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Etter påske
 

Eg fødde deg på ny
Eg gav deg våren
Så gå langsamt

gå stille
og høyr

så du vert eitt med klippen du står på
eitt med vinden

eitt med songen frå ti tusen struper
så du kan gå i ljos og i mørke

og vera i kvile
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Vårsola fyller 
kirkerommet. 
Selv når 
dørene er 
lukket hører vi 
fuglesangen. 
Vårens hyllest 
til Skaperen 

trenger igjennom tohundre år 
gamle tømmervegger. Midt i 
kirkekorset er det satt opp et lite 
alter med hvit duk. Bibelen ligger 
oppslått på første lesing. Et  
kristusikon, røkelse og et kelstisk 
kors danner en halvsirkel bak.  
Stolene står i en halvsirkel foran 
alterbordet.

Klokka er 07.30 en onsdag sist i 
mai. Det er morgenbønn i Holum 
kirke. Dempet musikk av Keith 
Duke fyller kirkerommet; «Here  
am I, Lord. I’ve come to do your 
will. Here am I, Lord. In your  
precence I am still». Musikk kan 
være stille, og gjøre oss stille.  
Stille i Guds nærvær.
 
Folk siger inn etterhvert. Tenner lys 
i lysgloben. Setter seg og faller inn 
i stillheten og bønnen. «Dette er 
et godt sted å be» sa Eva Marie 
Jansvik en gang. To hundre år 
med bønn gjør noe med dette 
rommet. Det er et bønnested. Det 
er fred. Få andre steder kjenner 
jeg fred slik som her. I den keltiske 
tradisjonen kalles slike steder for 
«et tynt sted»; et sted der hinnen 
mellom himmel og jord føles 
tynnere enn ellers. Guds nærvær 
kjennes sterkt. 

Klokken åtte begynner tidebøn-
nen. «Nåde være med dere, og 
fred fra Gud, vår far og Herren 
Jesus Kristus». Tidebønnene våre 
er veksellesing; liturgen leder og  
vi andre svarer. «La oss lytte, for 
Kristus, det levende Ord, er hos 
oss». En reiser seg og leser første 
lesing. Vi sitter omsluttet av det  
levende Ord og lytter til det  
skrevne Ord. Ute høres fortsatt lov-
sangen fra Guds synlige Ord. Det 
samme Ord; det sanne Ord, den 
levende Kristus som møter oss.

«Jeg går i dag med Gud, jeg går 
med Jesus Krist. Jeg går i dag 
med Ånden, i nåde, sannhet og 
fred. Jeg går i treenighetens navn, 
i nåde, sannhet og fred», synger 
Kristina Jølstad Moi. For en start 
på en helt vanlig onsdag.
 
En torsdag kveld i januar. Klokka 
er litt før 21.00. Kirken er ikke 

varmet opp. Gradestokken viser 
to plussgrader inne. Vi sitter med 
tjukke ullpledd over fanget. Røkel-
sen dufter og minner oss om våre 
bønner som stiger opp «som en 
vellukt for Herren». Rachmaninov 
sitt  «Vesper» fyller kirkerommet. 
De russiske bassene går så dypt 
som menneskets stemme når. 
Mektigere musikk til Guds ære  
vet jeg knapt om. Indre strenger 
stemmer i og følger tilbedelsen. 
Så toner musikken ut og den  
vante bønnen begynner. 

Frostrøyken står av munnen når 
teksten leses fra Salme 139;  
«Bakfra og forfra omgir du meg, 
du har lagt din hånd på meg. Det 
er et under jeg ikke forstår, det er 
så høyt at jeg ikke kan fatte det». 
Det bor noe levende i oss. En  
annen. En Guds gave. Hans Ånd.  
Vi kan ikke fatte det, men det  
erfares. Strenger i dypet vibrerer 

Menighetsbladet er 
ingen avis der hvem 
som helst får spalte-
plass for å uttrykke 
sine meninger. Det 
har vi ikke mulighet 
til, fordi bladet  
kommer ut så sjelden 
at diskusjoner ikke 

egner seg. De må man heller ta på sosiale 
medier eller i lokalavisen. Men som redaktør 
av bladet, som gis ut for Den norske kirke, 
kjenner jeg behov for å kommentere ved-
taket som ble gjort på kirkemøtet 11. april.

I Mandal og Holum menigheter er det 
mange medlemmer, og blant disse ulike 
meninger. Noen er bekymret over utviklingen 
som skjer, og lurer på hvor kirken er på vei. 
Andre applauderer utviklingen, og gleder 
seg over at kirken tar i mot alle som  
ønsker å tro. Noen melder seg ut, andre 
inn. På årsmøtet i Mandal menighet ble 
det uttrykt bekymring. Da svarte sokne-
prest Jan Helge Kristensen at så lenge vi 
står for den samme bekjennelsen må vi 
kunne klare å leve med to syn i kirken. 

Dette ønsker vi å understreke. I våre  
menigheter er det ulike syn, men vi  

2  >  Menighetsbladet 3

kommer til kirken og fremsier bekjennelsen 
sammen: Vi tror på Gud Fader, den all- 
mektige, himmelens og jordens skaper. Vi 
tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, 
vår Herre, som ble unnfanget ved Den 
Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint 
under Pontius Pilatus, korsfestet, død og 
begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra 
de døde tredje dag, fór opp til himmelen, 
sitter ved Guds, den allmektige Faders 
høyre hånd, skal derfra komme igjen for 
å dømme levende og døde. Vi tror på 
Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, 
de helliges samfunn, syndenes forlatelse, 
legemets oppstandelse og det evige liv.

Dette står vi sammen om, dette  
bekjenner, forkynner og lærer vi. Det 
ønsker vi å fortsette med, og jeg håper at 
vi kan ta hverandre på alvor i møte med 
dette alvorlige. At vi kan møte hverandre 
med respekt, i kjærlighet og i fellesskap 
foran Guds ansikt.  

MARIASTUNDER - BETRAKTNINGER OVER KELTISKE  
TIDEBØNNER I HOLUM KIRKE

I forrige nummer lanserte vi navnekonkurranse 
for menighetsbladet. Nå er det kommet  

inn forslag, og red.komiteen og menighets- 
rådslederne har plukket ut de tre forslagene  

vi syntes var best. Bladets lesere får nå  
bestemme hvilket navn som går av med  

seieren og som skal pryde forsiden fremover. 
Nominert navn og hvordan du stemmer,  

ser du på side 14.
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og jeg vet at jeg er elsket ut over 
min fatteevne.

