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FASTE!?
 
Vi er i tiden for «langfasten» eller 
«førtidagersfasten». Den varer 
fra askeonsdag til skjærtorsdag. 
I kirken ble denne fastetiden og 
de andre reglene for faste grad-
vis innført fra det 2. århundre. Det 
kom samtidig med at munke- 

vesenet vokste 
fram. Langfas-
ten før påske 
ble den viktig-
ste faste- 
perioden.  Alt 
dette var vel 
etablerte 

ordninger i den katolske kirken på 
den tiden Norge ble kristnet.
Her i landet ble fasten innført med 
lov sammen med kristningen av 
landet og i følge Gulatingsloven 
var det strengt forbudt å spise 
kjøtt på fastedager:  
«Men um nokon et kjøt i lange- 
fasta, då skal han bøta 3 merker 
for det til biskopen, utan han et av 
naud og ikkje har annen mat. Då 
skal han gå til 3 av grannane sine 
og byda dei matskifte; då er det 
vel um han fær det, men fær han 
ikkje, då skal han eta kjøt og soleis 
berga livet, avdi at heller skal 
han eta hunden enn at hunden 
skal eta han. Men um ein mann et 
hestekjøt i langfasta, då har han 
forbrote kvar penning av eiga si, 
og fare ut or riket åt kongen vår.» 
I kirkeretten fra middelalderen var 
det mange flere regler som grep 
inn i folks adferd i faste tiden. Det 
var blant annet forbud mot å  
inngå ekteskap og holde dåp.

Ved reformasjonen på 1500-tallet 
ble fasteplikten opphevet. For- 
beredelsen fram mot påske kunne 

ivaretas ved forkynnelsen. Det ble 
utgangspunkt for fasteprekener, 
gudstjenester på onsdager i syv 
uker før påske.  

Det er tradisjon for dette i flere 
menigheter også nå. Det var 
likevel ikke gjort så fort å endre 
folks holdninger og vaner fra 600 
år med katolsk tro. Mange av de 
gamle forestillingene har levd 
videre helt til vår tid. Vi har ikke 
lenger så sterk bevissthet om 
faste og få praktiserer tradisjonell 
faste. 

 
 

I fastetiden dempes ofte lov- 
sangen i gudstjenestene våre og 
forkynnelsen har mer fokus på 
oppgjør med synden og å lære 
om sann kristen livsførsel. Noen 
prøver å få til en eller annen form 
for faste for å bevisstgjøre seg at 
vi er i en forberedelsestid fram 
mot den store kristne høytiden 
som påsken er.
 
Faste har sin bakgrunn i forskrifter 
om helligdager og høytider i  
Det gamle testamentet. I 3. mose- 
bok 16, 29 ff står det om faste i 
forbindelse med den store 
forsoningsdagen. Profeten Sakar-
ja nevner fire årlige faster. (Sak 
8,19). Faste var knyttet til det å  

gjøre bot og bekjenne sine synder.  
Et synlig tegn var å kle seg i sekk 
og strø jord og aske over hodet.     

Da profeten Jona forkynte Guds 
trussel om å ødelegge Ninive 
svarte folket i byen med å faste og 
kle seg i sekkestrie. (Jona 3, 1-10.)  
Selve ordet faste er avledet av 
fast, holde fast ved visse religiøse 
forskrifter som å avholde seg fra 
mat og drikke en bestemt tid.  
Jesus innledet sin virksomhet med 
faste som varte i førti fager. Matt 
4,1-11.

I det nye testamentet finner vi ikke 
så mye om faste som fast rituell 
periode. Flere steder er det å faste 
knyttet til bønn og forberedelse til 
store avgjørelser. Faste og bønn 
hørte sammen og ble praktisert 
av de første kristne. (Apgj 13,3).  
Jesus er opptatt av at faste og 
bønn er noe som hører til vårt liv  
i Gud nærvær. Faste er en måte  
å legge til sides alt det som 
forstyrrer for tiden i bønn.  Vi 
trenger ofte å trekke oss vekk fra 
hverdagslivet og alt det daglige 
strevet for å være stille og lytte 
etter Gud stemme.  Faste, det å 
avstå fra mat en periode, er med 
og senker tempoet og øker  
konsentrasjonen og roen. Da får vi 
ro til å be.

Fastetiden kan vi også bruke til å 
være bevisst på å leve i samsvar 
med vår kristne tro i forhold til 
utfordringene vi har rundt oss hele 
tiden. Fasteaksjonen til Kirkens 
nødhjelp er en måte å ta på alvor 
at Guds ord sier vi skal elske vår 
neste som oss selv. 

I skrivende stund 
er det fremdeles 
februar, men den 
bare asfalten og 
sola som varmer 
mot meg, gjør at 
min nordnorske 
kropp tror det er 

april. Februar er jo vinter, og jeg liker 
egentlig vinteren. Jeg liker snøen,  
knitringen når det er skikkelig kaldt, og 
følelsen av frihet når jeg en sjelden gang 
spenner på meg skiene og sklir over den 
hvite bakken. Lykken når jeg ser skispor 
så langt øyet kan se, den hvite snøen mot 
den blå himmelen og solen som skinner 
og varmer. Den vinteren liker jeg. Jeg 
trives dog ikke så godt med den vinteren 
som oftest tilbys her, sørpe og vann og 
mengder med tung snø som kommer i 
løpet av kort tid og som egentlig bare er 
i veien. Og skulle det komme fin, lett snø 
som finner på å ligge en liten stund, vet 
vi at tiden er knapp, snart kommer var-
megradene og smelter den bort. Og alt 
blir igjen grått, svart og vått. Da lengter 

«Faste er en 
måte å legge til 

sides alt det som 
forstyrrer for  
tiden i bønn.»
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jeg til fjellet. Til snøen, skiene og sola.  
Ja, for sola skinner alltid på fjellet …
 
Mars er vår. Men kan like gjerne være 
vinter. Snøen kan når som helst falle  
over oss igjen. Vi er ikke trygge. De Lillos 
synger: «…våren, som kommer og går, 
uten at man forstår...». Sånn er det, hver 
eneste vinter, hver eneste vår. Vi vet at 
våren kommer, men vi vet aldri når og 
hvor lenge den blir. 

