
På kirkebakken
NR 4 - 2016  > ÅRGANG 62

KONTAKTBLAD FOR DEN NORSKE KIRKE MANDAL, HOLUM, HARKMARK OG SKJERNØY



MENIGHETSBLAD
FOR MANDAL, SKJERNØY,  
HARKMARK OG HOLUM

Utgivere: Menighetsrådene  
i Mandal og Holum
Postboks 210, 4503 Mandal
Bankgiro: 3040 07 10852

Redaktør: Johanna Engamo

Redaksjonskomité
Øyvind Braadland 
Johanna Engamo

Kontakt
je@mandal.kirken.no
Tel. 900 80 229

Har du bidrag til bladet? 
Kontakt redaksjonen

Forsidefoto:  
Johanna Engamo

Design og trykk:  
Bjorvand & co AS

Neste utgave: 10. oktober
Innlevering: 19. september

LEDER

Kirkesenteret i Mandal
Sokneprestkontoret/menighetsrådene 
Kirkevergen/Mandal Kirkelige  
Fellesråd, Mandal prosti

Post: Postboks 210, 4503 Mandal
Besøk: Marnaveien 20
Mandag - fredag kl. 10.00 - 12.00

Telefon: 38 27 28 70
post@mandal.kirken.no
www.mandal.kirken.no

Menighetskonsulent
Johanna Engamo
je@mandal.kirken.no > 474 87 508

Kirkeverge
Øystein Ramstad
ofr@kirken.no > 907 97 670

Konsulent 
Tanja Sævik Husby
tsh@mandal.kirken.no > 474 87 059

Kirkegårdene
Einar Sørensen
es@mandal.kirken.no > 958 56 820

Torbjørn Kloster
tk@mandal.kirken.no  > 402 37 089

Leder Mandal menighetsråd
Helga Marie de Presno
918 71 424

Leder Holum menighetsråd
John Kittelstad > 952 90 656

Leder Mandal Kirkelige Fellesråd
Ragnvald Madland > 901 10 064

Mandal kirke, Sakristi: 38 26 15 18

Kirketjener
Anna Lankinen > 936 08 501 
anna.lankinen@mandal.kirken.no

Holum kirke, kirketjener
Marit Røiseland > 38 26 74 28 
 
Harkmark kirke, kontaktperson 
Einar Sørensen 
es@mandal.kirken.no > 958 56 820

Skjernøy kapell, kirketjener/klokker
Turnus

Prost
Per Ragnar Haraldstad 
prh@mandal.kirken.no > 951 08 788

Sokneprest Holum
Jan Helge Kristensen
jhk@mandal.kirken.no > 450 30 655

Sokneprest Mandal
Eva Marie Jansvik, permisjon 
Vikarprest
vikar@mandal.kirken.no

Vakthavende prest
Hverdager kl. 17.00 - 08.00 
helg: 38 26 18 11

Prostiprest
Helene Lohne Kristensen
helenelohnekristensen@gmail.com 
911 52 783

Kantor 
Tormod Lindland
tl@mandal.kirken.no > 909 25 943

Kantor
Britt Turid Madsen
btm@mandal.kirken.no > 976 93 826

Trosopplæring > 450 48 229

Undervisningsleder 
Oddveig F. Olsson
ofo@mandal.kirken.no > 926 07 913

Menighetspedagog 
Lotte Ploug Aalvik
lpa@mandal.kirken.no > 922 32 901

Konsulent 
Dianne Lauen Singstad
dls@mandal.kirken.no > 38 27 28 70

Korleder Choral 
Lotte Ploug Aalvik
lpa@mandal.kirken.no > 922 32 901

LIVET, ORDET OG TROEN

ODDVEIG FLATEBØ OLSSON er undervisningsleder med hovedansvar for  
trosopplæringen 12-18 år

JOHANNA ENGAMO er redaktør av menighetsbladet. 

Hvor er du på 
vei? Hvor er 
ditt sted der 
du kan hvile? 
Hvor får du 
påfyll og får 
ladet batteri-
ene?