Midt i tidebønnen er det stille tid. 
Åtte voksne mennesker sitter i en 
iskald kirke i stille bønn og takk-
nemlighet, i Guds fred. Det gjør 
inntrykk. 

Stille brør
I stilla ropar me
eit ordlaust
”Amen, kom, Herre Jesus”
til Han som er i oss
Og ekkoet stig som ei bøn
mellom stille brør
Eit ordlaust kor er me
under Herren sin kappe

Vi feirer nattverd siste torsdag i 
måneden. Kalken og oblatene står 
på vårt lille alter. Bibelen speiler 
seg i kalken. Den levende Kristus 
i ord, kropp og blod. Vi kneler ved 
alterringen og legger av våre 
byrder ved Herrens føtter. Vi får 
del i den levende og oppstandne 
Kristus. 

Vi reiser oss, nyskapt, «kledd i 
Kristi kvite klær» som det står i en 
gammel keltisk nattverdsbønn. 
«Søk først Guds rike og hans  
rettferdighet, så skal dere få alt 
det andre i tillegg». Hva mer  
trenger vi? I Kristus har vi alt det  
vi virkelig trenger.

Ditt blod i mine årer
Din kropp i min

Æveleg nåde 
dreg meg attende

Æveleg kjærleik
einer oss

Kristi Himmelfart. Dagen da  
Kristus, førstegrøden tas hjem. 
Dagen da porten åpnes for oss. 
Selv skaperverket feirer dagen: 

Himmelkvelvingen er  
endelaust blå   
Porten er grøn    
kransa med kvite blomar                     
Alt angar nytt i dag   
når Kristus opnar porten for oss

Vi har tidebønner som følger 
kirkeårets høytider. Festene må 
feires. Vi minnes gang på gang 
Kristi frelsesverk og takker for det. 
Slik trenger vi dypere inn i det.  
Vi deltar i bønn og meditasjon 
over disse store dagene. De er 
dimensjonene, himmelen over 
hverdagen. For hverdager er det 
nok av, og det er i dem troen 
prøves. Slik var det for disiplene. 
Slik er det for oss. Derfor holder vi 
bønnerytmen i hverdag og til fest. 
Bønn er eneste våpen mot alt som 
drar vår oppmerksomhet bort fra 
Jesus.

Slik sitter vi, hver onsdag morgen 
og hver torsdag kveld. Leser de 
samme tekstene. Ber de samme 
bønnene. År ut og år inn. Kommer 
noen innom en gang i blant, kan 
nok inntrykk og opplevelse variere. 
Men vi sitter i den uforanderlige 
Guds nærvær og opplever at Han 
forandrer oss. Langsomt. Innenfra. 
Vi svarer på Guds kall til bønn, og 
Ånden nører lengselen i oss etter 
mer. Langsomt dras vi inn i Han 
som er den eneste som kan  
komme oss i møte i vår grunn- 
leggende lengsel. Men samtidig 
pirres den. Behovet vokser for å 
være uavbrutt i Guds nærvær. 
Guds hellige Ånd drar oss tilbake 
gang på gang. Lengselen vokser. 
Tankene går til Høysangen i  
Bibelen. Er vi på sporet av det 
intense forholdet som beskrives 
her? Vi sitter her av ren kjærlighet 
til Kristus. Kristus og bruden.  
Bønnens lengsel etter Kristus og 
Kristi lengsel etter oss.  Vokser 
vi mot dette uadskillelige sam-
været? Den Oppstandne møter 
oss og fyller oss merkbart. Det er 
svimlende.

Tilbedelse i dag har mange  
former. Tidebønnene er ingen  
arena for krumspring og forand-
ringer. Reformspøkelset vet ikke 
om oss. Tidebønnene har røtter 
som henter næring sammenheng-
ende helt fra kirkens første år, 
og enda lenger tilbake fra jødisk 
tradisjon. Jesus bad sine tide- 
bønner i synagogen sammen med 

disiplene. Vi søker Den Uforan-
derlige i Holum kirke og erfarer 
velsignelsen og nyskapelsen  
gjennom enkle tidebønner som 
går og går året rundt. Denne  
jevne bønnerytmen åpner dører 
inni oss. Bak dem har lengselen 
etter Guds nærvær vært inne-
sperra av tusen travle hverdager. 
Når lengselen slippes løs og får 
strømme fritt, blir den møtt av to 
utstrakte armer. To armer som 
favner alle søkende. 

«Guds nærvær er tilværelsens 
mest virkelige virkelighet. Gud 
ER, og utenfor ham opphører 
alt å være til. Bønn er derfor det 
virkelighetsnære vi kan gjøre. Vi er 
omfavnet av Gud om vi ber eller 
ikke, om vi tror eller ikke, om vi  
søker ham eller ikke. Men ved 
å gjøre bønnen til den luften vi 
lever i, blir vi mer og mer bevisst 
på Guds nærvær», skriver Peter 
Halldorf. 

«Kom, for alt er gjort ferdig».  
Slik kaller kjærligheten på oss.
Disse to små, ukentlige guds-
tjenestene er blitt uunnværlige 
holdepunkt i troslivet. Det  
«Mariastunder» ved Herrens  
føtter. Vi søker og blir møtt,  
omfavnet og sluppet ut i hver-
dagen. «Vi går i treenighetens 
navn, i nåde, sannhet og fred». 
«Gå i fred, og tjen Herren og din 
neste med glede». 

Velkommen til tidebønner i  
Holum kirke.  

Kirke og kultur

Vårkonsert med Mandal 
Byorkester i Mandal kirke

Mandal  Byorkester byr på en variert konsert 1. mai  
i kirka. Repertoaret vil spenne fra rolige, kjente,  
religiøse sanger som vi er vant til å høre i kirke- 
rommet, til solistnummer der noen av orkesterets 
medlemmer får lov til å briljere med viltert fløytespill 
og rask og følsom fremføring på xylofon. 1. nyttårs-
dag spilte byorkesteret i kirka på gudstjenesten. 
Vi ble utrolig inspirert av stemningen og den gode 
akustikken som er der, og vi tenkte at her må vi bare 
ha en konsert, sier dirigent Alf Willy Vestergren. 
Åpningsnummeret er en heftig variasjon over  
«Herre Gud ditt dyre navn og ære», og da er det 
egentlig bare å lene seg tilbake og nyte musikken og 
fortsettelsen. De av oss som vokste opp på 70-tallet 
vil kjenne igjen den fantastiske filmusikken til  
«Onedin Line». Orkesteret har også fått med seg 
Even Lohne som solist, og han skal blant annet synge 
«Eg veit i himmerik ein borg». Det er bare å glede 
seg.

Velkommen til konsert!