Kanskje er det også sånn med livet.  
Kanskje føles tilværelsen som den  
mørkeste vinternatt, men av og til kan 
opplevelser gjøre at du kjenner en  
fornemmelse av vår likevel. Og kanskje 
kan denne fornemmelsen gjøre at du 
tenker at et sted der fremme går  
vinteren over. Et sted der fremme  
kommer sola for fullt og tiner det som  
er hardt og kaldt, får nytt liv til å vokse 
og, etter hvert, blomstre. 

Midt i februarnatten kjennes et stryk  
av april. Og selv om vi vet at vi må  
gjennomleve vinteren, så er håpet om 
våren og gleden vakt, og vi får styrke  
til å ta de stegene som trengs for å  
komme gjennom. 



Ny sokneprest i Holum

Jan Helge ble innsatt som sokneprest i Holum i 
gudstjenesten i Holum kirke søndag 7. februar.

Er du her, Astrid?

Hvor mange ganger hun ellers har 
hatt oppdrag i Mandal kirke, er det 
nok ingen som har tall på. Da hun i 
høst takket av som klokker og menig- 
hetssekretær, hadde hun 27 år bak 
seg i tjeneste for Mandal menighet.

- Jeg ble innsatt 1. søndag i desem-
ber 1988, og fikk tjenestebrev fra  
biskopen.
 
Hva var det som førte fram til at du 
valgte denne jobben? Har du alltid 
ønsket å arbeide innen kirka? 
Nei. Jeg har også hatt andre jobber i 
tankene. Jeg tenkte blant annet på 
yrker som tanntekniker eller farma- 
søyt. Så kom jeg tilfeldig over en  
annonse. Hjemme var de svært  
opptatt av det kristelige livet, og vi 
abonnerte på et blad som het «Vår 
kirke». Mens jeg skulle bestemme 
meg for hvilket yrke jeg skulle velge, 
meldte jeg meg på et menighets- 
seminar. Her var det stort fokus på: 

Alle behøver ikke å være prester 
- vi har bruk for praktiske menig-
hetsarbeidere. Her lærte jeg mye 
om formidling. Vi leste ikke bare 
bibeltekster men også mye annen 
litteratur. Jeg fikk nye inspirasjons- 
kilder. Det var veldig nyttig.

Og det førte til at du søkte  
Menighetsfakultetet?  
Jeg tok kristendom mellomfag.   
Deretter begynte arbeidslivet.  
Jeg hadde noen småjobber først.  
Så fikk jeg en henvendelse om å 
være barnearbeider for Mandal 
Indremisjon. Det jeg husker godt 
fra den jobben, er at vi opprettet 
«hverdagsgrupper». Søndagsskolen 
hadde stått sterkt, men vi merket at 
interessen var dalende. Hverdags-
gruppene ble et supplerende tilbud. 
                                                                                                
Så kom utlysningen av stillingen  
som klokker! 
Jeg søkte ikke. Jeg tenkte det var en 
altfor krevende jobb. Men så fikk jeg 
en henvendelse fra prost Stensager.   
 
Du ble med andre ord headhunted!
Vel. Det var Mandal menighetsråd 
som var arbeidsgiver, og det var  
de som tilsatte meg. Tittelen  
klokker henspeiler på mange  
arbeidsoppgaver som ikke står i 
arbeidsinstruksen i dag. Mine hoved-
oppgaver har vært å bistå ved  
gudstjenester og kirkelige 
handlinger-  og å avlaste prestene 
for papirarbeidet.              
 
En del av arbeidstida har vært  
søndagsarbeid.
Tidligere var det en selvfølge at  
klokkeren skulle arbeide hver  
søndag. Men før jeg startet, hadde 

en av mine forgjengere forhandlet 
fram en ordning med én frisøndag i  
måneden.
 
Apropos søndagsarbeid. Det har 
vært flott å høre deg lese teksten. 
Hva sier du til at du har en klar,  
kraftig prestestemme?
Jeg husker det var noen som lurte 
på hvordan jeg skulle takle den store 
kirka. De var nok bekymret for  
hvordan det skulle gå.

Nå er tittelen menighetssekretær.  
Du utdannet deg videre. 
Jeg tok en årsenhet i kirkelig admi-
nistrasjon og ledelse på Høgskolen 
i Stavanger. Det var nyttig å bli 
oppdatert. Det gav et godt grunnlag 
for å reflektere over kirkens stilling 
i samfunnet - og for videre arbeid i 
menigheten. Mange av mine  
oppgaver i den seinere tid har vært 
knyttet til å være sekretær for me-
nighetsrådene i Mandal og Holum.

Det er viktig for meg å få fram at jeg 
har ikke hatt denne jobben alene.  
En liten del av jobben har Elbjørg 
Eigebrekk hatt. I perioder har vi  
også delt kontorplass. Det har vært 
enkelt å dele jobb - vi har hatt et 
ukomplisert samarbeid!

Så forteller du om en god og sorgløs 
barndom.
Jeg er født i Kristiansand. Familien 
flyttet til Holte da jeg var litt over to 
år. Der vokste jeg opp på gård. Vi 
hadde Ikke mange lekekamerater. 
Det var langt til Mandal - fryktelig 
langt. Ingen kjørte oss dit. Alt måtte 
gjøres utfra hjemmet. Vi oppholdt 
oss i nærområdet og deltok i fri-
tidsaktiviteter vi kunne spasere til. 

