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Frelsen er ikke 
til salgs
Reformasjonen 
startet da  
Martin Luther 
i 1517 offentlig-
gjorde 95 teser 
mot kommersia-
lisering av avlat. 

Han argumenterte mot at noen kan kjøpe seg fri  
fra konsekvensen av syndene sine.

500-årsmarkeringen for reformasjonen er ingen 
feiring av at kirken ble delt, men en mulighet til å 
ha fokus på det som kirkesamfunnene har felles: 
Evangeliet om frelse ved troen på Jesus Kristus.  
Gud krever ikke annet offer for syndene våre enn 
det offeret Jesus gav da han døde på korset. Ingen 
har grunn til å rose seg selv overfor Gud, verken når 
det gjelder egen livsførsel eller religiøs praksis.
Frelsen er gratis og må aldri bli en handelsvare.

Jeg synes det er  
veldig gøy når folk 
tar kontakt og  
kommenterer  
«På kirkebakken». 
Det er selvfølgelig 
gøyest å få ros, men 

jeg kjenner at litt ris også gjør meg 
motivert for å stadig utvikle bladet til 
det bedre. Ofte er det noen som ringer 
og sier at de ikke har fått bladet. Det 
er jeg glad for at dere gjør, selv om jeg 
selvfølgelig helst skulle sett at alle fikk 
bladet i første omgang. Men at dere 
ringer betyr at dere ønsker å få bladet 
i postkassen. Og det gjør at vi kan 
melde dette videre, og distributøren 
gjør så en ekstra innsats for at alle skal 
få bladet. 

Det er mange tilbakemeldinger man 
får på et slikt blad, vi merker at folk 
liker forskjellige ting. Men en av de til-
bakemeldingene som går igjen er skryt 
av «På bakerste benk». «Jeg leser alltid 
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det først» sier noen. Andre sier; «Det 
er så lett å kjenne seg igjen i det Lone 
skriver!» Lone Arnsted har skrevet  

«På bakerste benk» i 
omtrent åtte år nå og 
det er på tide å sende 
stafettpinnen videre. Vi 
er utrolig takknemlige 
for alle de ordene du 
har skrevet, Lone.  

Du har levert punktlig, og det du har 
levert har vært ekte og personlig, det 
har satt i gang følelser og tanker hos 
leserne. Vi håper at du fortsetter å 
skrive og formidle, selv om det nå må 
bli på en annen arena. 

Tusen hjertelig takk, Lone, for din  
fremragende innsats! Vi er veldig glad 
for det du har bidratt med og ønsker 
deg Guds rike velsignelse videre. 

På vegne av redaksjonen og lesere
Johanna Engamo, leder.

TROSOPPLÆRINGSOVERSIKT

Februar - Juniorkonfirmantleir på Skogtun:
3. - 4.  Oasen, Ime og Holum - 5. klasser
10. - 11. Frøysland og Furulunden - 5. klasser

Mars:
6. Kirkeassistentopplæring, Mandal
7. Kirkeassistentopplæring, Holum
11. Skattejakt for 4-åringer i Mandal kirke,  
kl. 10.00 og 12.00
12. Familiegudstjeneste med utdeling av  
4-års bok i Mandal kirke
12. Kickoff for konfirmantenes Haydomaksjon. 

NÅDE

Mennesker er 
ikke til salgs
Ethvert  
menneske er 
skapt i Guds 
bilde og er  
elsket av Gud. 
Det er grunn-
laget for det 

kristne menneskesynet og troen på menneske- 
verdet. Når noen ikke respekterer et med- 
menneskes verdighet, men utelukkende ser på det 
som et objekt en selv kan tjene penger på, krenkes 
menneskeverdet. Slaveri er ikke avskaffet, men  
opptrer i stadig nye former. Mange steder på  
kloden er fremmedarbeidere, kvinner og barn  
tvunget til å jobbe under umenneskelige forhold. 
Mennesker i hundretusentalls er offer for menneske-
handel over landegrenser, enten det er til  
prostitusjon eller annet tvangsarbeid. Noen tjener 
store beløp på å sende flykninger ut langs usikre 
fluktruter, i mange tilfeller inn i den visse død. 
Guds kjærlighet til oss, slik han har vist den  
gjennom Jesu liv, død og oppstandelse, er et  
vitnesbyrd om ethvert menneskes verdi og  
verdighet. Mennesker skal aldri være en handels- 
vare på det åpne markedet. 

Skaperverket er 
ikke til salgs
I mange  
samfunn er  
det skrikende 
mangel på rent 
drikkevann, 
mens vann- 
ressurser selges 

eller leies ut til kapitalsterke landeiere. Mennesker 
drives bort fra sine bosteder fordi ressursgrunnlaget 
ikke lenger gjør det mulig å overleve der. Klimaet 
forandres raskt, økosystemene trues, artsmang- 
foldet minker, jord og vann forurenses.

Vi tror på Gud som skaperen av himmelen og jorda. 
I Jesus Kristus er Gud kommet oss nær og blitt en 
del av det skaperverket som han opprettholder ved 
sin livgivende Ånd.
Vi mennesker eier ikke jorda og alt den rommer, 
men er selv en del av skaperverket. Vi er ikke  
naturens herskere, men Guds skapninger som har 
fått i oppdrag å ta vare på skaperverket.

Kirke/skole/barnehagesamarbeid:
Uke 11: Omvisning i Mandal kirke for 3. eller 4. klasse. 
Uke 13: Påskevandring for 2. klasse  
i Holum og Mandal kirke.
Uke 13 og 14: Påskeløype for barnehager i  
Harkmark, Mandal og Holum kirke.