Takk
Jeg vil benytte anledningen her i bladet til  
å takke for meg som dirigent/musikalsk leder for 
Seniorkoret DaCapo. Vi har holdt det gående i 
fem år, og jeg sitter igjen med mange gode  
minner og fine musikalske opplevelser med  
koret. Takk for god og trofast innsats til alle  
sangerne; for fine turer (til Sverige og Danmark) 
og takk for alle hyggelige og oppmuntrende 
hilsener og kommentarer gjennom årene. Videre 
stor takk til alle de tilhørerne som på ulikt vis har 
gitt uttrykk for at de setter pris på korets sang 
og bidrag i Mandal menighet. DaCapo har vist 
seg som et livskraftig kor med mer enn femti 
medlemmer, og koret har gode forutsetninger 
for driften fremover.  Vi avslutter vårt samarbeid 
med høytidsgudstjeneste i Mandal kirke 1. pinse-
dag, 15. mai, og konsert i Valle kirke på Vigeland 
søndag 29. mai kl. 18.00. Lykke til videre!

Tormod Lindland

 

«Summer Music»  
konsert i Mandal kirke.   

 

 
 

Anna Lankinen – fløyte. 
Alicia Cormier Anfinnes – fløyte.  

Britt Turid Madsen – flygel. 
 

Onsdag 08. juni 2016 kl. 18:00 
 

Gratis inngang. 
Kollekt til «Kirkens Hus» ved utgang. 

 

Velkommen! 

”SUMMER MUSIC”
KONSERT I MANDAL KIRKE

ANNA LANKINEN - FLØYTE
ALICIA CORMIER ANFINNES - FLØYTE

BRITT TURID MADSEN - FLYGEL

ONSDAG 8. JUNI 2016 KL. 18.00
GRATIS INNGANG. KOLLEKT TIL ”KIRKENS HUS” VED UTGANG.

VELKOMMEN!
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Fra Mozart til Puccini  
gjennom 20 år

Ordene over er hentet fra Fædre- 
landsvennens kulturanmelder, 
Emil Otto Syvertsen, etter at  
Mandal Kantori sammen med  
Kristiansand Frikirkes kammerkor 
og Kristiansand kammer- og  
operakor deltok som sangere i 
Giacomo Puccinis store Messa di 
Gloria i Kilden uka før påske.  
Og om opplevelsen var stor for 
publikum, som i antall nærmet 

seg tusen mennesker, var ikke 
opplevelsen for sangerne noe 
mindre. Det er en ubeskrivelig og 
nærmest magisk følelse å stå i 
det store koret, følge komponis-
ten i hans spennende musikalske 
vandring i harmonier og orkestre-
ring, lytte til de dyktige musikerne 
i symfoniorkesteret og ta del i  
tekstene: Agnus dei, qui tollis  
peccata mundi, miserere nobis.  

O du Guds lam som bærer  
verdens synder, gi oss din fred.

Applausen ville ingen ende ta.  
Kveldens dirigent, Giordano  
Bellincampi, måtte igjen og igjen 
inn på podiet og motta publikums 
hyllest. 

Og vår egen dirigent, Tormod 
Lindland, var blant dem som også 

måtte fram i rampelyset og motta 
velfortjente blomster for innstude-
ring av den store messen.

Det er ikke første gang vårt lokale 
kor deltar i store, klassiske opp-
setninger. Og når Mandal Kantori 
stiller med et så stort antall  
sangere at de utgjør mer enn 
halvparten av felleskoret, forstår 
vi at sangerne fra Mandal virkelig 
er å regne med! Så er de da også 
blitt godt kjent i korridorer og 
bakrom i regionens storstue,  
Kilden. De har nemlig vært der 
flere ganger før!

På en av de siste øvelsene i Kilden 
før årets store framførelse, kunne 
Tormod fra bakerste rad i koret 
hviske til sin sidemann og fortelle 
at i disse dager er det nøyaktig 
tjue år siden Mandal Kantori for 
første gang deltok på en større 
klassisk framføring sammen med 
fullt orkester: Mozarts Requiem ble 
framført for en bortimot fullsatt 
Mandal kirke! 

Året var 1996. Kantoriet samarbei-
det med Kristiansand Symfoni- 
orkester, Lund kirkekor og Consor-
tium Vocale, og i mars dette året 
ble Wolfgang Amadeus Mozarts 
Requiem framført, først i Lund  
kirke og dagen etter i Mandal  
kirke. Tormod forteller at han 
like før konserten i Mandal stod i 
kirken og kikket ut gjennom et av 
vinduene på galleriet. Herfra så 
han en lang kø av mennesker som 
strakte seg helt ut til kirkeporten. 
De ventet på å få komme inn i  
kirka. Mandalittene viste seg å 
stille opp når en slik begivenhet 
skulle finne sted!

Konserten den gangen var et 
enormt løft for Mandal Kantori. 
Aldri tidligere hadde et kor fra 
Mandal sunget et så stort, klassisk 
verk sammen med fullt orkester! 
Tormod ledet koret opp i en ny 
divisjon, og siden har han ved sin 
dyktige ledelse ytterligere befes-
tet korets solide posisjon og sin 
egen stilling som en av Sørlandets 
fremste kordirigenter. 

I kantoriets egen årsmelding  
fra 1996 heter det: «Vi opplevde 
fulle hus, stormende jubel, gode 
omtaler og det hele var -  
vidunderlig!»

Mandal Kantori har sin styrke i å 
beherske et bredt spekter av ulike 
stilarter og musikalske uttrykk.  
Kantoriets store prosjekter i  
samarbeid med Kristiansand  
Symfoniorkester er derfor bare en 
del av korets virksomhet. I sam-
menheng med korets nylige fram-
føring av Puccinis Messa di Gloria, 
er det naturlig å trekke fram 
noen av de andre store, klassiske 
samarbeidsprosjektene koret har 
deltatt i:

Mars 1998: Mozarts Requiem,  
denne gangen i Kristiansand 
domkirke og Mandal kirke.  
Mandal Kantori, Consortium  
Vocale, Lund kirkekor og  
Kristiansand Symfoniorkester.  
Opptak fra konserten sendes i 
NRK. 

Januar 2000: Stor nyttårskonsert i 
Sørlandshallen. Kristiansand  
Symfoniorkester og et stort  
felleskor. 

Mars 2000: Beethovens messe i 
C-dur i Kristiansand domkirke  
og Mandal kirke. Kantoriet,  
Consortium Vocale og symfoni- 
orkesteret.