Ellers deltok vi i arbeid på gården. 
Barns arbeidsinnsats hjemme 
betydde noe. 
 
Du har altså levd nøkternt -  
uten store utskeielser.
Min far var lokalpolitiker for  
Venstre. Og Venstre var veldig 
grønt! For oss var ferien reddet 
når vi hadde fått oss en fottur i 
Åseralsheia.

Påvirkninger:      
Morfar var Kretssekretær i Blå 
Kors. Når han kom på besøk,  
hadde han med seg harpeleik. 
Det var mye sang og musikk.  
Det var en selvfølge at han skulle 
holde andakt - og at vi skulle 
synge. Jeg husker det som en god, 
positiv formidling. Det gjenspeilte 
seg også i leken. Vi lekte at vi 
holdt møter. Jeg ser for meg lofts- 
trappa hjemme i huset hos oss - 
og hos mine søskenbarn. Jeg talte 
- og menigheten satt i trappa.  
Jeg fikk god trening i å forkynne.

Tilbakeblikk:
Det er spennende å reflektere 
over sin egen historie. Det ble nok 
en forholdsvis ensidig påvirkning. 
Vi gikk sammen med folk som 
gjorde og tenkte det samme som 
oss. Vi diskuterte sjelden. Nå ser 
jeg nok noe annerledes på det. 
Det er godt at det er et større 
mangfold i dag, og jeg håper at 
jeg har et mer åpent forhold til 
andre.

«Kirken den er et gammelt hus, 
står om enn tårnene faller…»                               
Hender det at du nynner på den 
salmen, Astrid?      
Jeg er veldig glad i Mandal kirke.  
Det er noe høytidelig over den 
som det ikke vil være enkelt å 
gjenskape i et moderne bygg.  
 
Mange av oss ble bekymret da 
det ble avdekket skader på kirka. 
Hver gudstjeneste ble en påmin-
nelse. Deler av kirka, sammen 
med orgelet, ble bokstavelig talt 
pakket inn og avlåst. Nå er den 
tida over - men det er bare fore-
løpig. Bekymringen er ikke over. 
Astrid er en av dem som har fulgt 
utviklingen tett.  
 
Jeg håper vi får anledning til å 
ta vare på vår ærverdige, gamle 
kirke. Det majestetiske kirke- 

PORTRETTET:
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rommet er en flott ramme for store 
begivenheter. Og så liker jeg så godt 
når presten går på prekestolen!
 
Har du ikke følt det tungvint  
skulle legge til rette for guds-
tjenester - i dette gamle bygget - for 
ikke å snakke om å organisere kirke-
kaffe i våpenhuset.
 
Det kan by på utfordringer. Jeg har 
nok ønsket en mulighet for å myke 
opp i de strenge bestemmelsene - 
som for eksempel å kunne flytte litt 
på benkene under en vanlig guds-
tjeneste. Det er jo en av grunnene for 
at vi arbeider for å få et Kirkens Hus!  

Synger vi flere vers av Grundtvigs 
salme, så ser vi at det handler ikke 
bare om kirkebygget - men om det 
som kirka skal romme innvendig.  
 
Da tenker jeg først og fremst på 
menneskene som oppsøker kirka. 
Kirka skal være åpen for alle - for alle 
som har det minste lyst til å komme. 
Hva vet vi om andres tro?  Vi ser på 
det ytre, men Gud ser til hjertet.

Drømmen er at menigheten skal 
vokse og at det skal bli større innslag 
av mennesker i alle aldre.

Ragnhild Kleven

Det er gudstjeneste i Mandal kirke. En representant fra Kirkens 
Nødhjelp står framme ved alteret og forteller om årets faste- 
aksjon. Han berømmer Mandal for å ha levert imponerende  
resultat - resultat som er blitt lagt merke til - år etter år.  
Deretter spør han etter Astrid Braadland. Han ber henne komme 
fram. Men Astrid er bak i våpenhuset. Hun er i full gang med å 
organisere kirkekaffe som skal være et lite startskudd for årets 
fasteaksjon. Det er ikke første gang hun er med på forberedelser 
og gjennomføring. Bakgrunnen for at hun blir ropt opp, er at hun 
gir seg etter å ha gått i bresjen for fasteaksjonen i 27 år på rad!
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Operasjon 
grensehjelp

Også i år blir det basar for Operasjon 
Grensehjelp. Stedet er Holum  
Bedehus og tidspunktet er 9. april.  

Operasjon Grensehjelp er det  
hjelpearbeidet som Inger Lise  
Bjørkelid driver i flere flyktningeleirer 
for Shanfolket som er drevet på flukt  
i Myanmar (Burma).  Selv om for- 
holdene i Myanmar har bedret seg, 
gjelder dette ikke for alle. Shanfolket, 
som bor i den nordøstre delen av 
Myanmar blir fortsatt forfulgt, og ved 
siste valg hadde de ikke stemmerett.   
Den lave kronekursen vi nå har, gjør 
at pengene ikke rekker så langt som 
før.  Vi håper derfor at flest mulig vil 
støtte opp om basaren og loddsalget, 
slik at ikke deler av hjelpearbeidet 
må legges ned.

Komiteen

Påskemarked  
på Kanten

Lørdag 5. mars fra kl 11.00 til 15.00. 
Mulighet til å kjøpe mye flott hånd- 
arbeid: Påskepynt, barneklær, sokker, 
votter og luer. Kafeteria med deilig 
hjemmebakt. Salg av «Kirkens brød», 
sponset av Rune Vindsetmo. Inntekten 
går i sin helhet til Kirkens Hus.

Har du lyst til å være med i hånd- 
arbeidsgruppa som møtes hver  
første torsdag i måneden  
på menighetshuset?  
Det er alltid plass  
til flere! Noen  
trofaste damer  
sitter også 
hjemme og  
syr og strikker;  
tusen takk til  
dere! Vi ses  
på Kanten  
5. mars!