Babysang: Det er oppstart av nytt kurs torsdag  
2. mars kl. 10.30. Ta kontakt med Lotte Aalvik,  
922 32 901 / lpa@mandal.kirken.no  
for mer informasjon og påmelding.
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På juletrefest på Saanum

Spørsmålene kvernet i hodet mitt 
da jeg entret lokalet, ti minutter før 
kl. 19.00 en fredag tidlig i januar. 
Jeg hadde spurt om jeg kunne 
komme for menighetsbladet, og 
jeg hadde blitt ønsket hjertelig 
velkommen. Likevel kjente jeg 
meg litt usikker, ville alle disse 
innfødte se morskt på meg og lure 
på hva jeg gjorde der, på deres 
juletrefest? Jeg vurderte om jeg 
skulle ta på meg en pressehatt  
eller et sånt laminert id-kort i snor 
rundt halsen, men da jeg ikke har 
noen av delene allierte jeg meg 
med kameraet mitt og lot det ta 
føringen i det jeg gikk inn døren. 

Her var folk fra alle Mandals 
kanter, til og med noen sjeler fra 
Kristiansand, så fordommen om 
at festen bare var for spesielt  

inviterte og innfødte falt straks til 
jorden. Lilli Ann Aanensen ledet 
an og ønsket velkommen. Til 
prosten som ikke tør annet enn å 
komme, for «Hvis han ikke stiller 
opp blir han danket ut til neste 
år». Og til utskremte meg: «Menig-
hetsbladet er den eneste avisen 
vi gir penger til, men de har aldri 
skrevet om oss!» Nå gjør vi det. 
Endelig. Svar på tiltale. 

Ryktet om en fest der latteren 
står i høysete er dog ikke bare et 
rykte, men en sannhet med stor S. 
Likevel er det ingen tvil om hvor 
arbeidet er forankret. Den første 
salmen som ble sunget, og som 
virkelig jomet utover forsamlingen, 
var «Stor er din trofasthet, Herre 
og fader». Prosten var også den 
første som fikk taletid, han  

Av Johanna Engamo

fortalte om årets Luther-jubileum 
og sammenfattet i at vi er gode 
nok for Gud. 

Jeg må si at jeg ble meget  
begeistret over organiserings- 
evnen på Saanum. De delte ut et 
forkle til hvert bord og den som 
hadde på seg forkleet skulle  
sørge for mat og drikke til bordet 
sitt. Ansvaret varte i 20 minutter, 
så ble forkleet gitt videre til en  
annen. Slik rullerte det, alle fikk 
bidra og alle fikk sitte og spise. 
Et tips å ta med seg til alle som 
organiserer fester og basarer!  
Det kostet heller ingenting å  
komme inn på festen, men  
kollekten var tvungen. Så rekene 
ble ikke bare godt fordøyd men 
også godt betalt. 

Hva er det egentlig som skjer på den sagnomsuste juletrefesten på  
Toftenes bedehus? Kan jeg gå der, jeg som ikke har et gram tilhørighet dit?  

Er det virkelig så gøy som alle skal ha det til? 

Etter hvert fikk vi hilse på tvilling- 
ene Aanensen. Sølvguttene. Vel 
liknet de kanskje vel så mye på 
rakkerunger som på sølvgutter.  
De sa de skulle synge «Å eg veit 
meg eit land», men jeg vet nå ikke 
helt. Denne sangen av Elias Blix 
gjør alltid noe med meg, den  
skaper hjemlengsel og tårer i 
øyekroken. Så ikke denne gangen. 
Muligens kom der noen tårer, men 
det var ikke fordi jeg ble rørt. De 
sang oppriktig, av hjertens lyst. 
Men det hørtes ikke ut i måne-
skinn… Harald Lund fulgte opp 
med et glitrende kåseri. Han 

siterte også Martin Luther; «Hvis 
det ikke er lov til å le i himmelen, 
vil ikke jeg til himmelen.» 

Jeg skrøt av organiseringsevnen 
til komiteen i stad, men akkurat 
trekning er kanskje ikke deres 
beste side. De solgte nemlig årer 
med så høye nummer at trekke-
programmet ikke klarte å trekke 
så høyt. Forsamlingen måtte 
legge til 5600 på hvert tall for å 
få riktig nummer. Komplisert? Ja, 
noe, men vi kom oss igjennom. Og 
jeg ble imponert over årene, de 
så ut som, ja, årer. Slike man ror 

med. Det hadde jeg aldri sett før. 
Jeg har aldri heller vært med på 
en basar der gevinsten beror på 
hvem som vinner. Men slik får man 
da også sikret seg at det faktisk 
er damene som går hjem med 
rynkekremen og mennene som 
stikker av med boxerne.

De som alltid har vært på juletre-
festen får det de alltid har fått. 
Og litt til. Som Lilli Ann sa: «Prøv 
å glemme noe her! Alt som har 
vært med må være med, så hver 
gang vi tar inn noe nytt varer 
festen bare lenger og lenger.» Til 
neste år er det jubileum. 23 år. Da 
kommer de igjen, alle sammen. 
Og enda noen flere. Og det varer 
kanskje enda lenger? 

Bare vent, Toftenes bedehus. Nå 
har menighetsbladet endelig 
besøkt dere! Berømmelsens tinder 
er nådd! 

God stemning i lokalet når det innbys til voksen juletrefest på Toftenes bedehus. Sølvguttene alias rakkerungene 
Aanensen.

Lilli Ann Aanensen og prost Per Ragnar Haraldstad.

Åresalg med ordentlige årer.

Over: 
Første forklepulje.

Venstre: 
En god latter forlenger livet!

På Toftenes bedehus  

er det er stor aktivitet hele  

året. Søndagsskole, møter  

og foreninger, og hele to jule-

trefester; en for hele familien i 

romjulen i tillegg til voksen- 

festen. Ta gjerne en tur innom, 

du møter gjestfrie, glade  

og hyggelige folk! 
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Vi kjenner lignelsen om mannen som hadde hundre sauer, og som opplevde at 
en av sauene rotet seg bort. Vi kan se for oss gjeteren som leter etter sauen som 
er kommet på avveier, og aner den enorme gleden når den tapte sauen blir  
funnet. Tom Rune Gundersen (44) kjenner seg igjen i bibelfortellingen. 