Juni 2004: Egil Hovlands kirke- 
opera «Fange og fri» i Kristian- 
sand domkirke. Symfoniorkeste-
ret. Kantoriets medlemmer utgjør 
koret alene. Egil Hovland 80 år.

April 2006: Anton Bruckners messe 
i E-moll i Mandal kirke og Grim 
kirke sammen med Kristiansand 
blåseensemble.

Desember 2006: Mozarts Requiem 
i Kristiansand domkirke. Kantoriet, 
Kristiansand domkor, Kristiansand 
solistensemble og symfoni- 
orkesteret. 250 års jubileum etter 
Mozarts fødsel.

Desember 2008: Julekonserter i 
Kristiansand domkirke og Arendal 
kulturhus sammen med symfoni- 
orkesteret.

November 2009: Gabriel Faures 
Requiem i Kristiansand domkirke. 
Kantoriet, Kristiansand domkor, 
Kristiansand kammer- og opera- 
kor, Frikirkens kammerkor og  
symfoniorkesteret.

August 2010: Giuseppe Verdis  
Requiem i Kristiansand domkirke. 
Symfoniorkesteret sammen med 
kantoriet og flere andre kor fra  
Kristiansandsområdet.

Januar 2012: Festforestilling i 
Kilden. Åpning av regionens nye 
storstue. Kantoriet sammen med 
symfoniorkesteret, Kristiansand 
domkor, Kristiansand kammer- og 
operakor, Kristiansand solisten-
semble og Frikirkens kammerkor.

November 2013: Johannes Brahms 
«Ein deutches Requiem» i Kristian- 
sand domkirke. Innvielse av  
kirkens nye, store orgel. Kantoriet, 
Kristiansand domkor, Kristiansand 
solistensemble og Kristiansand 
kammer- og operakor. Ein deut-
ches Requiem framføres på nytt i 
Kilden i april 2014.  

August 2014: Beethovens 9.  
symfoni i Kilden. Symfoniorkesteret 
sammen med et felleskor.  
Kantoriet deltar med ca. 30  
sangere. 

Det fortelles at Johan Sebastian 
Bach skrev Soli Deo Gloria under 
sine verker. Det samme kunne 
gjerne sies om Kantoriets virke i 
menighet og kulturliv, både i byen, 
distriktet og regionen: Gud skal 
ha æren! Men kjenner vi Vårherre 
rett, vil vi tro at han denne gangen 
synes det er helt på sin plass å 
dele æren med kantoriets trofaste 
dirigent, Tormod Lindland!  

«En stor opplevelse var messen, flotte solister, velspillende orkester, en 
dirigent som elegant får alt til å bli en enhet, og det ble akkurat den gode 
førpåskeopplevelsen en slik konsert kan være. 

… Imponerende er det av de tre korene, til sammen 80-90 sangere, å få så 
fin og homogen klang på relativt kort tid.»

Av Øyvind Braadland

Puccinis Messa di Gloria ble framført i Kilden 17. mars i år.
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Ønsker å gjøre Jesus kjent

Tekst og foto: Ingvild Parr

 
Det er langfredag og kirken er 
inne i sin viktigste høytid. Våren  
er i anmarsj og solen titter frem 
denne vårdagen da jeg møter 
Sigvart Tveiten utenfor Harkmark 
kirke. Vi går inn i kirken, setter oss 
i en av kirkebenkene og slår av en 
prat. 

Trives som kirketjener
Harkmark kirke er bygget i 1613 og 
er fredet etter kulturminneloven. 
Kirken er rikt utsmykket. Alterbildet 
i kirken er fra 1651 og er satt 
sammen av tre motiv, der det  

- Det viktigste er å fortelle om Jesus slik at andre ungdommer også blir  
kjent med Ham, sier Sigvart Tveiten (16).

største av dem viser Jesus på kor-
set omgitt av Maria og Johannes. 
Stolen og trappen opp til preke-
stolen er dekorert med bibelske 
motiv, og fargene går også igjen i 
døpefont, altering, galleri, benke- 
rader og i bjelkene i himlingen. 
Selve himlingen er malt lyseblå  
og er dekket av stjerner.

- Det er gudstjeneste i Harkmark 
kirke hver 3. søndag, og jeg har 
vært kirketjener her siden høsten 
2015. Det var naboen som oppfor-
dret meg til å søke på stillingen 
som kirketjener da den ble ledig. 
De ønsket å ha noen lokale, og jeg 

syntes det virket som en gøy opp-
gave, så jeg søkte og fikk jobben, 
sier Sigvart Tveiten. Som kirke- 
tjener har han ansvar for å rydde 
og ordne til gudstjeneste, tenne 
lys og ringe med klokkene.
- Jeg trives godt med dette  
arbeidet, forteller han.

Et spennende arbeid
I tillegg til å være kirketjener er 
Sigvart Tveiten svært engasjert 
i det kristne ungdomsarbeidet i 
Mandal.

- Jeg er med i ungdomsgruppa 
(UG) på Holum bedehus og er  

PORTRETTET:

Sigvart Tveiten er svært engasjert i kristent ungdomsarbeid i Mandal.

lovsangsleder der. Vi har samlinger 
hver fredag som består av andakt, 
lovsang og sosiale aktiviteter.  
I tillegg er jeg også med på Inside 
Out på Valand bedehus annen-
hver lørdag. Inside Out er bede- 
huset sitt ungdomstilbud for de 
som går i 8. klasse og oppover. 
Dessuten arrangerer vi ungdoms- 
gudstjeneste i Holum kirke et par 
ganger i året, sier Sigvart Tveiten, 
som også synger i Holum manns-
kor.

- Det er veldig spennende å være 
engasjert i kristent ungdoms- 
arbeid. Det viktigste oppgaven vi 
har er å fortelle andre ungdom-
mer om Jesus og at de blir kjent 
med Ham. Etter at andakten er 
ferdig hender det at noen blir  
sittende igjen for å snakke 
sammen eller bli bedt for. Det 
synes jeg er fint å oppleve.

Inspirert av brødrene
Sigvart Tveiten er født og opp-
vokst på Skeie ikke langt fra 
Harkmark kirke. Han er nest yngst 
i en søskenflokk på fire, og han 
forteller at han har blitt inspirert 
av sine to eldre brødre.

- De har begge engasjert seg i 
kristent ungdomsarbeid, og det er 
derfor jeg også begynte med det, 
forteller Sigvart Tveiten, som i år 
er med i «Blåskjortene» for første 
gang.

- «Blåskjortene» er navnet på 
ledergruppen for konfirmantleiren 
som i år går av stabelen på Lista 
i månedsskiftet juni/juli. Broren 
min og jeg har fått ansvaret for 
alt det praktiske rundt rigging av 
scene, lys og lyd. Det er veldig gøy 
å være med på noe som jeg ikke 
har vært med på før, synes han.