Håndarbeidsgruppa

Eselopptog

Tradisjon tro blir det opptog med esel, kostymer og palmegrener 
gjennom byen før gudstjenesten palmesøndag. Vi møtes på  
parkeringsplassen utenfor Uranienborg og går derfra kl. 10.30. 

Alle velkommen!
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Den stille uken

«Herre, gjør det stille i mitt indre, Senk din dype fred i sjel og sinn!  
Send meg så i verden ut å lindre Deres nød som tårer har på kinn!

2. Herre, gjør det stille i min tanke Så den kun kan romme deg og ditt!  
La meg så til bange sjeler vanke, Og fortelle dem hva du har lidt!

3. Gjør det stille om meg her på ferden, La meg være en av dine små  
Som kan ydmykt vandre frem i verden Med litt sol hvor dagene er grå!

4. Herre, gjør meg stille! Herre, ta meg Som den minste tjener i din flokk!  
Kun når alt mitt eget ligger bak meg, I din nåde har jeg mer enn nok» 

Tekst: Ukjent / Melodi: Ludvig Rasmussen

Snart står påsken for døren. Perio- 
den fra palmesøndag til påske-
dag blir også kalt den stille uken. 
Hvilket forhold har du til stillhet? 
Svarene på det kan variere alt 
etter hvem man spør. Noen søker 
stillheten for å finne indre ro og ny 
styrke til å møte hverdagen. Andre 
igjen vil helst unngå stillheten og 
kan oppleve den som tyngende 
og plagsom fordi tanker og  
følelser man prøver å holde unna 
ofte trenger seg på når stillheten 
senker seg. Slik samfunnet er i 
dag med så mange inntrykk og 
impulser fra alle kanter er det lett 
å flykte fra stillheten.

Jeg ønsker å sitere en av påskens 
oppstandelsestekster som står i 
Johannes 20, 1-8: «Tidlig om  

morgenen den første dagen i 
uken, mens det ennå er mørkt, 
kommer Maria Magdalena til  
graven. Da ser hun at steinen  
foran graven er tatt bort. Hun 
løper av sted og kommer til Simon 
Peter og den andre disippelen, 
han som Jesus hadde kjær, og 
hun sier: «De har tatt Herren bort 
fra graven, og vi vet ikke hvor de 
har lagt ham». Da dro Peter og 
den andre disippelen ut og kom til 
graven. De løp sammen, men den 
andre disippelen løp fortere enn 
Peter og kom først.  Han bøyde 
seg fram og så linklærne ligge 
der, men gikk ikke inn i graven. 
Simon Peter kom nå etter, og han 
gikk inn. Han så linklærne som lå 
der, og tørkleet som Jesus hadde 
hatt over hodet. Det lå ikke 

sammen med linklærne, men 
sammenrullet på et sted for seg 
selv. Da gikk den andre disippelen 
også inn, han som var kommet 
først til graven. Han så og trodde».
 
Påskens budskap om Jesu død 
og oppstandelse er et sterkt og 
kraftfullt budskap og kan virke 
overveldende. Det setter mange 
følelser i sving. For å virkelig kunne 
ta inn over seg dets innhold og 
betydning er det viktig å sette seg 
ned, og gi stillheten rom. Så bruk 
den stille uken til å reflektere over 
påskens budskap og hvilke  
betydning det har for ditt liv.

Ingvild Parr 

Ill. foto: Lars-Thørner Woie

Trosopplæring våren 2016

5. mars:  
Skattejakt for 4-åringer i Mandal kirke kl. 10.00 og kl. 12.00.

6. mars:  
Kick-off for konfirmantenes Haydomaksjon. 

 

Uke 10 og 11:  
Påskeløype for barnehager i Harkmark,  

Mandal og Holum kirke.

 

Baluba småbarnsang:  
Hver tirsdag kl. 17.15 - 18.00 på  

menighetshuset. Ingen påmelding.

 

Babysang:  
Nytt kurs starter torsdag 31. mars.  

Påmelding til kirkesenteret.
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Frivillige i menigheten
Mandal menighet driver et omfattende arbeid for alle aldersgrupper.  

I tillegg til de fast ansatte, er den frivillige innsatsen ikke ubetydelig.  

På flere områder sørger frivillige for trivsel og engasjement,  

og mange mennesker er involvert. Bibelordet om ett legeme og  

mange lemmer er like aktuelt i dag som på Paulus’ tid!

I 2016 setter vi fokus på de 

mange frivillige, som på ulike 

vis bidrar og engasjerer  

seg i menighetens 

arbeid.

Kirkekaffe
Liker du å stanse igjen på kirke-
bakken etter gudstjenesten for å 
slå av en prat? Da er det hyggelig 
å bli tilbudt en kopp kaffe, te eller 
saft sammen med litt å bite i. For 
tiden er det 14 ulike personer som 
på omgang sørger for at dette 
står klart etter endt gudstjeneste. 

Vi lar Astrid Isaksen representere 
de frivillige i kaffi-gjengen. Mor og 
sønn, Marit og Otto Haaheim og 
Anne Marie Telhaug Winsnes med 
barna Julie og Sondre er fornøyde 
kirkegjengere som hygger seg på 
kirkebakken med en kakebit og 
noe godt i koppen.