I sommer var jeg på konsert med 
Helene Bøksle på Hille bedehus, 
en nydelig plass i skjærgården 
vår. Det var en nydelig sommer-
kveld. Sola hadde skint fra skyfri 
himmel hele dagen, og det var 
fremdeles godt og varmt. Det var 
en av de perfekte sommerdagene 
som jeg lengtet etter hele vinteren. 
Vi dro ut i båt fra Lundevika. Bare 
en liten svipptur ut til Hille. Det 
var helt stille på havet. Vi kjørte 
igjennom Hillesund, under broa 
og fortøyde båten på Nakøy. Vi 
måtte hoppe fra stein til stein bort 
til stien som tok oss over brua til 
Hille og bort til bedehuset. Det var 
flott å vandre innover på Hille.  
Da vi kom til bedehuset var det  
allerede en del folk. Dette lovet 
bra. Sola skinte inn gjennom vin-
duene på bedehuset og Helene 
ble opplyst av sola der hun stod 
foran talerstolen i sin hvite kjole 
og sang med sin klokkeklare 
stemme. Hun sang gamle viser 
fra Sørlandet. Viser om livet, både 
gråværsdagene og smeigedag- 
ene. Hun kunne ikke funnet et 
bedre sted for konsert. Det var 
magisk. Denne kvelden kommer 
jeg til å tenke tilbake på når jeg 
sitter hjemme i stua mi en mørk 
høstkveld under ullteppet og med 
en kopp te i hånda. Tusen takk 
for gode venner som inviterer oss 
med på tur. 

Helene Bøksle fortalte at hun 
tidligere på dagen hadde vært 
på trammen til Jens Gundersen 
i Hillesund. Det er han som skrev 
sangen «På trammen» da han 
satt på trammen i Hillesund på 
50-tallet. Denne sangen sang hun 
på konserten. Denne trammen ser 
jeg for meg ble brukt til å fundere 
over livet. En tram der man gjerne 
satte seg ned med kaffekoppen 
etter endt arbeidsdag og bare 
så utover sundet. Et sted der man 
gjorde ingenting. Har du en slik 
«tram» eller en «ø», der du kan 
hvile? 

Etter ferie er det viktig å ta vare 
på hvilen. Det er fort gjort å 
glemme å sette seg ned, da det er 
mange ting som venter. Mitt ønske 
for denne høsten er at jeg skal ta 
vare på hvilen. At jeg skal sette  
av tid til å gjøre ingenting. Til  
bare å være. Til å sette meg ut i 
hammocken med en god kopp te 
og bare nyte. 

Alle dåpsbarna i Mandal får  
boken «I Guds hånd» av Rolf 
Steffensen. Der står det så fint hva 
dåpen gir oss. 
«Vi blir båret fram for Gud mens vi 
ennå er små og sårbare. I dåpen 
tar Gud imot oss. Hans løfte til oss 
er en ny fødsel. Slik Jesus døde 
og stod opp igjen, blir vi født til et 
nytt liv som Guds egne barn.  
I det nye livet er Jesus nær oss alle 
steder og til alle tider. Slik bekref-
tes også menneskeverdet vårt. 
Menneskeverdet er ikke knyttet til 
det vi gjør, men til det vi er: Vi er 
skapt og elsket av Gud. Vi får del 
i Guds frelse helt uten betingelser 
og av bare kjærlighet.»

Disse ordene er det godt å hvile i. 
Gud elsker oss helt uten beting- 
elser. Det er ikke noe jeg kan gjøre 
for å fortjene Guds kjærlighet. 

Mine favoritt «hvileord» i Bibelen 
kommer fra Salme 23:

Herren er min hyrde,  
jeg mangler ikke noe.
Han lar meg ligge i grønne enger, 
han leder meg til vann der jeg 
finner hvile. 
Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets 
stier
for sitt navns skyld.
…
Bare godhet og miskunn skal  
følge meg alle mine dager, 
og jeg får bo i Herrens hus  
gjennom alle tider.