I det moderne sauefjøset har han 
omtrent 60 sauer som krever sitt 
daglige stell. Morgen og kveld 
må han innom i fjøset for å fore 
sauene og se til at alle dyrene har 
det bra. Og i løpet av noen ekstra 
hektiske uker på vårparten,  øker 
flokken med omtrent hundre små 
lam. Da yrer det av liv på Berge, 
og hele familien engasjerer seg i 
arbeidet med dyrene. 

Like ved E 39 på Imesletta finner vi 
gården hvor Tom Rune og Haldis 
holder til, sammen med sine to 
barn, Karina (10) og Oddvar (13).   
- Min onkel, Erling Hammersmark, 
drev gården her, og fra jeg var 
ganske liten var jeg med i gårds-

arbeidet. Så ble det til at jeg over-
tok gården i 1994. Den gangen 
drev min onkel med slaktegris, 
men siden har jeg gått over til 
sauedrift, forteller Tom Rune. 

Tom Rune forteller om gode barn-
domsår på Ime. Han vokste opp  
i en søskenflokk på åtte, og med 
så mange søsken hadde han  
alltid lekekamerater i nærheten.  
- Vi spilte fotball og bygde hytter i 
skogen. En sommer tok far og mor 
alle sammen med seg på ferie 
til Danmark, og der husker jeg 
at vi stilte med eget «landslag» i 
fotball. Så arrangerte vi «lands-
kamp» mellom Norge og  
Danmark! Om søndagene var 
vi først på søndagsskolen, og 
deretter tok foreldrene våre oss 

Tekst og foto: Øyvind Braadland alle med i kirka. Jeg husker godt 
at vi ofte kom litt etter at guds-
tjenesten var begynt, og det var 
nok enkelte kirkegjengere som 
snudde seg i benkeradene når 
hele familien toget inn under 
galleriet på «Halsesida» og skulle 
finne seg en plass å sitte!

I ungdomsårene var Tom Rune 
aktiv på mange felt, han var med  
i 13-19 gruppa, sang i ungdoms- 
koret Credamus i Holum og deltok 
på ulike ungdomssamlinger.

- Jeg var fast bestemt på å bli 
bonde, men min far rådet meg 
til å ha en utdannelse i bakhånd, 
så derfor tok jeg lærerutdanning 
etter å ha fullført videregående 
skole. I disse årene bodde jeg 

hjemme og pendlet fram og til- 
bake til studier i Kristiansand. Etter 
fullført utdanning fikk jeg jobb på 
Frøysland skole, og her arbeidet 
jeg i mange år før jeg startet som 
lærer på Skinsnes skole. 

Tom Rune forteller at den lille  
skolen på Skinsnes, som holder 
hus på «Fritun» i det gamle  
herredshuset til Halse kommune, 
er et supplement til de øvrige 
grunnskolene i kommunen. Her er 
det få elever, og de fleste elevene 
er her kun en eller to dager pr. 
uke. De andre dagene i uka følger 
elevene sine vanlige klasser på de 
skolene de sokner til. 

- Vi er for så vidt en vanlig skole, 
men siden vi har så få elever, har 
vi en unik mulighet til å følge 
opp den enkelte og gi støtte når 
noe er blitt vanskelig. De teore-
tiske kunnskapene tilpasses den 
enkelte, og vi har muligheter til å 
arbeide med praktiske oppgaver. 
Vi legger stor vekt på at alle  
elever skal bli sett, oppleve  
mestring og på den måten opp-
leve skoledagen som positiv. Når 
selvfølelsen og troen på egne 
muligheter styrkes, blir problemer 
og vanskeligheter ofte redusert 
tilsvarende, sier Tom Rune. 

Det gamle bedehuset på Ime- 
sletta er Tom Rune godt kjent 
med. Her var faren hans, Odd 
Gundersen, i en årrekke en viktig 
drivkraft, og i perioden fra ca. 
1974 fram til han døde i 1994 var 
han også formann for driften der. 
Deretter var det Tom Rune som 
overtok stafettpinnen, og frem- 
deles er det han som er formann 
på Bedehuset. - Før hadde vi 
ukentlige møter og betydelig 
større aktivitet enn i dag. Men vi 
har klart å opprettholde en del 
aktivitet på huset, og bygdefolket 
samles til juletrefester, utlodnin-
ger og ulike familiesamlinger.  
Det gleder vi oss over! 

Tom Rune forteller at søndags-
skolen nå har sin virksomhet på 
Ime skole. Her har han og kona 

Haldis ansvar for driften, sammen 
med to andre ledere.  I tillegg er 
Tom Rune engasjert i menighets-
rådet i Mandal. - Jeg ble valgt 
inn i menighetsrådet i 2015 og 
sitter i gudstjenesteutvalget. Og 
fra nyttår er jeg også valgt som 
nestleder. I menighetsrådet er 
vi opptatt av å legge til rette for 
varierte gudstjenester som passer 
for alle aldersgrupper, og særlig 
familiegudstjenestene mener vi 

er viktige samlinger! Jeg håper 
og tror at gudstjenestene i kirka 
skal fungere som gode sosiale og 
åndelige fellesskap og ivareta alle 
livsfaser. Og her trenger vi også 
det nye Kirkens hus, slik at barn 
og unge finner tilhørighet og kan 
delta i byggende aktiviteter!
Sier Tom Rune. Mannen som har 
mange baller i luften og som  
synes at sauer er helt ålreite dyr!

Familiefar, sauebonde, 

lærer, 

nestleder i menighetsrådet

og litt til!

«Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» (Joh. 10, 14)

Tom Rune har sans for det gamle bildet på Ime bedehus som viser Jesus som 
den gode hyrden. Fra han var omtrent tolv år gammel har han hatt sine egne 
sauer. Han forteller: - Jeg skulle være med noen venner på kino og hadde avtalt 
med min far at han skulle ta inn sauene mine før det ble kveld. Da jeg kom 
hjem, temmelig sent, hørte jeg breking utenfor huset og lurte på hvorfor ikke 
sauene var tatt inn. Jeg lokket på dem. Straks kom de mot meg, og i løpet av 
kort tid var alle på plass inne. Morgenen etter spurte jeg min far hvorfor han 
ikke hadde tatt inn sauene. Han hadde forsøkt, sa han, men sauene kjente ikke 
gjeterens stemme, og han måtte gi seg …

Både Karina og Oddvar liker å hjelpe til på gården.  - Jeg liker best å være med 
under lamminga, sier Karina. Oddvar forteller at han er med i fjøset nesten hver 
dag. - Og når det er tid for skogsarbeid og traktorkjøring, blir jeg gjerne med 
på det også, sier Oddvar.
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Barneaktiviteter i Holum

Holum Minigospel er et supersjarmerende barne-
kor som stadig kan oppleves på basarer, i kirka, 
konserter osv. Lotte Ploug Aalvik overtok som  
dirigent høsten 2016, og koret er for barn mellom  
4 år og opp til og med 3. klasse. De øver annenhver 
tirsdag (partallsuker) på Holum bedehus, fra  
kl. 17.00 - 17.45. I tillegg til masse herlig korsang, er 
det en liten andakt og en spennende skattejakt 
som ofte ender opp med et stort fruktfat som  
barna koser seg med i fellesskap. Nye barn som har 
lyst til å være med å synge, er hjertelig velkomne! 
Kontaktperson er Lotte Ploug Aalvik, tlf. 922 32 901

HOLUM MINIGOSPEL

I Holum har vi vår egen søndagsskole. Her hører vi 
om Jesus, leker, synger, har aktiviteter, treffer  
venner og har det bra sammen! På søndagsskolen 
får barna et opplegg som er laget og tilpasset slik 
at de kan forstå ved hjelp av å høre, se og gjøre. 
Fra barna er tre år kan de være med på søndags-
skolen, og foreldrene må gjerne ta en kopp kaffe 
på kjøkkenet sammen med andre voksne, om de 
ønsker det. Dette skjer på Holum Bedehus sønda-
ger fra kl. 11.00 - 12.00. Datoer for søndagsskolen 
ligger blant annet på Holum bedehus sin nettside: 
www.holumbedehus.no - Kontaktperson er  
Anne Karin Agnihotri,  tlf. 38 26 72 09

SØNDAGSSKOLEN

Midt imellom barn og ungdom? Da er yngres  
den rette plassen å være! Med ledere som  
stadig finner på tull og sprell kan man kose seg 
sammen med gode venner. Kjøpe noe digg i  
kiosken, spille et spill, skyte med luftgevær, være 
med på morsomme leker, spille airhockey,  
eller rett og slett bare henge sammen med  
jevnaldrende. Noen ganger er det overnattings-
turer også. Her er terskelen lav, og pulsen høy! 
Yngres kan man gå på etter jul i 3. klasse og ut 
barneskolen. Og tidspunktet er onsdager i  
partallsuker, fra kl. 18.30 - 20.00.

Forrige gang telte vi 45 barn, men vi har plass til 
enda flere, så bli med da vel! Kontaktperson er 
Finn Olav Ås, tlf. 977 08 881

YNGRES

Arbeid i og ved kirkene
Det er stadig behov for renovering og endring i kirkene, og nå etter jul har  

det skjedd ganske mye både i Holum kirke og ved Mandal kirke.

I høst fikk menighetsrådet klarsignal 
fra bispedømmet om å iverksette  
hensiktsmessige endringer i kirke-
rommet. Bildene viser menighets-
rådet som for første gang befarer 
endringene. Det er laget plass til  
rullestolbrukere, lekeplass til barna 
og rom for piano og lysglobe.  
Vi håper menigheten blir fornøyd!

Nødvendig dreneringsarbeid gjen-
nomføres rundt Mandal kirke. Foran 
kirketrappen er også steinene lagt 
på nytt slik at det er lettere fram-
kommelig for bla rullestolbrukere.

Menighetsbladet
Postboks 210
4503 Mandal

3040 07 10852

3040 07 10852

Gave til bladet
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To av vår lille bys tradisjonsbærere inne musikk 
og sang, Mandal Musikkforening (MMF) og 
Mandal Kantori (MK), slår seg i vår sammen og 
inviterer til konsert i Flerbrukshallen (Mandals-
hallen) søndag  2. april kl 1900. 
MMF er en ærverdig forening med en lang og 
stolt historie (stiftet helt tilbake i 1881) Korpset 
er i dag vel mer vitalt og aktivt enn noen gang, 
og har nå rundt femti medlemmer. Sammen 
med MK vil utøverne presentere noen highlights 
fra operahistorien i konserten. Det mest spesielle 
i programmet blir kanskje noen utdrag fra den 
smått ikoniske ‘sceniske kantate’ «Carmina  
Burana» av Carl Orff fra Tyskland. Carmina 
Burana ble utgitt i 1937, og særlig åpningskoret 
er blitt verdenskjent for sitt kraftfulle og  
spesielle uttrykk. Det blir også mer kjente 
opera-toner, bl a det berømte «Slavekoret» av 
Giuseppe Verdi fra Italia. I tillegg til fellesreper-
toaret vil koret og korpset ha egne avdelinger. 
Dirigenter er Kai Tønnesen og Tormod Lindland 
Velkommen til en flott konsert med stor  
variasjon i uttrykket!

T. L.

Jeg har lyst  
til å fortelle 
om den  
salmen som 
ble spesielt 
viktig for meg 
i 2016. Da må 
jeg begynne 
med min far. 