Vil bli tømrer
Da vi møter Sigvart Tveiten har han 
akkurat kommet hjem fra NKSS 
(Norges Kristelige Student- og 
Skoleungdomslag) sin påskeleir 
på Jønnbu i Bø i Telemark. Her var 
en av brødrene hans med som leder.

- Vi var en god gjeng med del- 
takere fra alle kanter av landet, og 
vi lærte mye om Bibelen de fem 
dagene vi var sammen. I tillegg 
ble det tid til skigåing og mye  
sosiale aktiviteter. Vi hadde det 
veldig kjekt, sier Sigvart Tveiten.

Den blide 16-åringen går for tiden 
i 1. klasse på bygg- og anleggs-
linjen ved Mandal videregående 
skole. Planen er å bli tømrer, og 
for å bli det må han først gå to 
år på skole og så to år i lære. På 

skolen er han med i «Ny genera-
sjon» som har kristne samlinger 
hver torsdag i midttimen. Sigvart 
Tveiten trives godt i Mandal og 
har foreløpig ingen planer om å 
flytte på seg.

- Mandal er en fin by, den er 
passelig stor og det bor mange 
hyggelige folk her. Dessuten finnes 
det mange gode fritidstilbud for 
barn og unge her i byen, og det 
synes jeg er veldig positivt, sier 
han.

Sigvart Tveiten utenfor Harkmark kirke der han arbeider som kirketjener.
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Å tenne lysene er en av oppgavene som inngår i rollen som kirketjener.



10  >  Menighetsbladet 11

Hvem gjør hva på 
Mandal kirkesenter?

Mandal kirkesenter er arbeidsplassen som de ansatte i menighetene  

jobber ut fra. Her vil vi gi dere en presentasjon av staben slik den ser ut i dag, 

slik at dere kan bli litt bedre kjent med mangfoldet i 

personer og arbeidsoppgaver.

ANNA LANKINEN 

Kirketjener  
Mandal kirke

BEATE FRIGSTAD 

Menighetspedagog 
Hovedansvar

trosopplæring 0-12 år BRITT TURID 
MADSEN 

Kantor

EINAR SØRENSEN

Kirkegårsarbeider

EVA MARIE 
JANSVIK

Sokneprest
Mandal menighet

HELENE LOHNE 
KRISTENSEN

Prostiprest

JAN HELGE 
KRISTENSEN

Sokneprest
i Holum

JOHANNA  
ENGAMO 

Menighetskonsulent. 
Ansvar for  

menighetenes  
daglige drift.

MARIT RØISELAND 

Kirketjener  
i Holum kirke

ODDVEIG  
FLATEBØ OLSSON

Undervisningsleder. 
Hovedansvar  

trosopplæring  
12-18 år

PER RAGNAR 
HARALDSTAD

Prost

TANJA 
SÆVIK HUSBY

Konsulent. Gravferd og 
kirkegårdskoordinator. 

Sekretær for prost  
og kirkeverge.

TORBJØRN 
KLOSTER

Kirkegårsarbeider

TORMOD 
LINDLAND

Kantor

ØYSTEIN 
RAMSTAD

Kirkeverge

Andre ansatte:

Dianne Lauen SIngstad, 

frivillighetskoorsinator og 

daglig leder Listaleir

Tore Smeplass, vikarprest

Lotte Ploug Aalvik,  

dirigent ungdomskoret  

Choral

Henriett Csèsi Lòrantnè,  

renholder

Foto: Øystein Ramstad

Kirkesenteret er åpent alle hverdager fra kl. 10.00 - 14.00.

Du er hjertelig velkommen innom!
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Bruktbutikken i Bryggegata arrangerer 

 STORT UTENDØRS MARKED 
 lørdag 21. mai kl. 11.00 - 15.00 

 Salg i hagen foran Tiedemandgården, 

i selve butikken og utenfor. 
  
 

Vi tar imot brukte varer, - også møbler.  
Ved behov for transport; ring  
993 74 254 eller 489 97 548 

VELKOMMEN TIL 
VELKOMMEN TIL 
VELKOMMEN TIL    

EN SPENNENDE HANDEL !
EN SPENNENDE HANDEL !
EN SPENNENDE HANDEL !   

H
U

SK
: 

I 2016 SETTER VI FOKUS PÅ DE MANGE FRIVILLIGE, SOM PÅ ULIKE VIS BIDRAR  
OG ENGASJERER SEG I MENIGHETENS ARBEID.

I Mandal, Holum og på Skjernøy er det frivillige 
teknikere med under gudstjenestene. De styrer lyd, 
tekst og bilde, og uten deres innsats ville mye gått i 
stå. Det er ikke alltid den enkleste oppgave å skulle 
holde orden på at alle mikrofoner står på når de 
skal, og av når de ikke skal være på, men teknikerne 
vet hva de gjør og har stort sett full kontroll. Så må 
de også se etter at teksten passer til det presten 
sier og det menigheten skal synge. 

Vi er veldig glad for at vi har teknikere som villig 
stiller opp, uke etter uke. De er ikke så mange, så 
de har stort trøkk på seg, de må ofte i ilden. Det er 
en spennende oppgave, mange utfordringer, og 

FRIVILLIGE I MENIGHETEN

Teknikerbåsen i Mandal  
kirke sett fra oven. Anders 
Kvanvig hjelper presten  
med headsettet.

Anders Kvanvig ved mikse-
pulten i Mandal kirke.

Teknikerne i Mandal kirke ble 
hedret på årsmøtet 3. april. 
Her representert ved Kirsti 
Kvanvig, Tom Midtbø Dahl  
og Dag Magne Hinna.

Jørgen Røiseland styrer  
teknikken i Holum kirke.

Vil du ha en frivillig oppgave i en av  
menighetene? Ta kontakt!  
Ring kirkesenteret 38 27 28 70 eller send en  
mail til: dls@mandal.kirken.no

Du er hjertelig velkommen til å bli med! 

man lærer en del av den også. Så om du er en som 
liker knapper, lyd og bilde, og kan tenke deg å være 
med i et av disse praktfulle teamene, ikke nøl med å 
ta kontakt. Vi trenger deg!

Fjorårets konfirmanter overrekker sjekk 

på Haydom. Glade ungdommer på ungdoms- 
konferanse på Bykle.

SIDEN SIST

Også i år stilte  
Jan Harald 
Lohne opp  
og ledet  
sangen med 
trompeten sin!