Det er viktig å variere mellom  
arbeid og hvile og det håper jeg 
at jeg klarer å balansere på en 
god måte i høst. Mine ønsker for 
denne høsten blir at jeg tar meg 
tid til å sitte ned og bare være 
i Guds nærvær. Uten å skulle 
prestere noe som helst.  
Bare være meg. 

Takk Gud at du elsker meg  
akkurat sånn som jeg er.

Sommeren har på 
mange måter  
vært preget av  
mye vondt. Flere 
terroraksjoner,  
mennesker som 
med vilje skader og 

dreper andre mennesker. Det skaper 
frykt, kan dette i neste omgang  
ramme oss? Jeg blir ekstra hjemme-
kjær, skal i alle fall ikke reise utenfor 
landets grenser. Men er det trygt i  
Norge? Det er bare fem år siden  
terroren på trygge Utøya …

For noen er det ikke trygt i sitt eget 
hjem, de blir påført skader som aldri 
går bort, som kroppen aldri glemmer. 
Våre liv er sårbare, og vi er, uansett 
hvor mye vi vil klare oss på egen hånd, 
avhengige av at de vi har rundt oss 
behandler oss godt. Det begynner når 
vi er små, spebarnet er avhengig av 
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mors, og fars, uendelige omsorg,  
nitidige kjærlighet, den uselviske som 
strekker seg så langt. Små barn må  
bli tatt hånd om, passet på og  
geleidet trygt ut i verden. Ungdom-
mer trenger å bli sett, hørt og elsket. 
Voksne likeså. 

Alle trenger vi at de vi har rundt oss 
vil oss vel. Frykten for det motsatte 
er stor, og kan ramme så hardt at vi 
bygger murer rundt oss for å beskytte 
oss. Men hvordan skal vi møte frykten, 
ondskapen som rammer, som meier 
ned og dreper? Med hevn? Med hat? 
Nei. Bare kjærligheten seirer. 

«Du kan aldrig segra så länge du ha-
tar. Du kan aldrig vinna över ondska 
med hat. Endast kärleken segrar över 
ondska och hat.» 

(Charlotte Höglund)

 

HVOR ER DIN Ø?

På kirkebakken 
trenger flere  

redaksjonsmedlemmer! 

Ta kontakt hvis du har  
lyst til å bidra!
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Tro og Liv feiret  
10 års jubileum

Tekst og foto: Øyvind Braadland

 
Tro og Liv består av gutter og  
jenter i alle aldre, og denne 
kvelden hadde alle gledet seg 
til. Spesielt hyggelig var det at 
Sven Giljebrekke deltok på festen. 
Sven var nemlig den som for ti år 
siden tok initiativet til Tro og Liv 
sammen med Jostein Obrestad. 

Begge disse var den gangen 
ansatt i Mandal menighet. Mange 
frivillige har også vært engasjert 
i arbeidet, og flere av disse har 
deltatt fra starten i 2006 og er 
fremdeles med. Som takk for  
innsatsen delte Aud Arntsen, som 
nå er leder for Tro og Liv, ut en 
rose til alle lederne.

Kveldens program var variert, og 
Christoffer Westermoen ledet det 
hele med stødig hånd. Fantasy’s 
spilleglede satte allerede i starten 
standard for kvelden med sine 
engasjerte utøvere, og Trekkspill-
klubben, som stilte i sine flotte  
uniformer, fulgte opp med Vige-
landsvalsen. Ellers var det over-
rekkelse av gaver og hilsener fra 

«Dette bli’ som å hoppe ette’ Wirkola», sa Atti Eikås, da Trekkspillklubben entret  
podiet på Valand bedehus. Like før hadde gruppa Fantasy sørget for at  

stemningen allerede var på topp! Når så kveldens meny var wienerpølser i brød 
og stor jubileumsbløtkake, er det forståelig at dette ble en vellykket kveld.

Sven, som var med fra starten i 
2006, fra menighetsrådets leder, 
Helga Marie dePresno og fra  
selveste biskopen!          
                             
- Rolf Arne Wrålsen har spørt oss 
mange gange’ om å komme på 
Tro og Liv, og i fjor glømte mi’ heile 
greia. Men i år e’ mi her. Bare så 
synd at ikkje Rolf Arne konne  
komme i kveld, sa Atti Eikås.  
Så ble deler av gulvet ryddet for  
å gjøre klart til dans og moro.  
Og når Trekkspillklubben spilte 
opp med Fugledansen, sto  
stemningen i taket!