Han var prest, og en god sanger 
og liturg. Han oppmuntret oss  
barna til å spille og synge. Han 
tok oss ofte med på tur i skog  
og fjell, og da var han alltid i  
strålende humør! 17. april døde 
han, og vi fem søsken satt ved 
sengen hans på sykehjemmet  
og skulle bestemme salmer til  
begravelsen hans. Det manglet 
ikke på forslag. En av dem vi  
landet på, var «Så grønn en drakt, 
så rik en duft har smykket dal 
og enger!» Den liksom bobler av 
glede over alt det vakre vi ser og 
hører i naturen. Men som blom-
ster og løv visner, skal også «vi og 
verden fare». Begravelsesagenten 
mente fem vers var litt mye, og 
foreslo tre. Det ble vanskelig å 
velge, men vi bestemte oss for å 
sløyfe det andre og det siste, og 
presiserte at vi ville ha med vers 
4. Det uttrykker så sterkt at Gud 
er evig, og har makt til å vekke 
våre døde kropper til live igjen, 
på samme måte som blomstene 

vekkes til live om våren. Stor var 
derfor skuffelsen da vi fikk  
programmet i kirken, og dette 
verset ikke var med!

En søndag i mai var vi samlet på 
Bryne for å dele mor og fars ting. 
Først var vi i kirken. Mot slutten av 
gudstjenesten så vi forventnings-
fulle på hverandre da vi hørte 
forspillet til «Så grønn en drakt». 
Etter tredje vers kom vers fire opp 
på skjermen, og vi stod klare til 
å riktig synge ut! Men da stanset 
musikken, og vi var blitt «snytt» 
for andre gang! Tilbake i leilig-
heten samlet vi de salmebøkene 
vi kunne finne, stilte oss i ring og 
sang med klump i halsen og jubel 
i hjertet:

«….Med sjel og kropp skal jeg stå 
opp og blomstre i ditt rike, når 
denne jord må vike»

I sommer var det ekstra stas når vi 
sang den salmen i kirken! Den gir 
håp og forventning om et gledelig 
gjensyn! Den understreker at Gud 
anerkjenner oss, slik vi er skapt, 
med både sjel og kropp! Når jeg 
synger den, føler jeg meg  
«oppløftet», og viss på at Gud  
ønsker at jeg også skal  
«blomstre» litt allerede her og nå! 

MIN SALME
KJERSTI MATRE HARALDSTAD

KONSERT MED MANDAL MUSIKK-
FORENING OG MANDAL KANTORI

Kirke og kultur

 

MARKED 
Menigheten trenger et hus som kan legge til rette for 

ulike fellesskap, og dermed vekst og trosutvikling  
i alle aldersgrupper. 

Vil DU være med  
og bidra? Velkommen til   

marked på KANTEN 
lørdag 25.mars 

kl 1100-1430 

KAFÉ: 
Nødings lapskaus 

Kaffe og kaker  

SALG AV: 
Håndarbeidsprodukter 
Hjemmelagd syltetøy og bakverk 
Edgars «Kirkens Brød» 

Loddsalg med trekninger hele dagen!  

Trenger du skyss? Ring Per Ramstad 488 94 555 

Gevinster og produkter til salg mottas med takk!  

Marked på Kanten
25. mars er det igjen klart for Marked på Kanten!  
13-15 damer har i lang tid allerede møttes på  
menighetshuset en torsdag i måneden. Der strikker 
og syr de til markedet. Det vanker også et ord, en 
kopp kaffe, te og noe å bite i. Nå, rett før markedet, 
møtes de litt hyppigere, og har du lyst til å være med 
er det bare å møte på menighetshuset følgende 
torsdager kl. 17.00: 9. og 23. februar, 9. og 16. mars.  
 
Alt dette som produseres på menighetshuset, og 
mer til, går til salg og lotteri på markedet 25. mars. 
Loddbøker til hovedlotteriet blir levert ut i god tid 
før markedet. Skulle du få en bok håper komiteen at 
du tar gladelig imot, slik at det blir flere som er med 
og bidrar til et godt resultat til inntekt for Kirkens 
Hus. I tillegg til salg av flotte hjemmelagde produk-
ter, som strikket barnetøy, sokker, luer og vanter, 
syltetøy, kjeks, påskepynt med mer, leverer Edgars 
Kirkens Brød til salg. Du kan også få kjøpt deg  
middag - Nødings bidrar med sin gode lapskaus.  
Etter middagen kan du kjøpe en kopp kaffe og 
deilig bakverk. Det vil også være lotteri og trekning 
hele dagen, så det er liten fare for at du går  
tomhendt fra Kanten denne lørdagen. 

Takk til Edgars og Nødings og alle andre 
som bidrar til markedet og slik til  
bygging av nytt menighetshus! 

LYS PÅ KIRKEGÅRDEN
Det er fint med lys på kirkegården. Men dessverre er det slik  
at fuglene liker lysene, eller rettere sagt, talgen. Derfor tar de  
tak i lyktene, løfter den opp med nebbet, flyr opp i lufta og slipper 
lyktene ned slik at de knuser og talgen kan plukkes ut.  
Dette skaper søppel og fortvilelse. 
La oss hjelpe hverandre med å holde kirkegården fin og fri for 
søppel, plukk opp når du ser ødelagte lykter og lys som ligger og 
slenger, og vær obs når du plasserer lys på graven.

Så grønn en drakt, så rik en duft
har smykket dal og enger!
Nu strykes ømt av lys og luft 
de fagre urtesenger. 
Hør lundens sus og bekkens brus
forkynne hva som kommer:
Omsider blir det sommer!

Sin lykke, fred og sommerfryd
må yre fugler prise.
I mark og skog fra nord til syd
de jubler frem sin vise.
Hør håpets klang i deres sang,
i hymnen de lar kvede
fra blomstereng og rede.