Med palmegreiner, esel og trompet  
gjennom Mandals gater

Fikk du med deg opptoget på palmesøndag? Mange 
mennesker, både barn og voksne, hadde funnet veien til 
torvet denne søndagsmorgenen. Og et flott syn var det: 
Dan Wiggo ledet an, med eselet ved sin side.  
Lille Raymond satt trygt plassert på eselryggen, og 
Hilda hadde kontroll på kostymer og utstyr. Aller fremst 
gikk Jan Harald som ledet sangen med sin trompet: 
«Hosianna Davids sønn, velsignet være han som  
kommer i Herrens navn!» En flott visualisering og kon-
kretisering av hendelsen da Jesus red inn i Jerusalem 
og menneskemengden hyllet ham som en konge!

På veien opp mot kirka kom det flere mennesker til, og 
da toget nådde kirketrappa var det blitt en stor for-
samling! Så fulgte familiegudstjenesten, hvor påskens 
budskap ble presentert i ord og toner.

Gudstjenesten palmesøndag er etter hvert blitt  
barnefamilienes egen påskegudstjeneste. Og temaet 

for gudstjenesten er hvert år det samme; at Jesus er 
konge, men at han er konge på en annen måte. Også 
for oss voksne kan det være fint å repetere litt om  
denne annerledes-kongen. Hva slags konge var han? 
Om seg selv sa Jesus:
«… Mitt rike er ikke av denne verden.» (Joh 18,36)

«… Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere,  
ikke den fred som verden gir.» (Joh 14,27)

«… For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg  
tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge 
for mange.» (Mark 10,45)

«… Jeg er livets brød.» (Joh 6,35)

… «Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet 
sitt for sauene.» (Joh 10,11)

Så er han altså konge på en annen måte. Med sin fred, 
sitt tjenersinn og sin seier over dødskreftene ønsker han 
å prege våre liv. Hver dag. Alle slags dager.

ØBR   

Fra venstre: Hilda  
Westermoen med  
Miriam Westermoen 
foran, Raimond 
Ismail på eselryggen 
sammen med pappa.  
Dan Wiggo Næss  
Holte passer eselet.



Hva skal bladet hete? 

Nå er tiden inne for å stemme for 
det navnet du synes  

menighetsbladet skal få. 
De nominerte er:

1. På kirkebakken

2. Underveis

3. Såkornet
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Slik stemmer du: 
Nett: www.mandal.kirken.no  

Følg lenken fra forsiden

E-post: je@mandal.kirken.no 
(merk e-posten NAVNEKONKURRANSE)

SMS: 900 80 229 (skriv NAVNEKONKURRANSE,  
alternativ 1, 2 eller 3)

Gaver til bladet

Kr. 5000:  Toftenes Bedehus
Kr. 500:  D. D. Thomassen
Kr. 300:  K. Sandnes
Kr. 250:  E. M. Kalvik, S. Lundevik
Kr. 200:  K. Lindland, K. M. Lindland,   
 A. M. Salvesen, T. Oftedal
Kr. 300 Anonyme gaver

Vil du være med og bidra?

Menighetsbladet kommer ut med 6 nummer  
i året, og det har vi lyst til å fortsette med.  
Vi erfarer at mange leser bladet, og hvis noen 
ikke får det i postkassen, blir det etterlyst. Det 
setter vi stor pris på, og redaksjonskomiteen 
jobber stadig med fornyelse for at bladet skal 
være interessant, aktuelt og følge med på  
det som skjer. Men alt koster penger. Og  
penger vokser som kjent ikke på trær. Derfor 
trykker vi nå en giro i bladet, slik at du kan 
klippe den ut og betale den summen som du 
ønsker som en gave til bladet. Ja, bladet er 
gratis, men hvis du har anledning til å bidra til 
at vi fortsatt kan komme ut med et blad annen 
hver måned, så er det kjærkomment.

Det går også an å støtte bladet med annonser, 
enten som fast annonsør eller med plasserte 
annonser i bladet. Kontakt redaktør for priser.

Trosopplæringsprogram

4. mai: Skolegudstjeneste i Mandal kirke med  
Frøysland, Ime og Furulunden skole.

20. mai: Skolegudstjeneste i Holum kirke.

20. mai: Samtalegudstjeneste med  
konfirmantene i Holum kirke.

21. mai: Samtalegudstjeneste med  
konfirmantene i Mandal kirke.

Uke 21-23: Dåpsskole for 6-åringer på  
menighetshuset i Mandal og bedehuset  

i Holum.

11. juni: Actiondag for 8. klassinger  
i Furulunden. 

Blide kirkeassistenter takkes for  

innsatsen i Mandal kirke.
Gamle og nye kirke- assistenter i Holum kirke.

Nye kirkeassistenter Mandal kirke.

Kirkeassistenter

Hver søndag er kirkeassistenter praktiske med- 
hjelpere i gudstjenesten. De ringer med klokkene, 

leser tekster, tenner lys og mye annet.

Menighetsbladet
Postboks 210
4503 Mandal

3040 07 10852

3040 07 10852

ACTIONDAG  
I FURULUNDEN 

11.JUNI 

Velkommen alle dere som går i 8.klasse til en  

utfordrende og morsom dag i Furulunden.  

Lørdag 11.juni kl. 12.00-18.00.  

Invitasjon kommer i posten.  

Arr. Ungdomsutvalget.  

Har du lyst? Har du lyst? Har du lyst?    

Å lage hemmelig klubb sammen med andre barn som er like gamle som deg?Å lage hemmelig klubb sammen med andre barn som er like gamle som deg?Å lage hemmelig klubb sammen med andre barn som er like gamle som deg?   

Bli kjent med andre som også skal begynne på skolen til høsten?Bli kjent med andre som også skal begynne på skolen til høsten?Bli kjent med andre som også skal begynne på skolen til høsten?   

Lære om Jesus og bli kjent med den kirka som du tilhører?Lære om Jesus og bli kjent med den kirka som du tilhører?Lære om Jesus og bli kjent med den kirka som du tilhører?   

Lære om det å være gode venner og gode skolekamerater?Lære om det å være gode venner og gode skolekamerater?Lære om det å være gode venner og gode skolekamerater?   

Synge gøye sanger? Lage fine ting som du kan ta med hjem?Synge gøye sanger? Lage fine ting som du kan ta med hjem?Synge gøye sanger? Lage fine ting som du kan ta med hjem?   