På samlingene i Tro og Liv er det 
alltid en kort gudstjeneste, og  
slik var det også på festen:  
Kjente og kjære sangvers; «Måne 
og sol», «Vær meg nær, å Gud». 
Bønn og bønneemner som  
spontant nevnes fra deltakerne i 
salen. Så en kort andakt ved  
sokneprest Jan Helge Kristensen, 

som minnet om «Den lille Bibel»  
i Joh. 3,16. Ekte deltakelse og  
engasjement, slik det skal være i 
Tro og Liv.

Deltakerne på Tro og Liv samles 
på Menighetshuset i Store  
Elvegate en mandag i måneden. 
Og lokalet i første etasje fylles til 
randen. - Vi gleder oss til det nye 
Kirkens Hus står ferdig, sier Aud 
Arntsen, - for da får vi mer plass!  
Men foreløpig er altså samlingene 
på Menighetshuset. 

Vi gratulerer jubilanten og ønsker 
lykke til med nye år!

Over: Sven Giljebrekke var med og 
startet Tro og Liv.

Over til høyre: Trekkspillklubben  
spiller opp, med Bjart som solist på 
munnspill.

Til høyre: Valand bedehus var fullt opp 
med mange festglade mennesker.

Mandager kl. 18.00 på
menighetshuset:

12. september
10. oktober

14. november

20. november
Gudstjeneste i Mandal kirke  

kl. 11.00

12. desember

En staselig bløtkake hører med til et stort jubileum.
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Årets konfirmanter
Mandal kirke 
lørdag 27. august kl. 11.00
Aanensen, Tina Katrine
Askildsen, Bernhard
Bentsen, Mathilde Berg
Blørstad, Gurine
Bratthetland, Finn Robin Øverland
Bru, Tore Andre Valand
Drange, Therese Lundevik
Engen, Per Ola Hesland
Fidjestøl, Thomas
Fjeldsgaar, Alf Kristian Ormestad
Gundersen, Christina Lien
Helleren, Andreas Hartmann
Helleren, Fredrick Hartmann
Hinderaker, Simen Ingar
Holbek, Oskar
Johnsen, Anja Rygg
Olsen, Kristjan Karlsen 
Michaelsen, Christian
Omestad, Martin Tinnen 
Pedersen, Sara
Rødland, Julie
Thomassen, Lars Udø 
Tollefsen, Malin Skårdal 

Mandal kirke 
lørdag 27. august kl. 13.00
Aanonsen, Ebla
Andersen, Stian Jensen
Bentsen, Synne Syvertsen 
Berås, Kasper Løland
Bølskog, Dennis
Corneliussen, Maria
Fredriksen, Jonas
Fylkesnes, Martine Husa
Hoven, Marit
Høgsås, Karl Andreas
Håland, Charlotte Renate
Johansen, Daniel
Laudal, Une
Mikalsen, Andrea
Myrmell, Kaja Dommersnes
Nomeland, Sofie Launes
Sirnes, Emma
Skeie, Per Einar
Soteland, Fredrik Antvort
Vatne, Noel Ferdinand
Wilhelmsen, Anna Xue er

Mandal kirke 
søndag 28. august
Antonsen, Thomas Ryberg
Arnesen, Eirik
Bruskeland, Helena Tønnesland
Dahl, Kristian Skjævesland
Dahl, Ole Remi
Danielsen, Marius Aukland

Douaieb, Bilel Benjamin Knutsen
Gabrielsen, Sebastian Høksaas
Grundeland, Kajsa Nilsson
Haddeland, Torje Alexander  
Aanensen
Hauan, Sebastian
Holte, Dan Wiggo Næss
Lundevik, Sanne Pytten
Næss, Lars Håkon
Røyland, Ove
Storaker, Anne
Tryland, Camilla 