Gaver til bladet
Pr. 15.02.2016

Kr. 100
A. Ha, R.J. Johannessen, J.H. Jenssen, 
F.E. Haaland, K.B.T., H.M.T., B. og  
A., R. Aa, Ø. Lunde

Kr. 150
L. Ulriksen, A.M.L. Rostrup, M. Olsen,  
K. og Kr. Imeland

Kr. 200
I. Stiansen, B. Kolstad, Å. Taanevig,  
A. Madsen, A. Tungland, B.K.K., I.K.L., 
S. Upsaker, R. Poulsen, A.M.J.O., O.J.K., 
M.J. Langvik, K.W. Landås, I. Bjerge, 
I.L. Knutsen, S. Wergeland, T.H.,  
J. Abrahamsen, E. og P. Aa, J.I.R., C.S.S., 
G.S.S., E.S.D., T. Syvertsen, H.M.d.P.,  
B. og K. Stoveland, V.I. Johnsen,  
G.S. Pedersen, S. Ås, T.B., R.A. Omland,
O. Møskeland, I. Hansson, K. Toftenes, 
A. Værnes, R. Frøysland, R. Slettan, 
S.F. Hansson, S. Farbrot, S.J. Frigstad, 
K.S., T. Hjorteland, G. Aga, O.W., E.H.

Kr. 250
A. og H. Karlsen, B.O. Bjørgsvik,  
B. Fuglaas, L.B. Kongsvik, K.M. Ousland, 
K. Knutsen, A. og J. Bonden, L. Utheim

Kr. 300
B.M. Aanonsen, K. Eikeland, M. Hansen, 
K. og E. Skeie, T. og R.P., E.V., O. Aalvik, 
L. og H. Hageland, G. Skaar,  
I. Ariansen, Sveinall, B.N., B. og K. L., M. 
og T. Egenes, H. Jørgensen, J.K.

Kr. 400
M. Skagestad

Kr. 500
S. Valand, GWB, T. Valand, L.S., E.K. 
Robertsen, N.H. Feed, A. Torsheim,  
J. Wilhelmsen

Kr. 1000
J. Kåløy

Kr. 1200
O. Saanum

Anonyme gaver: kr. 3150

Takk for gaven!

Menighetsbladet trenger midler til 
trykking og distribusjon, og vi setter 
stor pris på ditt bidrag.  
Bruk kontonummer 3040 07 10852 
hvis du vil være med og gi.

Anne Marie Telhaug Winsnes  
med barna Julie og Sondre på  
kirkebakken.

Astrid Isaksen serverer kaffe. 

Kirkevertene Frank Robert Haddeland 
og Rolf Kvanvig.

Marit og Otto Haaheim.

Utbygging av Holum bedehus

Det foregår som kjent innsamling 
av midler til ut-/ombygging av  
Holum bedehus. I den anledning 
har det vært kompesalg,  
markeder med mer. Som ledd i 
pengeinnsamlingen planlegges 
det auksjon og loppemarked  
11. juni i år. For at dette skal bli  
en skikkelig bra auksjon er vi 
avhengig av mange salgsobjekter 
både til auksjon og loppemarked. 
I tillegg blir det åresalg, og da 

trenger vi også varer til dette.  
Vi tar mot alle mulige varer, 
bortsett fra klær. Kanskje du har 
gjenstander hjemme som du ikke 
har bruk for lenger og har vurdert 
å kvitte deg med - ikke kast dem, 
ta kontakt med oss:  
Marit Feed, tlf 38 26 71 68,  
Reidun Try Lindland, tlf 38 26 73 92  
og Ingrid Valand, tlf 952 86 817.   
Om nødvendig kan vi også påta 
oss rydding.

Kirkeverter
Hver søndag blir vi ønsket vel- 
kommen til kirke av dagens kirke- 
verter. De tar imot oss med et smil 
og et «velkommen» samtidig som 
de deler ut salmebøker til de som 
ønsker å ha boka foran seg. Frank 
Robert Haddeland og Rolf Kvan-
vig stiller opp og tar sin tørn med 
denne oppgaven sammen med 
flere andre personer. Her ønskes 
Bjørn Arve Bentsen velkommen til 
gudstjeneste av Rolf Kvanvig. - Det 
koster så lite å være med på denne 
ordningen, men det er en svært 
hyggelig oppgave, sier Rolf.

Tekst og foto: Øyvind Braadland  

Rolf Kvanvig ønsker Bjørn Arve  
Bentsen velkommen til gudstjeneste.
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Bruktbutikken har holdt dørene 
åpne for faste og nye kunder i ett 
år. Her finnes mange godbiter for 
den som liker å lete rundt i vare- 
utvalget vårt.

Nytt i fjor høst var at BB har fått 
en fotoskjerm som fortløpende 
viser bilder av lagervarene våre. 
Denne står plassert i et av  
Bruktbutikkens vinduer. 

Bruktbutikken er på Facebook. 
Her blir bilder av enkelte varer 
lagt ut. Adressen på Facebook er: 
Bruktbutikken i Mandal.
Nettsiden vår finner dere på 
www.brukt-butikk.no. 

Bruktbutikkens økonomiske  
bidrag blir i dag satt sammen 
med all innsamling til Kirkens Hus, 
følg gjerne med på nettsiden: 

www.kirkenshusmandal.no.

Kaffekroken blir godt benyttet, her 
kan du ta en pause fra letingen 
etter den rette vare for deg.

Høsten trodde vi skulle bli en stille 
tid, men trofaste kunder stakk rett 
som det var innom og vi solgt for 
kr 36.000 i november måned.  
Det var vi godt fornøyd med.

Vi gleder oss til å vise deg vare- 
utvalget vårt! Stikk innom til en 
hyggelig handel, vi tar gjerne en 
kopp kaffe og en prat med deg!

Ingrid Løvsland

NB! Bruktbutikken melder at de 
igjen tar i mot møbler for 
videresalg.

Bruktbutikken i Mandal fylte 1 år 14. februar 2016!