 

For 6-åringene som skal begynne på: 

 
Furulunden skole: tirsdager 23.5, 30.5, 6.6 kl. 17.30-19.00, Menighetshuset 
Frøysland skole: onsdager 24.5, 31.5 og 7.6 kl. 17.30-19.00, Menighetshuset 

Ime skole: torsdager 25.5, 1.6 og 8.6 kl. 17.30-19.00, Menighetshuset 
Holum skole: fredager 26.5, 2.6, og 9.6 kl. 12.00-13.30, Holum bedehus 

Felles aktivitetslørdag i Mandal kirke 18.juni  
Familiemesse søndag 19.juni i Mandal kl.11 og Holum kirke kl.17 

Pris: 300,-  
Invitasjoner sendes i posten! Ta kontakt hvis du lurer på noe. 

bf@mandal.kirken.no 
Med vennlig hilsen Beate Frigstad, 924 66 561 



PÅ BAKERSTE BENK
LONE ARNSTED, skribent

Mobiltelefon. Alle har en. Alle 
bruker en. Snart kan ingen gjøre 
noe uten å ha mobiltelefon med 
nettilgang. Vi kan når som helst 
få kontakt, vise smørsiden av oss 
selv eller se inn i privatlivet til  
andre. Bare med noen få  
berøringer på en skjerm. 

Man sitter ikke 
lengre på kafé 
med venner 
og drikker kaf-
fe. Man sitter 
med hver sin 
mobiltelefon 
og publiserer 

bilder av kaffen på Facebook. 
Man slår ikke av lyden i sosiale 
sammenhenger, men legger  
telefonen på bordet. Og passer 
på å sjekke hele tiden - noe kunne 
jo gå oss forbi som var viktig. 

Vi bruker så mye tid på skjermer 
at vi glemmer hvordan det er å 
bare være. Å ha en lang samtale 
på vanlig vis, uten å bruke meldin-
ger, chatte, eller å sende bilder av 
hva som helst, er blitt luksus. 

Er teknologien i ferd med bli  
menneskers sutteklut? Er den i 
ferd med å stjele vår tilstede-
værelse når vi er sammen med 

mennesker, når vi skal være alene 
og når vi skal oppdra barn? Kan 
det være en sammenheng at det 
aldri har vært så mange som 
opplever ensomhet?

Hvorfor er vi redde for å sitte på 
et tog, og bare se ut av et vindu i 
et par timer? Hvorfor må vi hele 
tiden være online, sjekke status, 
sende meldinger, ta bilder og  
publisere, like ting, dele ting og  
bli rastløse om vi ikke gjør det? 

Når var du sist sammen med 
noen uten at noen av dere sjekket 
mobiltelefonen? Når satt du sist 
og så ut i luften uten å bli stresset 
fordi du bare må sjekke om noen 
har lagt ut et bilde av en nybakt 
kake? Når så du egentlig noe 
vesentlig på nettet som forandrer 
menneskers liv til det bedre? Når 
var det sist en statusoppdatering 
som gjorde deg godt, og ikke 
gjorde at du følte deg utilstrekke-
lig? 

Tenk om Gud hadde brukt like 
mye tid på en mobiltelefon som  
vi gjør. Tenk om Gud brydde seg 
mer om retusjerte profilbilder på 
Facebook enn oss? Tenk om Gud 
var som oss? Hvor mye tid tror du 
han hadde hatt til oss? Hvor  

lenge tror du han ville lyttet til 
oss og våre bønner? Ville han i 
det hele tatt vært tilstede når vi 
trengte ham? Han var kanskje 
opptatt med siste oppdatering 
eller andres oppdatering? 

Hvorfor er det slik at vi hele tiden 
forventer at Gud skal være til- 
stede i livene våre når vi trenger 
ham? Når vi ikke engang selv 
bryr oss om å snakke med en 
venn uten å sjekke telefonen flere 
ganger? Eller like viktig, bruke tid 
på Gud.

Heldigvis er Gud ikke opptatt av 
sosiale medier annet enn at han 
må være rimelig oppgitt over hva 
vi bruker dem til. 

Gud har alltid tid. Gud hører alt 
vi sier til ham. Gud vil være mer 
sammen med oss. Gud lærer oss 
om raushet med oss selv, vår tid 
og våre liv. Han lærer oss å leve 
ærlige med oss selv overfor andre. 

Når logget du sist av for å være 
sammen med en venn? Når  
logget du sist av når du var på 
besøk hos noen? Når logget du 
sist av for å være sammen med 
Gud? Når logget du sist av?

KIRKELIGE HANDLINGER
Døpte i Holum:
Otto Sodeland
Tobias Hedland
Jan Odin Dalen

Harkmark:
Emanuel Ljungberg Bentsen

Mandal: 
Curt Milian Eriksen Moland
Natalia Ardiles Tronstad
Celina Hermansen Skeie
Mateo Dalene Støle

Casper Bongsted Ihme
Nathea Hesselbjerg Karlsson
Carl Thomas Blørstad Bråten 
Håkon Nesvåg Torp
Linn Torkelsen
Charlotte Renate Håland
Michael Hansen-Løvslett
Theodor Kile Aanensen

Døde i Mandal: 
Irene Ramsdal (f. 1927)
Tordis Cecilie Sørensen (f. 1924)
Magda Elise Tjomsland (f. 1943)

Harald Torleiv Reinertsen  
(f. 1943)
Nils Johan Eilertsen (f. 1947)
John Tallaksen (f. 1934)
Elna Tregde (f. 1926)
Solveig Skuland (f. 1941)
Jenny Oline Fosli Aurdal (f. 1922)
Inger-Lise Ånensen (f. 1954)
Ågoth Margit Thorsen (f. 1928)
Arvid Abrahamsen (f. 1937)
Greta Lunde (f. 1928)
Gerd Midling-Jenssen (f. 1920)
Tone Hjorteland (f. 1960)

Arne Tandstad Engebretsen  
(f. 1919)
Olaf Thoralf Halvorsen (f. 1926)
Torbjørg Dorothea Lauvdal  
(f. 1926)
Agnes Rosseland (f. 1922)
Per Hesland (f. 1934)

Harkmark:
Jens Fredriksen (f. 1925)
Gudrun Ertzeid (f. 1928)
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ÅRETS FASTEAKSJON ga et veldig flott resultat i  
Mandal. Totalt ble det samlet inn kr 161.869. Til tross 
for at beløpet er litt lavere enn det vi oppnådde i fjor 
må vi si oss veldig fornøyd med tanke på at aksjonen 
kom såpass tett på kreftaksjonen. I Holum ble også  
resultatet veldig bra, kr 29.353. Dette er en fin økning 
fra fjoråret. Totalt var 107 bøssebærere på beina i 
Mandal og Holum tirsdag 15. mars. Tusen takk for 
innsatsen til bøssebærere og givere! Vi retter også 
en stor takk til Sparebanken Sør i Mandal som stilte 
med lokale og to velvillige ansatte til å hjelpe oss 
med mottak av bøsser og opptelling på aksjons- 
dagen. Kirkens Nødhjelp takker for at vi er med på  
å gjøre dem i stand til å være raskt på plass med  
nødhjelp til ofre for krig og katastrofer

Påskemarked på Kanten

Påskemarkedet er blitt tradisjon. For tredje gang har 
Mari og Einar Sørensen gjort arrangementet mulig.  
Lokalene på Kanten har gitt en flott ramme rundt 
både kafeen og varene som stilles ut for salg.  