Holum kirke 
søndag 28. august
Abrahamsen, Alf Marius Melhus
Andersen, Christine Uteng
Bang, Joakim Johansen 
Hageland, Ole Oskar
Hauge, Tuva
Helle, Daniel
Langeland, David
Lunden, Johanne Botn
Meistad, Eirin
Møll, Tuva Caroline
Regevik, Johan Fredrik 
Schmidt, Emil Vatnedal
Skogseide, Bjørn-Erik
Solaas, Vetle Wathne
Solås, Emma
Svinstad, Sondre Helleren
Toft, Aleksander
Torbjørnsen, Julie Beth Kvinlaug
Virak, Michelle
Øksendal, Jonas Sodeland

Mandal kirke 
lørdag 3. september
Barseth, Tobias Idland
Bentsen, Christoffer Larsen
Bentsen, Jonas Egeland
Bentsen, Victoria
Bjerkan, Mons Eirik
Eikeland, Markus
Fredriksen, Fredrik Mjåland
Frivold, Marte
Haven, Ella Holand
Heldahl, Marius Dreyer
Hogganvik, David
Høgsås, Ester
Langfjord, Malin
Osestad, Helle Emilie
Pedersen, Mariell Larsen
Schulze, Gabriel Aleksander  
Wilberg 
Selander, Markus Alexander
Skrede, Sondre Dahl
Stålesen, Sander Danielsen

Thoresen, Stein
Torkelsen, Linn
Vigmostad, Christine Ramnæs

Harkmark kirke 
søndag 4. september
Vinsjevik, Malin Værnes

Skjernøy kapell
søndag 4. september
Abrahamsen, Marthe Skrøvje
Austrud, Sasja Alexander
Eide, Karoline
Gundersen, Arian

Trosopplærings- 
oversikt

18. august
Oppstart babysang

22. august
Utdeling av 5 års dvd

24. august  
Oppstart Familiebaluba

5. september
Krølletrall Mandal kirke,  

kl. 16.30 og 17.30

6. september
Krølletrall Holum kirke kl. 17.00

10. september
Bekkevandring for 7. klasse

22. september
Jakten på Juliana for 2. klasse

24. september
Tårnagenthelg for 3. klasse

25. september
Tårnagentgudstjeneste

Hver ONSDAG i Mandal kirke: 

Salg av enkel middag fra kl 1630 

Aktiviteter for hele familien kl 1715-1800 

Oppstart: onsdag 24.august!  

Glimt fra konfirmantleiren
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Sommeren er på hell, og snart starter høstens aktiviteter. Vi finner tilbake til den 
vante rytmen med arbeid, skole og fritidsaktiviteter. Også søndagsskolene starter 

sin virksomhet igjen, og ønsker barn og foreldre velkommen til samlingene sine.  

Søndagsskole på Menighetshuset
På Menighetshuset i Mandal er 
det søndagsskole hver søndag i 
sesongen, utenom skoleferiene og 
når det er familiegudstjeneste i 
kirka. Ledere her er Oddveig Flate- 
bø Olsson, Marianne Landsnes, 
Ingunn Eikeland og Inga Øybekk.

Søndagsskolen på Menighets- 
huset er tilsluttet Søndagsskolen 
i Norge, og lederne benytter seg 
av det pedagogiske opplegget 
«Sprell levende», som er utarbei-
det nettopp for søndagsskolen. 
Oddveig forteller at de i formid-
lingen legger vekt på å ta alle 
sansene i bruk. Barna skal både 
kunne se, kjenne, høre og føle! 

Dessuten benytter de barnas eget 
søndagsskoleblad, setter av tid 
til undring og refleksjon, synger 
sammen, har ulike spilleaktiviteter 
og bidrar økonomisk til et fadder-
barn i Bolivia. Søndagsskolen  
passer for barn fra ca. tre år og 
oppover. Når barna blir litt eldre, 
kan de bli «SLUSH’ere» (Sprell 

Levende Unge Søndagsskole- 
Hjelpere) og få oppgaver på  
samlingene som gir ytterligere 
modning og vekst. 