Arbeidene som har pågått i kirken 
i 2015 ble avsluttet i desember. 
Det var i hovedsak de omfattende 
råteskadene i og rundt våpen- 
huset som ble reparert. Det meste 
av overflatearbeid ble på slutten 
av prosjektet avbestilt da det 
hadde lite hensikt å gjøre dette 
nå, og det vil stå på vent til  
ytterligere arbeider blir gjennom-
ført. 

Det er gjort en fullstendig sopp- 
og råteundersøkelse av hele 
kirken. Undersøkelsene gir et godt 
bilde på skadene, men dette er 
utfordrende og usikkert da tre- 
konstruksjonene i stor grad  
ligger skjult i veggene. I tillegg er 
det slik at stokkene kan se friske 
ut på utsiden, mens kjerneveden 
innvendig bare er støv.

Rapporten som foreligger etter 
disse undersøkelsene viser at 
kirken har et stort behov for en 
omfattende rehabilitering.

Kirken trenger betydelige  
økonomiske tilskudd for å fullføre 

renoveringen. Det er blitt  
avdekket langt større skader  
enn først antatt. Det dreier seg 
om skader oppover i tårnkon-
struksjonen, og ellers i en del 
yttervegger og gulv. Det meste 
av disse skadene har ligget helt 
skjult i konstruksjonene.

Fellesrådet samarbeider nå med 
biskop/bispedømmekontoret og 

ordfører/kommunen for videre 
fremdrift. Det jobbes opp mot 
sentrale myndigheter; riksanti-
kvar, politikere og departementer 
for å påvirke politisk med mål om 
å få økonomiske tilskudd i form av 
tiltakspakker eller liknende.

Øystein Ramstad, kirkeverge

Mandal kirke tilbake i normal funksjon!

Kaffekroken blir godt 
benyttet, her kan du 
ta en pause fra letin-
gen etter den rette 
vare for deg.

I våpenhuset kan man se hvordan 
det er satt inn nye trekonstruksjoner. 
Alle mursteinene er gamle, men har 
blitt tatt ut, vasket og satt inn igjen 
sammen med den nye konstruk-
sjonen. Arbeidet er utført som det 
opprinnelige.

I trapperommet er veggene delvis 
pusset.

Fra kirkens framside. Det er lagt ny, 
midlertidig kledning i front i påvente 
av at arbeidene skal bli fullført.

SIDEN SIST

Glimt fra aktivitetene på juniorleirene i februar.

Hva skal bladet hete? 

Det er nytt år, snart vår og med året og våren kommer  
ønsket om forandring. Som du kanskje har sett, er layouten  

på bladet noe endret. Men vi nøyer oss ikke med det.  
Vi vil forandre navnet på bladet også!  

I Lindesnes heter menighetsbladet «Båndet»,  
i Oddernes «Spir». Hva skal vårt blad hete?

Du må hjelpe oss!  
Gå inn på nettsiden mandal.kirken.no og send oss ditt forslag  
via lenken der. De tre beste forslagene presenteres i neste blad,  

så kan du være med og stemme på det du liker best.  
Det navnet som får flest stemmer vil pryde forsiden på  

bladet i framtiden.

Forslagsstilleren hvis navneforslag vinner, vil bli kreditert …
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Husstandene i Mandal og omegn 
får tirsdag 15. mars besøk av  
bøssebærere fra Kirkens Nødhjelp. 
Denne ettermiddagen gjennom-
føres nemlig årets fasteaksjon i 
våre menigheter, og vår erfaring 
fra tidligere år er at givergleden 
er stor! Husk bare å ha kontanter 
liggende klar! 

Hvert år bidrar flere titalls bøsse- 
bærere fra vårt område. Men for å 
dekke alle roder, trenger vi å være 
mange! Tar du utfordringen? 
Dersom du er villig til å sette av et 
par timer denne ettermiddagen, 
er du med og bidrar til et godt 
innsamlingsresultat! Ring kirke-
senteret, tlf. 38 27 28 70, og meld 
deg som bøssebærer i dag! 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon  
har vært arrangert siden 1967 og 
har som mål å samle inn pen-
ger til de som trenger det mest. 
Pengene som samles inn går til 
Kirkens Nødhjelps arbeid over 
hele verden. 

I årets aksjon fokuseres det  
spesielt på Kirkens Nødhjelps 
katastrofearbeid. Fordi vann er 
prekært for mennesker i nød, 
er vann noe av det aller første 
Kirkens Nødhjelp stiller med i 
katastrofer. Akkurat nå er det 
flere katastrofer i verden enn 
noen gang. Kirkens Nødhjelp er 
på plass i Syria, Serbia, Nord-Irak, 
Sør-Sudan og mange andre land. 

Klimaendringene stiller oss alle 
overfor nye, store utfordringer, og 
det er de fattigste som rammes 
hardest. Det så vi da tyfonen traff 
på Filippinene, da flommen herjet 
i Pakistan og tørken rammet 
Guatemala. Noen katastrofer er 
klimaskapt og noen kommer som 
et resultat av krig og konflikt.  
Kirkens Nødhjelp er der uansett.
- Fasteaksjonen er menighetenes 

aksjon. Den viktigste støtten  
Kirkens Nødhjelp har i vårt dagli-
ge arbeid, er det frivillige  
engasjementet i menighetene, 
sier Anne-Marie Helland, general-
sekretær i Kirkens Nødhjelp.
 
- Vi i Kirkens Nødhjelp er svært 
takknemlige for den dugnads- 
ånden og givergleden vi opplever 
i det norske folk. Et par timers 
innsats med bøsse på aksjons- 
dagen gir mange av verdens 
mest sårbare mennesker  
muligheten til å jobbe seg ut av  
fattigdom, og muligheten til å 
reise seg i krig og katastrofer,  
sier Helland.

