifulle, at selv om 
kroppen svikter så finner Han andre ting som vi er i stand til å 
gjennomføre. 

Gud gir oss den æren å gjøre noe for Ham. Noe som hjelper 
andre utover det vi selv kan se. Vi må huske på at det var 
en fattig kvinne som fødte verdens frelser. Med andre ord: 
Den vi tror er uten ressurser kan være nettopp den som har 
menighetens største oppgave. Men vi må våge å stole på Gud. 
Og vi må våge å slippe mennesker til i menighetene og våre 
forsamlinger. Uansett hvilken oppgave det er snakk om.

Men først og fremst trenger vi tid sammen med Gud. For å 
finne ut hva Han ønsker av oss. Og vi kan være trygge på at 
Han vil gi oss verktøyet for å gjøre det. Og det er ikke sikkert 
det er en langkost. Tenk på de menneskene som sto overfor 
Maria og fordømte henne. Hun bar på Guds sønn. Det er ikke 
alltid vi ser Guds ressurser i andre. Særlig om det mennesket 
ikke passer inn i vår oppfatning av Guds store ressurs.  

 

Tirsdag 19-21 
Mandal menighet inviterer til et nytt semester med Tirsdag 19-21, 

undervisning for voksne i sentrale kristne tema. 

Samlingene er i menighetshuset kl 19-21 og består av kveldsmat, 
undervisning og samtale. 

 

Denne våren fortsetter vi med gjennomgangen av Romerbrevet. 

Program for våren 2015: 

3. februar  Romerbrevet 9-11    Hilde Elise Andreassen 

17. februar  Romerbrevet 12    Per Ragnar Haraldstad 

17. mars  Romerbrevet 13    Jan Harald Jaabæk 

31. mars  Romerbrevet 14-15    Helga Marie DePresno 

14. april  Involvering og felleskap i kirken  Eva Marie Jansvik  

5. mai   Keltisk trostradisjon og tidebønn Torbjørn Kloster 
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Velkommen til kirke!

MANDAL KIRKE

Søndag 8. februar kl 1800 
(NB) Ingen gudstjeneste kl 1100 
denne dagen.
Kristi forklarelses dag
Countrymesse. Eva Marie Jansvik. 
Stein Reinertsen. Kantoriet med 
solister og musikere. Takkoffer til 
Kirkens Nødhjelp.

Onsdag 11. februar kl 1900
Inspirasjonssamling for Kirkens 
Nødhjelp. Generalsekretær i KN 
Anne-Marie Helland. Sang og 
musikk. Kollekt til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 15. februar kl 1100
Fastelavnssøndag
Familiegudstjeneste. Eva Marie 
Jansvik og Juniorkonfirmanter. 
Nattverd. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

Søndag 22. februar kl 1100
1.søndag i faste
Høymesse. Per Ragnar 
Haraldstad. Nattverd. Takkoffer til 
Frivilligsentralen.

Søndag 1. mars kl 1100
2.søndag i faste
Høymesse. Helene Lohne 
Kristensen. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

Onsdag 4.mars kl 2000
Konsert m Even Lohne og Ole 
Edvard Antonsen. k-k-k

Søndag 8. mars kl 1100
3.søndag i faste
Høymesse. Håkon Borgenvik. 
Seniorkoret DaCapo. Nattverd. 
Takkoffer til 13-19.

Torsdag 12. mars kl 1900 
Konsert: Helene Bøksle m pianist og 
Mandal Kantori.

Søndag 15. mars kl 1100
4.søndag i faste
Familiegudstjeneste. Eva Marie 
Jansvik. Utdeling av kirkebok 
til 4-åringer. Takkoffer til 
dåpsopplæringsutvalget.

Søndag 22. mars kl 1100
Maria Budskaps dag
Høymesse. Eva Marie Jansvik. 
Gruppe fra Kantoriet. Nattverd. 
Takkoffer Kirkens Hus.

Søndag 22. mars kl 1800
Menighetens årsmøte på Hald

HOLUM KIRKE

Søndag 15. februar kl 1700
Fastelavnssøndag
Familiegudstjeneste. 
Eva Marie Jansvik og 
Juniorkonfirmanter. Takkoffer til 
Trosopplæringsarbeidet.

Fredag 20.februar kl 2000
Ungdomsgudstjeneste. Håkon 
Borgenvik. Nattverd

Søndag 22. februar kl 1100
1.søndag i faste
Høymesse. Nils Holbek Feed. 
Nattverd. Takkoffer til nytt 
Misjonsprosjekt «Kirkebygging i 
Antalya»

Søndag 15. mars kl 1100
4. søndag i faste
Høymesse. Håkon Borgenvik. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Menighetens årsmøte på Holum 
bedehus etter gudstjenesten.

SKJERNØY KAPELL

Søndag 8. februar kl 1100
Kristi forklarelsesdag
Høymesse. Helene Lohne Kristensen. 
Takkoffer.

Søndag 15. februar kl 1800
Sangkveld. Seniorkoret DaCapo. 
Bevertning.

Søndag 1. mars kl 1100
2. søndag i faste.
Høymesse. Eva Marie Jansvik. 
Takkoffer.

Søndag 22. mars kl 1100
Maria budskapsdag. 
Høymesse. Håkon Borgenvik. 
Takkoffer. Årsmøte etter 
gudstjenesten.

HARKMARK KIRKE

Søndag 22. februar kl 1100
1.søndag i faste
Høymesse. Håkon Borgenvik. 
Takkoffer til menighetsutvalgets 
arbeid.

Kirkeskyss

Sorggrupper

Mandal kirke: 
Tlf: 38 26 15 18 
søndag kl 915-1000

Holum kirke:
Ingrid Valand: 952 86 817
Åshild Feed: 38 26 74 18

Harkmark kirke:
Marit Egenes: 38 26 81 25

Har du mistet noen i løpet av det siste 
året, og sitter med et behov for å snakke 
om det?

Mandal menighet og Mandal frivilligsentral 
starter 18. februar opp med sorggrupper. 
Møtene avholdes på Frivilligsentralen 
onsdager kl 19-21. 

Påmelding til Frivilligsentralen eller til 
Kirkesenteret.

FULLDISTRIBUSJON

Helene Bøksle 
&  

Mandal Kantori 