Søndagsskolen på Menighets- 
huset er lagt opp slik at det 
passer for foreldrene å delta på 
gudstjenesten i kirka samtidig 
som barna går til søndagsskolen. 
Praktisk skjer dette ved at barn  
og voksne møter til gudstjenesten 
kl. 11.00 og at barna går samlet 
til Menighetshuset sammen med 
sine ledere like etter gudstjeneste- 
start. Man kan også møte direkte 
på Menighetshuset ca. kl. 11.00. 
Lederne presiserer at foreldre som 
ønsker det, er hjertelig velkommen 
til å være sammen med dem på 
søndagsskolen.

Søndagsskolen i Norge (tidligere 
Norsk Søndagsskoleforbund) er 
en landsdekkende organisasjon 
og kirkens mest grunnleggende 
arbeid. I Vest-Agder krets er det 
registrert 113 søndagsskoler med 
ca. 3500 innmeldte barn. Leirsted- 

Av Øyvind Braadland

Søndagsskolelærer Oddveig Flatebø Olsson:

Ønsker barna velkommen til søndagsskolen

et Skogtun, som ligger ved Høye- 
vannet i Øyslebø, vil også være et 
kjent sted for mange.  

Søndagsskolekonsulent i Vest- 
Agder er Grete Askeskjær, og  
organisasjonens visjon:  
Jesus til barna.

I Mandalsområdet er det i tillegg 
til Menighetshuset også søndags-
skole på Toftenes, Ime, Valand,  
Skjernøy, Vestre Skogsfjord og i 
Holum. 

Søndagsskolen i Norge har sitt 
eget nettsted:  
www.sondagsskolen.no.  
Se også facebooksiden:  
Søndagsskolen i Mandal.   

Herved er oppfordringen gitt:  
Gi barna en verdifull ballast.  
Bli med dem på søndagsskolen!  
Søndag 4. september starter  
søndagsskolen opp på Menig-
hetshuset.

Filip, Sanna, Åshild og Torgeir ønsker 
alle barn velkommen til søndags- 
skolen!

Søndagsskolen har fadderbarn som 
de samler inn penger til. Oddveig 
informerer.

Det er mange symboler å lære 
noe om.

SIDEN SIST

Barnas blomsterhage
      Mandal

Barnas blomsterhage

        Holum

GLIMT FRA DÅPSSKOLEAVSLUTNINGEN I HOLUM OG MANDAL:

Beate takkes i Mandal

Beate takkes i Holum

Vigsling av ny kirkegård  

      i Holum

Beate og dåpsskolen
i Holum

Takk, Beate, for alt du  
har betydd for trosopp-
læringen i menighetene 
våre!

Beate Frigstad har sluttet som 
menighetspedagog og jobber nå 
på bispedømmekontoret.
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Mandal Y’s Men´s Club

Det hele startet etter en guds-
tjeneste i Mandal kirke, der flere 
av de som en gang hadde vært 
med i  Ungdomsklubben i ung-
domslokalet på Sanden snakket 
sammen. De spurte seg: Hvordan 
kan vi gjenskape det gode miljøet 
vi opplevde i ungdomsklubben? 
Dette fikk ballen til å rulle, og 
for Bjørn Arve Bentsen som har 
vært med i Y´s Men klubber både 
i Kalundborg og Stavanger, var 

det naturlig at dette var organi-
sasjonen som aktiviteten skulle 
knyttes til. Det var for så vidt ikke 
bare Bjørn Arves personlige en-
gasjement som var bakgrunnen. 
Ungdomsklubben var i sin tid en 
KFUK/KFUM-klubb, og Y´s men er 
tradisjonelt tilknyttet verdensfor-
bundet av KFUK/KFUM. Det har 
også tidligere eksistert en Y´s Men 
klubb i Mandal, fra 1982 til ca 1990, 
men i mylderet av foreningstilbud 
i Mandal den gangen var det ikke 
grunnlag for at den kunne fort-
sette å eksistere. Den gang var 
også Y´s Men klubbene forbeholdt 
menn, men i dag er klubbene 
åpne for kvinner også. 