Men du, o Gud, som gjør vår jord
så skjønn i slike stunder,
gi at jeg akter mest ditt ord 
og nådens store under!
Som blomst og løv blir muld og støv,
skal vi og verden fare,
men Herrens miskunn vare.

Alt kjød er gress og flyktighet
det tæres fort av elde.
Kun du, Treenig majestet,
er evig i din velde!
Med sjel og kropp skal jeg stå opp
og blomstre i ditt rike,
når denne jord må vike.

La falme verdens prakt og glans,
la all dens lyst forsvinne.
Min venn er min, og jeg er hans,
vår kjærlighet skal vinne!
Så syng det ut: Snart skaper Gud
en sommer uten make
og gir oss alt tilbake!

845 i Norsk salmebok 
Tekst: Carl David af Wirsèn 1889
Oversettelse: Øystein Thelle 1995
Melodi: Waldemar Åhlen 1933

Besøk vår

Onsdag, fredag og lørdag 11-15

Torsdag 11-17

BRUKT-BUTIKK.no
Bryggegt. 10 (tidl. Turistkontoret)

«Venner av Kirkens Hus Mandal»

Vi trenger stadig påfyll av varer for  

videresalg! Kontakt oss i butikkens  

åpningstider, tlf. 403 11 310.

AFTENSANG PÅ ASKEONSDAG
Onsdag 1. mars er det Askeonsdag, den dagen 
fastetiden begynner. På kvelden kl. 20.30  
ønsker sokneprest Eva Marie Jansvik og Mandal 
Kantori velkommen til en stille aftensang i kirka; 
en meditativ stund preget av kor- og fellessang, 
bønner og en refleksjon fra Jansvik over tiden vi 
går inn i. Velkommen!

Arr: Kirke-Kunst-Kultur



PRESTENS HJØRNE
EVA MARIE JANSVIK, Sokneprest

Jeg er glad i kaffe. Jeg er en av 
de som omtrent aldri takker nei til 
kaffe. Men det er ikke derfor jeg er 
begeistret for kirkekaffe. Ikke bare 
derfor. 

Jeg tror på 
kirkekaffe. Jeg 
tror det er en 
viktig fordi det 
gir oss noe 
utover det 
vi får i guds-
tjenesten. 

Gudstjenesten er en møteplass. Vi 
møter Gud, oss selv og hverandre. 
De to førstnevnte er viktige, men 
det sosiale aspektet ved guds-
tjenesten og kirkelivet er også 
ganske sentralt, spør du meg. 
Mennesket er skapt til fellesskap. 
Det er ikke godt for oss å være 
alene. Ensomhet er dessverre 
stadig mer utbredt i den vestlige 
kultur. På tross av all tilgangen 
på sosiale medier. Eller kanskje 
nettopp på grunn av den? Derfor 
trenger vi møteplasser hvor vi kan 
skravle med andre om vær og 
vind, eller de mer nære ting.

Menigheter som vokser kjenne-
tegnes av et godt sosialt felles-

skap. Der mennesker blir sett og 
tatt godt imot, får de lyst til å 
komme tilbake. Fellesskap som er 
inkluderende og tar godt vare på 
hverandre, er innbydende og gir 
folk lyst til å høre til. 

Jeg gleder meg til vi får lokaler 
hvor vi kan sette oss ned med  
kaffen, og ha tid og rom til å 
snakke ordentlig og kose oss med 
både kaffe og noe å bite i etter 
gudstjenesten. Enn så lenge er 
jeg så glad for at vi kan få oss en 
kaffe på kirkebakken. Ikke bare 
fordi det er godt med kaffe, men 
fordi det gir oss en anledning til å 
se hverandre, slå av en prat, hilse 
på noen nye, og sammen bygge 
et fellesskap som er godt å høre 
til og som er fristende for folk å bli 
en del av. 

Så, takk for kaffen! Dere som  
kommer kl. 10.00 på søndagen og 
setter på trakteren. Som gjør en 
så viktig innsats for fellesskapet. 
Jeg er utrolig takknemlig for dere 
og den tjenesten dere gjør. Vi 
trenger flere kaffekokere til kirke-
kaffen, så herved er utfordringen 
gitt! 
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KIRKELIGE HANDLINGER

Døpte i Mandal
Pia Lid Hagen
Casper Madsen Mikkelsen
Emilian Kaasene Olavesen
Jenny Marie Heimdal
Jakob Flataker Kvidbergskår
Lotte Flataker Loland
Kaisa Rødland-Abrahamsen 
 
Harkmark:
Adelia Fernandez Langeland
Mateo Fernandez Langeland 
 
Holum:
Casper Dalene Muren

Døde i Mandal 
Eva Rømteland (f. 1946)
Arnold Monrad Lande (f. 1934)
Ester Beate Wathne (f. 1920)
Johan Edvard Kvelland (f. 1943)
Tore Svenningsen (f. 1955)
Inge Jakob Jensen (f. 1944)
Eldbjørg Sigfrida Skoie (f. 1939)
Johannes Småbrekke Watne (f. 2016)
Anna Andrea Gundersen (f. 1938)
Sigrun Johannessen (f. 1926)
Gerd Sauvik (f. 1926)
May Thelma Johannessen (f. 1924)
Signe Rose Farbrot (f. 1936)
Ester Margrethe Askildsen (f. 1925)

Jan Tønnessen (f. 1939)
Kåre Midling (f. 1941)
Berit Aronsen (f. 1942)
Marit Nicola Brokke (f. 1941)

Holum
Margot Valand (f. 1922)
Marit Ingebjørg Golf (f. 1920)
Trygve Davidsen (f. 1933)

Kristin Hogganvik ble ordinert i Mandal kirke 11. desember

SIDEN SIST

ÅRETS FASTEAKSJON 
TIRSDAG 4. APRIL
Tirsdag 4. april går årets fasteaksjon av stabelen i Mandal. Vi har som mål å besøke 
alle husstander i kommunen. Dessuten håper vi å kunne sette ny innsamlingsrekord! 
Vil DU bli med?