Også i år er det blitt et resultat vi er stolt og glad over. 
Gruppa som gjennom året har hatt samlinger med 
planlegging, kan nå gi videre til Kirkens Hus en sum  
på nesten 73.000. Dette er resultatet av innsatsen til  
en mengde kreative bidragsytere. Det er mange i 
tillegg til håndarbeidsgruppa som har stått for å 
produserer varene. Og hvert år stiller noen opp med 
«kirkebrød» - og andre med vaffelrøre til kafeen.  
Det er alle dere som herved takkes!

Håndarbeidsgruppa

Glimt fra årsmøte i Mandal.

Glimt fra årsmøte i Holum.

Årsmøter i Mandal
og Holum





VELKOMMEN TIL KIRKE

MANDAL KIRKE
Søndag 1. mai kl. 11.00
6. søndag i påsketiden
Høymesse.
Per Ragnar Haraldstad. 
Nattverd. Takkoffer til KIA. 
 
Torsdag 5. mai kl. 11.00
Kristi Himmelfartsdag. 
Høymesse. Tore Smeplass. 
Takkoffer til menigheten.

Søndag 8. mai kl. 11.00
Søndag før pinse.
Høymesse. Helene Lohne 
Kristensen. Nattverd. 
Takkoffer til diakoni- 
utvalget.

Søndag 15. mai kl. 11.00
Pinsedag
Høytidsgudstjeneste.
Per Ragnar Haraldstad.
Seniorkoret DaCapo. 
Takkoffer til menigheten. 

Tirsdag 17. mai kl. 10.40
Familiegudstjeneste 
Tore Smeplass. 
Mandal barnegospel.  
Tor Helge Løseth, trompet.
Takkoffer til Kristenrussens 
misjonsprosjekt. 
 
Fredag 20. mai kl. 18.00
Samtalegudstjeneste. 
Jan Helge Kristensen.
Takkoffer til trosopp- 
læringen.

Søndag 22. mai kl. 11.00
Treenighetssøndag 
Høymesse.
Jan Helge Kristensen.
Nattverd. Takkoffer til  
menigheten. 

Søndag 29. mai kl. 11.00
2. søndag i treenighetstiden 
Høymesse. Tore Smeplass.  
Friluftsgudstjeneste. 
Takkoffer til trosopp- 
læringen. 
 
Søndag 5. juni kl. 11.00
3. søndag i treenighetstiden 
Høymesse. Tore Smeplass.  
Nattverd. Takkoffer til  
Kirkens Hus. 
 
Søndag 12. juni kl. 11.00
4. søndag i treenighetstiden 
Høymesse. Per Ragnar  
Haraldstad. Takkoffer til  
menigheten. 
 
Søndag 19. juni kl. 11.00
5. søndag i treenighetstiden 
Familiemesse. Jan Helge 
Kristensen, Beate Frigstad, 
Oddveig F. Olsson. Dåps- 
skoleavslutning. Takkoffer 
til trosopplæringen.
 

HOLUM KIRKE
Fredag 29. april kl. 20.00
Ungdomsgudstjeneste. 
Jan Helge Kristensen. 
Nattverd.

Søndag 1. mai kl. 11.00
6. søndag i påsketiden 
Høymesse.  
Jan Helge Kristensen. 
Nattverd.
Takkoffer til Holum bedehus 

Søndag 15. mai kl. 11.00
Pinsedag 
Høytidsgudstjeneste. 
Jan Helge Kristensen. 
Nattverd. Takkoffer til  
Normisjon.

Tirsdag 17. mai kl. 12.45
Familiegudstjeneste. 
Per Ragnar Haraldstad. 
Holum minigospel. 
Takkoffer til menigheten. 
 
Lørdag 21. mai kl. 18.00
Samtalegudstjeneste. 
Jan Helge Kristensen,  
Oddveig F. Olsson. 
Takkoffer til Holum KrUF/
Inside out. 
 
Søndag 5. juni kl. 11.00
3. søndag i treenighetstiden 
Høymesse. Nils Holbek Feed. 
Nattverd. Takkoffer til  
Bibelskolen i Grimstad. 

Søndag 19. juni kl. 17.00 
5. søndag i treenighetstiden 
Familiemesse. Jan Helge 
Kristensen, Beate Frigstad.
Nattverd. Dåpsskole- 
avslutning. Takkoffer til IKO. 

 
SKJERNØY KAPELL
Mandag 16. mai kl. 11.00
2. pinsedag 
Høytidsgudstjeneste. 
Per Ragnar Haraldstad. 
Takkoffer til menighets- 
utvalget.

Tirsdag 17. mai kl. 13.15
Familiegudstjeneste. 
Tore Smeplass. Tor Helge 
Løseth, trompet. Takkoffer 
til Kristenrussens misjons-
prosjekt.

Søndag 5. juni kl. 11.00
3. søndag i treenighetstiden 
Høymesse. Helene Lohne 
Kristensen. Nattverd. 
 Takkoffer til Haydom.

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

GUDSTJENESTE SMS
Send «SMS-gudstjeneste,  
‘ditt navn’, ‘ønsket kirke’»  
til 900 80 229

Fredag 10. juni kl. 20.00
Ungdomsgudstjeneste. 
Nattverd. Takkoffer til Kir-
kens Hus.

 
HARKMARK KIRKE
Søndag 8. mai kl. 17.00
Søndag før pinse. 
Høymesse. Tore Smeplass. 
Nattverd. Pilegrimstur.

Mandag 16. mai kl. 11.00
2. pinsedag 
Høytidsgudstjeneste. 
Jan Helge Kristensen. Takk-
offer til misjonsprosjektet.

Tirsdag 17. mai kl. 11.00
Familiegudstjeneste. 
Per Ragnar Haraldstad.
Takkoffer til menighet- 
utvalget.

Søndag 19. juni kl. 11.00
5. søndag i treenighetstiden 
Høymesse. Tore Smeplass. 
Nattverd. Takkoffer til  
Valand bedehus.
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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. 