Mandal Y´s Men´s club ble stiftet 
25.mars 2014, og på kort tid vokste 
klubben til å bli Norges største.  
I dag teller klubben 98 medlem-

mer. Dette forteller at klubben har 
truffet et behov som var i Mandal. 
Kjernen av medlemmene er disse 
som gikk sammen på ungdoms- 
lokalet på Sanden, og man kan vel, 
uten å fornærme noen, rettmessig 
hevde at ingen av disse er ung-
dommer lenger… Medlemmene er 
50 +, men det er ingen hinder for 
at yngre mennesker kommer på 
møter og foredrag som skulle vise 
seg interessante. «Vi har ikke som 
mål å skulle nå til yngre mennes-
ker, det er de på 50+ vi ønsker å 
nå.» sier Bjørn Arve. «Vi tror at det 
tilbudet vi har i dag passer best 
for denne aldersgruppen, vi reiser 
jo også på turer sammen.» Y´s 
Men er en tjenesteorganisasjon, 
og Mandal Y´s Men ønsker å bidra 
inn i Mandal menighet. De er en-
gasjert i Bruktbutikken for Kirkens 
Hus, og mange av medlemmene 
har frivillige oppgaver i guds-
tjenesten og ellers i menighets- 
livet. Dette er noe som kommer de 
neste generasjonene til gode. «Vi 
ønsker at menighetslivet skal være 
aktivt og pulserende når Kirkens 
Hus står der, slik at mange står 
klare til å begynne å bruke huset 
med en gang! Vi må ikke vente på 
aktivitetene til huset står der!» 

Og er det en ting det ikke er noen 
tvil om, så er det at klubben har 
full aktivitet allerede. Jeg besøkte 

Av Johanna Engamo

dem på møtet i mai, og da jeg 
kom kjørende til Kanten og så  
låven og parkeringsplassen ble 
jeg virkelig i tvil, hadde jeg mis-
forstått tidspunktet? Klokken var 
ennå ikke halv åtte, men plassen 
var stu full av biler. Attpåtil var det 
en finværsdag av de sjeldne. Men, 
nei, jeg hadde ikke misforstått,  
møtet var ikke i gang, men lokalet 
var nesten helt fullt. Det satt folk 
rundt alle bord og langs veggen, 
praten gikk lett og livlig og latter- 
en satt løst. Jeg følte meg noget 
ung skal jeg innrømme, men jeg 
ble godt tatt imot, og folk smilte 
da jeg knipset og filmet. Ja, filmen 
skulle dere sett, det lar seg dess-
verre ikke gjengi i bladet. Men for 
en allsang; «Så grønn en drakt, 
så rik en duft». Etter en enkel 
kveldsmat var det informasjon, 
og så slapp Ulf Aanonsen til med 

dagens «3-minutter» om industri-
en i Mandal. Interessant historie 
for alle mandalitter. Deretter var 
det klart for kveldens foredrag: 
«Hvordan ville Jesus møte en  
muslim i dag»? av teologi- 
professor Kurt Christensen fra  
Århus i Danmark.

Etter å ha besøkt klubben, er inn-
trykket at kanskje er nettopp dette 
Y´s Mens styrke at det er en klubb 
med stor takhøyde, der man kan 
komme med tro eller uten, men 
der er plass til alle. Som en sa det: 

«Det er vel så mye måten vi møter 
hverandre på i praten over  
kaffen - som andakten ved slutten 
av møtet, som signaliserer vår 
kristne basis.» For den ER der, men 
alle er velkommen, alle skal bli sett 
og verdsett. Så hvis du er ute etter 
et fellesskap, hvis du liker å høre 
på spennende foredragsholdere 
og kanskje også har lyst til å bidra 
frivillig med en tjeneste, ikke nøl 
med å gå til Kanten siste tirsdag i 
måneden! 

Alle bilder er glimt fra klubbmøte på Kanten 31. mai.

HVA ER Y’S MEN?