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har i år 50 års  
jubileum. I denne perioden har Kirkens Nødhjelp 
hjulpet mennesker i mange land til et bedre liv. Bare 
de siste årene har omtrent en million mennesker 
fått tilgang til rent drikkevann, mer enn 2,3 millioner 
mennesker har fått livreddende førstehjelp og om 
lag 700 000 menn og kvinner har fått ulike typer  
helsehjelp. Innsamlingsaksjonen fokuserer også i  
år på brønnboring og rent vann til nye landsbyer. 
Dermed er Kirkens Nødhjelp direkte med å støtte 
opp om et av FN sine bærekraftsmål, som nettopp 
er å skaffe rent vann til alle!

I Mandal kommune er Kirkens Nødhjelps arbeid 
godt kjent, og givergleden er stor. I fjor var mer enn 
90 bøssebærere i aksjon, og i kommunen vår ble  
det samlet inn til sammen ca. 191 000 kroner til  
fasteaksjonen. Klarer vi å nå 200 000 kroner i år?  
Det må være et mål!

For å kunne nå et slikt mål, er vi avhengig av et stort 
antall frivillige bøssebærere og mange glade givere. 
Og for alle dere der hjemme som venter på at noen 
ringer på døra denne ettermiddagen, er det viktig 
å ha kontanter klare! Derfor går utfordringen til alle: 
Ta ut kontanter i forkant av aksjonsdagen!

Har du anledning til å være bøssebærer?  
Da kan du kontakte Kirkesenteret på tlf. 38 27 28 70!
Vi trenger deg som bøssebærer!  

•  Vi trenger deg som giver!  
•  Husk å ha kontanter klare denne dagen.
•  Gi så det monner! Pengene gir nytt livsgrunnlag  
 for mennesker i nød.

Takk for at DU vil være med!

Ordinasjonen ble en festdag for alle som var tilstede. Ordinanten sammen med 
biskop Stein Reinertsen.

Far og datter, Even og  
Kristin Hogganvik.

Gaver til bladet
Kr. 30: E. Torbjørnsen
Kr. 100: J. Abrahamsen,  
H. M. Jørgensen 
Kr. 200: P. Solaas, O. Brådland,  
W. Hageland, A. og H. T. Bringsdal, 
O. Haaland, K. Klev, I. M. P.,  
K. A. Bjørnestad, E. Naglestad,  
B. O. Hjorteland, R. og K. Imeland,  
K. Tørresen, R. S., M. Olsen, B. F. M.,  
O. Helle, H. D. Hamre, B. F., I. M. R. 
Lillesund, A. Værnes, I. Larsen, A. B. 
H. K. S. Y., S. Valand, T. Skofteland,  
A. M., E. H., A. Suvatne, C. J. Bentsen, 
S. J. Frigstad, A. M. D., A. R.,  
T. Haagensen, B. K. K., K. L.,  
J. O. Bakken
Kr. 250: T. Bordevich, R. Frøysland,  
A. og J. Bonden, L. og B. O.  
Bjørgsvik, A. og H. Karlsen
Kr. 300: K. M. Ousland, R. og T. 
Tørressen, A. T. Bragdø,  
L. B. Kongsvik, L. og H. Hageland,  
C. Schrter, O. Aalvik, T. og R. P.,  
M Hansen, B. og S. B. Kolstad,  
Smasi, S. M. Aalvik, D. Holbek,  
F. Haugedal, I. Berge, R. og T.  
Tørressen, K. og E. Skeie, Bj. R., A. 
Hågan, K. Eikeland
Kr. 400: A. M. og S. Glomsaker, M. I.
Kr. 500: B. og J. Wilhelmsen
Kr. 1000: Fam. Skjæveland,  
E. Kåløy
Anonyme gaver: 1400,-





VELKOMMEN TIL KIRKE

MANDAL KIRKE
Søndag 12. februar kl. 11.00
Såmannssøndag.
Familiegudstjeneste. 
Nattverd. 
Eva Marie Jansvik.  
Lotte P. Aalvik.  
Juniorkonfirmanter. Takk- 
offer til trosopplæringen.

Søndag 12. februar kl. 19.00
Ungdomsgudstjeneste.
Eva Marie Jansvik. Nattverd. 
Oddveig F. Olsson, Lotte P. 
Aalvik og ungdomskoret 
Choral deltar.

Søndag 19. februar kl. 11.00
Kristi Forklarelsesdag.
Gudstjeneste. Jan Helge 
Kristensen. Dag Smemo. 
Markering av bibeldag. 
Senorkoret Da Capo synger. 
Takkoffer til Bibelselskapet.

Søndag 26. februar kl. 11.00
Fastelaven.
Gudstjeneste.  
Helene Lohne Kristensen.
Takkoffer til menigheten.

Onsdag 1. mars kl. 20.30
Askeonsdag.
Aftensang på askeonsdag. 
Eva Marie Jansvik.  
Mandal Kantori deltar.

Søndag 5. mars kl. 11.00
1. søndag i fastetiden.
Gudstjeneste. Nattverd.
Per Ragnar Haraldstad.
Takkoffer til Frivillig- 
sentralen.

Søndag 12. mars kl. 11.00
2. søndag i fastetiden.
Familiegudstjeneste. 
Eva Marie Jansvik.  
Lotte P. Aalvik. Utdeling 
av fireårsbok. Takkoffer til 
Trosopplæringen.

Søndag 12. mars kl. 18.00
Årsmøte på Toftenes  
bedehus.

Søndag 12. mars kl. 19.00
Ungdomsgudstjeneste.  
Eva Marie Jansvik. Oddveig 
F. Olsson. Lotte P. Aalvik. 
Ungdomskoret Choral. 
Nattverd.

Søndag 19. mars kl. 11.00
3. søndag i fastetiden.
Gudstjeneste. Nattverd.
Eva Marie Jansvik.
Takkoffer til menigheten.