Vi som skal koordinere innsam-
lingsaksjonen i Mandal, takker 
alle som bidrar til at vi også dette 
året vil få et godt resultat. Det 
gjelder å ha kontanter klare  
denne dagen, så husk derfor  
uttak i minibanken på forhånd! 
Men vi trenger deg også som  
bøssebærer. Vi trenger at du gir 
både tid og penger. Bruk din 
stemme mot urettferdighet! 

Takk for at du er med på  
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon! 

Eksempler på hva din støtte er 
verdt:
200 kroner kan gi ett menneske 
varig tilgang til rent vann.
400 kroner kan gi 100 trær som 
plantes for å bedre vilkårene for 
et bærekraftig jordbruk.
1000 kroner kan gi hygiene- 
pakker til fem familier.  
I katastrofer tar epidemier mange 
liv. Barn er spesielt utsatt!
Les mer: www.fasteaksjonen.no/
om-aksjonen

EDGAR’S SPONSER BRØD 
TIL BRØDAKSJONEN  
LØRDAG 12. MARS

Enda en gang sponser Edgar’s 
bakeri med Rune Vindsetmo i 
spissen, Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon. Lørdag 12. mars kan du 
treffe representanter fra  
Mandal menighet på torvet og 
ved Amfi-senteret som deler ut 
gratis brød fra Edgars bakeri og 
på denne måten minner om at 
årets fasteaksjon finner sted  
påfølgende tirsdag.

Takk til Rune og staben hans som 
med dette støtter et viktig arbeid!

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon  
tirsdag 15. mars

PÅ BAKERSTE BENK

LONE ARNSTED, skribent

Hvor ofte er du redd for noe? Hvor 
ofte har redselen styrt deg så mye 
at du lar være å gjøre noe? Som 
å være sammen med noen du 
ikke kjenner, tale til en forsamling, 
si din mening, forlate en ødeleg-
gende relasjon eller søke en jobb? 
Hvor mange ganger har redselen 
vunnet? Hvor mange ganger har 
du godtatt det redselen forteller 
deg: At du ikke er god nok, flink 
nok, verdt nok eller har ressurser 
nok? 

Hvor lenge lar 
du redselen 
styre deg? En 
time, en uke, 
en måned 
eller kanskje 
hele livet? Lar 
du frykt bli en 

livsstil? Du sitter inne og tenker: 
Jeg er jo bare slik. Jeg kan ikke, 
tør ikke eller klarer ikke. Lar du de 
tankene styre alt du skal gjøre, 
tenke, si eller være?

Antakelig er du i godt selskap. 
Sannsynligvis har de aller fleste 
av oss kjent oss engstelige, små, 
uegnet og så redde at verden går 

glipp av nettopp det vi kan, vil si 
eller mener.  

Men hvor kommer frykten fra? 
Hvem er det som forteller at vi 
ikke holder mål? Vi kan jo bruke 
oppveksten, jobben, relasjoner 
og mye mer som forklaring. Ofte 
er det kanskje sammensatt av 
tanker som har smurt oss inn i 
frykt over så lang tid at det ikke 
engang er mulig å tenke en dag 
uten redsel for ett eller annet. 

Selv som kristen kommer alle de 
små og store tankene listende inn 
som tyver om natten. De prøver 
å lamme oss så mye at vi tror at 
ikke engang Gud synes vi er gode 
nok. Frykten er det største og 
beste verktøyet vi kan bruke for å 
trykke hverandre ned. Frykt brukes 
av makthavere til å endre vår 
atferd, og brukes i onde hensikter 
for å skremme oss til å være stille. 
Til å ikke være synlige. Til å ikke 
være den vi er skapt til å være. 

Frykten kommer aldri fra Gud.  
365 ganger står det i Bibelen: 
Frykt ikke. Det forteller oss noe  
om hvor mye makt frykt kan ha. 

Hvor mye liv den stjeler fra oss 
hver dag. 

Og ikke minst, hvor lite vi faktisk 
stoler på at Gud er med oss 
gjennom det skremmende, det 
ødeleggende og det krevende vi 
opplever. Når han sier at han har 
kontroll, er vi så redde for at det 
ikke stemmer, at vi tar tilbake  
kontrollen bare for å være sikre. 
Og vi blir mer redde.

Vi tror ikke helt på at Gud holder 
det han lover. Vi stoler mer på oss 
selv - og bommer rett som det er. 

Så hva kan vi egentlig gjøre når 
frykten tar over styringen? Når vi 
lammes av redsel og nesten ikke 
kan gjøre noe? 

Vi kan be til Gud. Prøve å legge 
frykten over til ham. Be ham om 
å være med oss i det vi er redde 
for. Be for det hver eneste dag. 
Fortelle Gud akkurat hvordan det 
er å være redd. For Gud har et 
svar for hver eneste dag hele året: 
Frykt ikke. Og Gud sier aldri noe 
han ikke mener.

KIRKELIGE HANDLIGER

Døpte i Holum:
Mikkel Michaelsen
Ole Martin Sandum Strømme
Ærja Haddeland-Einarsmo

Skjernøy:
Filip Francois Maxime Tallaksen
Jakob Alexander Irslinger
Jonas Alexander Irslinger

Harkmark:
Mia Elise Rønning

Mandal: 
Johan Jansvik

Emilie Gjertviksten Johannessen
Jonathan Glomsaker
Emilie Kverneland Myhre
Sandra Torjussen
Natalie Skimten Aas
Julian Hansen Aavik
Marinius Husa-Brekke
Emilie Nilsen

Døde i Mandal: 
Tønnes Johnsen (f. 1951)
Leif Høksaas (f. 1935)
Aanon Tov Aanonsen (f. 1920)
Ellen Holmer Gulbrandsen  
(f. 1928)