Søndag 26. mars kl. 11.00
Maria Budskapsdag.
Gudstjeneste.
Jan Helge Kristensen.  
Gruppe fra Mandal Kantori 
deltar. Takkoffer til 13-19.

Søndag 2. april kl. 11.00
4. søndag i fastetiden.
Gudstjeneste. Nattverd.
Eva Marie Jansvik.
Takkoffer til Kirkens  
Nødhjelp.

HOLUM KIRKE

Søndag 26. februar kl. 11.00
Fastelaven.
Gudstjeneste. Nattverd.
Jan Helge Kristensen.
Takkoffer til Bibelselskapet.

Søndag 19. mars kl. 11.00
3. søndag i fastetiden. 
Gudstjeneste. Nattverd.
Jan Helge Kristensen.
Takkoffer til Kirkens  
Nødhjelp.

Årsmøte på Holum bedehus 
etter gudstjenesten.

SKJERNØY KAPELL

Søndag 12. februar kl. 11.00
Såmannssøndag. 
Gudstjeneste. Nattverd.
Jan Helge Kristensen.
Takkoffer til Kirkens Hus. 
Årsmøte etter gudstj.

Søndag 5. mars kl. 11.00
1. søndag i fastetiden.
Gudstjeneste. Nattverd.
Nils Holbek Feed.
Takkoffer til Blå Kors.

Søndag 26. mars kl. 11.00
Maria Budskapsdag.
Gudstjeneste. Nattverd.
Helene Lohne Kristensen.
Seniorkoret Da Capo.
Takkoffer til misjonsprosjekt 
Japan.

HARKMARK KIRKE

Søndag 5. mars kl. 11.00
1. søndag i fastetiden.
Gudstjeneste. Nattverd.
Eva Marie Jansvik.

Søndag 2. april kl. 11.00
4. søndag i fastetiden.
Gudstjeneste. 
Nils Holbek Feed.

grafisk designmanual DNK primo 20094

DEN NORSKE KYRKJA

DEN NORSKE KIRKE
Trondheim kirkelige fellesråd

Den norske kirkes våpen

DEN NORSKE KYRKJA

DEN NORSKE KIRKE
Bispemøtet

Denne veiledningen skal sikre konsekvent gjengivelse av 
Den norske kirkes våpen - Olavsmerket. 

Den norske kirkes våpenskjold fungerer i praksis som 
kirkens logo. Farger, typografi og størrelsesforhold må 
presenteres på en enhetlig måte av alle kirkens organer.  

Olavsmerket kan bare brukes av Den norske kirkes 
offisielle organer og stillinger under utøvelse av kirkelige 
tjenester. 

I denne designmanualen er det noen endringer i forhold 
til tidligere praksis når det gjelder skrifttype til tekst ved 
våpenskjoldet, størrelse på våpenskjold og tekst brukt på 
ulike trykksaker og størrelsesforholdet mellom våpen-
skjoldet og teksten.  

Trossamfunnets navn - Den norske kirke - skal som 
hovedregel gjengis når våpenskjoldet gjengis. Olavsmerket 
er en signatur, og skal så presist som mulig identifisere 
avsenderen bak trykksaken, annonsen eller nettsiden. Det 
er derfor naturlig å gjengi navnet på det aktuelle kirkelige 
organet, rådet, embetet i en egen tekstlinje i tilknytning til 
våpenskjoldet. 

SKRIFTTyPER vED våPEnSKjOlDET
Til tekst sammen med våpenet benyttes ITC Garamond 
Book Condensed i linje en (i versaler - blokkbokstaver) og 
Helvetica neue 55 Roman (i minuskler - små bokstaver) 
i linje to.

Forholdet mellom våpenskjoldets størrelse og punkt-
størrelsen skal være som vist i denne veiledningen. når 
våpenskjoldet gjengis i 12,6 mm mm høyde, blir skrift-
størrelsen i første tekstlinje 23 pkt. og i andre linje 13 pkt. 
linjeavstanden blir 18 pkt. 

logoen skal alltid skaleres proporsjonalt. 

Den norske kirkes våpen (Olavsmerket) har vært benyttet som kirkens merke, segl eller våpen her i landet siden 1500-tallet. I nyere tid 
har Bispemøtet blant annet i 1965 kommet til at Olavsmerket er det samlende symbolet for Den norske kirke.  I 1989 ba Kirkemøtet 
Kirkedepartementet om å foreslå en kongelig resolusjon for å få vedtatt en nytegnet utgave av Olavsmerket som kirkens offisielle 
våpen.  året etter forelå vedtaket.

Kirkerådets retningslinjer for bruk av Den norske kirkes våpen er tilrettelagt på www.kirken.no/www.kyrkja.no. 

KIRKESKYSS

Mandal kirke, 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

708 dåp

592 T Elisabeth Moldestad 2006
M Eilert Tøsse 2006

2 Den draumen får vi dela,
det rører oss å sjå
eit vakkert lite menneske,
og gleda strøymer på.
Vi takkar han som andar liv
i alle sine små.

3 No ber vi med oss draumen
på skaparen sitt bod,
eit vakkert lite menneske
skal koma fram og få
dei orda og dei dropane
ei tru kan spira frå!

4 Det største skal få henda
når vatn møter hud:
eit vakkert lite menneske
får høyra til hos Gud.
Vi ser det og vi kjenner von
om nåde livet ut.
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593T Kari Bremnes 2006
M Kari Bremnes 2006

2 Nu e alle lysan tent herinne
sånn at ikkje mørket kommer til.
Måtte alltid gode lamper skinne
sånn at ingen barn kan gå sæ vill:
lyse som fortellinger om nåde,
lyse for barmhjertighet og håp,
lyse for et lite barn som kommer
i ei kirke i en hellig dåp.

T og M © Cantando Musikkforlag AS, www.cantando.com
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