Tordis Rasmussen (f. 1924)
Erik Stalsberg (f. 1922)
Kaare Magne Askildsen (f. 1926)
Alma Walvik (f. 1923)
Helge Torbjørn Ringsø (f. 1938)
Magne Bentsen (f. 1945)
Eldrid Kristine Saudland (f. 1921)
Ella Olsen (f. 1937)
Klara Alvilde Steen (f. 1932)
Ole Sørensen Larsen (f. 1924)
Erna Karin Holm (f. 1943)
Martin Edgar Fredriksen  
(f. 1936)
Steffen Holm Eeg (f. 1968)
Torbjørn Berge (f. 1941)

Finn Jostein Hjorth (f. 1954)
Kari Haugland (f. 1923)
Oddveig Syvertsen (f. 1915)
Helen Tørresen (f. 1929)
Alice Alvilde Salvesen (f. 1933)
Gudrun Solvang (f. 1917)

Holum:
Katrine Solås (f. 1923)
Sigmund Vatnedal (f. 1927)
Solveig Marie Birkeland (f. 1938)

Harkmark:
Marit Jørgensen Launes (f. 1930)

Send GAVE på 
sms til 2426 (200 kr) 

eller benytt 
kontonummer 
1594 22 87493

FASTEAKSJONEN 2016 
13.–15. MARS

Tekst: Kirkens Nødhjelp/ Øyvind Braadland
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VELKOMMEN TIL KIRKE

MANDAL KIRKE
Søndag 6. mars kl. 11.00
4. søndag i fastetiden
Familiegudstjeneste.
Jan Helge Kristensen. 
4-års bok. Takkoffer til  
trosopplæringen. 
 
Søndag 13. mars kl. 11.00
Maria budskapsdag
Høymesse. Helene Lohne 
Kristensen. Nattverd. 
Seniorkoret Dacapo.  
Takkoffer til 13-19.

Søndag 20. mars kl. 11.00
Palmesøndag
Familiegudstjeneste. 
Jan Helge Kristensen.  
Fellesgudstjeneste,  
eselopptog. Takkoffer til 
givertjeneste for barn og 
unge.

Søndag 24. mars kl. 19.00
Skjærtorsdag
Høymesse. Helene Lohne 
Kristensen. Nattverd. 
Takkoffer til menigheten.

Fredag 25. mars kl. 11.00
Langfredag
Høymesse.  
Per Ragnar Haraldstad. 

Søndag 27. mars kl. 11.00
1. påskedag 
Høytidsgudstjeneste 
Kari Tønnesen. Mandal  
Kantori. Takkoffer til NMS. 
 

Søndag 3. april kl. 11.00
2. søndag i påsketiden 
Høymesse. Jan Helge  
Kristensen. Nattverd.  
Konfirmantdåp. Takkoffer 
til menigheten. Årsmøte på 
Toftenes bedehus kl. 18.00.

Søndag 10. april kl. 11.00
3. søndag i påsketiden 
Familiegudstjeneste 
Tore Smedplass.  
Søndagsskolen deltar. 
Takkoffer til Mandal  
søndagsskoler. 
 
Søndag 17. april kl. 11.00
4. søndag i påsketiden 
Høymesse.  
Tore Smedplass.  
Nattverd. Haydomguds-
tjeneste. Takkoffer til  
Haydomaksjonen. 
 
Søndag 24. april kl. 11.00
5. søndag i påsketiden 
Høymesse - St. Georgsdag  
Jan Helge Kristensen. KFUK/
KFUM-speiderne. Takkoffer 
til KFUK/KFUM speiderne i 
Mandal.
 
HOLUM KIRKE
Torsdag 24. mars kl. 14.00
Skjærtorsdag 
Høymesse på Kloster.
Jan Helge Kristensen. 
Nattverd. Takkoffer til  
Mandal Blå Kors

Fredag 25. mars kl. 15.00
Langfredag 
Gudstjeneste på Holum  

omsorgssenter. Kari  
Tønnesen. Takkoffer til 
Misjonsprosjektet.

Søndag 27. mars kl. 11.00
1. påskedag 
Høytidsgudstjeneste
Per Ragnar Haraldstad.
Takkoffer til NMS

Søndag 10. april kl. 11.00
3. søndag i påsketiden 
Høymesse
Jan Helge Kristensen
Nattverd. Gruppe fra 
Mandal Kantori.  
Takkoffer til menigheten. 
Årsmøte på bedehuset 
etter gudstjenesten.

SKJERNØY KAPELL
Søndag 6. mars kl. 11.00
4. søndag i påsketiden 
Høymesse.  
Nils Holbek Feed.
Takkoffer til Blå Kors.

Fredag 25. mars kl. 11.00
Langfredag
Høymesse. Kari Tønnesen.
Nattverd.

Mandag 28. mars kl. 11.00
2. påskedag 
Høytidsgudstjeneste.
Per Ragnar Haraldstad.
Takkoffer til NMS.

Søndag 24. april kl. 11.00
5. søndag i påsketiden 
Høymesse. Tore Smedplass.
Nattverd.

KIRKESKYSS
Mandal kirke:
Tlf: 38 26 15 18
Søndag kl. 09.15 - 10.00

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

Harkmark kirke: 
Marit Egenes: 38 26 81 25

GUDSTJENESTE 
SMS
Ønsker du å få en  
påminnelse på SMS om 
gudstjenester? Send 
«SMS-gudstjeneste,  
‘ditt navn’, ‘ønsket kirke’» 
til 900 80 229

HARKMARK KIRKE
Søndag 13. mars kl. 11.00
Maria budskapsdag 
Høymesse. Kari Tønnesen. 
Takkoffer til In side out, 
Valand.

Søndag 24. mars kl. 11.00
Skjærtorsdag. 
Høymesse. Helene Lohne 
Kristensen. Nattverd.  
Takkoffer til Kirkens SOS

Mandag 28. mars kl. 11.00
2. påskedag 
Høytidsgudstjeneste.  
Tore Smedplass.  
Takkoffer til NMS.