Internasjonal KFUK/KFUM-bevegelse, opprinnelig startet i USA i 
1920. På verdensbasis: ca 30 000 medlemmer fordelt på 1400  
klubber. I Norge: 50 klubber med ca 1400 medlemmer. I Agder er 
det klubber i Flekkefjord, Grimstad og Arendal i tillegg til Mandal. 
Bare i Rogaland er det 15 klubber, og alle er knyttet opp mot de 
lokale menigheter.
Tjenesteorganisasjon som har som formål å være tjenesteklubber 
og støtte lokalt og internasjonalt barne- og ungdomsarbeid.  
Her i Mandal er hovedoppgaven i første omgang å støtte opp om 
byggingen av Kirkens Hus. 

HVORFOR Y’S MEN?

Et godt nettverk som er åpent 
for alle trosretninger, «based 
on the teaching of Jesus Christ». 
Y´s Men er ikke et menighets-
fellesskap, men et tjeneste-
fellesskap der forpliktelser 
fordeles og gleder deles. 

AKTIVITETEN I MANDAL 

Møter hver siste tirsdag i  
måneden på Kanten, i låven hos 
Mari og Einar Sørensen.  
Kveldsmat, «3-minutter», all-
sang, foredrag om et aktuelt 
emne og kveldsandakt. 

PROGRAM HØSTEN 2016:

Tirsdag 30. august kl. 19.30 
Stein Walvick: «Mitt liv som båtbygger og lofotfisker med mer»
Tirsdag 27. september kl. 19.30
NRK-programredaktør, Sigbjørn Nedland:  
«Hvordan få flerkulturelle musikkprosjekter til å fungere?»
Tirsdag 25. oktober kl. 19.30
Gresk ortodoks prest, Christoforos Schuff: «Mitt liv»
Tirsdag 29. november kl. 19.30 (NB: I Buen kulturhus)
Sokneprest i St.Petrikirken i Stavanger, Tor Magne Nesvik:  
«Folkekirken mot 2020»

STYRET I MANDAL Y´S MEN 
2016-17:

Leder: Lillian Bjørkhaug
Avtroppende leder:  
Bjørn Arve Bentsen
Påtroppende leder:  
Jan Martin Austad
Kasserer: Kai Sødal
Sekretær:  
Inger Marie R Lillesund
Styremedlemmer: Rita Austad 
og Sigurd Skjelsbæk 

Slik så styret ut da dagens klubb ble 
chartret 25. mars 2014



PÅ BAKERSTE BENK
LONE ARNSTED, skribent

- Du burde bli bedriftsleder, og 
tjene masse penger. Skjønner ikke 
hvorfor du gjør så lite ut av  
evnene dine og livet ditt.

Høres det 
kjent ut?  
Kanskje du 
har hørt det 
selv? Eller sagt 
det til noen 
du kjenner? 

Noe i oss mennesker gjør at vi 
alltid må drive oss høyere på 
rangstigen, tjene mer penger og 
ha høyere status. Vi må kna og 
rive i evnene vi er blitt gitt, til det 
ikke er mer igjen. 

Hvor mange misjonærer har ikke 
hørt at de roter bort livene sine, 
og går glipp av høye stillinger og 
inntekter? Mange som har fått 
et kall fra Gud gjør store omvelt-
ninger i livet , og må forsvare sine 
valg selv overfor andre kristne. 

Vi skal på død og liv gjøre det  
andre mener er rett. Selv om vi  
trives med våre valg av jobb og 
kall vi får fra Gud, skal det alltid 
drives fremover.

Hvis du er flink med hendene og 
stortrives med det du skaper, 
hører du kanskje stadig at du bør 
åpne nettbutikk, stå på markeder 
og selge og finne innpass i butikker. 
Det er liksom noe galt når talen-
ter og kall ikke drives av markeds- 
krefter og en full lommebok.

Gud har gitt oss forskjellige evner 
og gaver. Han har gitt noen et 
hjerte for å misjonere, noen for å 
bli pastorer, noen for å bli sangere 
og noen for å skape eller gjøre 
noe som taler til andres hjerter. 
Som får andre til å føle at det er 
noe mer i verden enn jag og mas 
etter prestisje. 

Gud er ikke opptatt av at vi skal 
gjøre oss rike på gavene vi har fått. 
Han har sagt at vi skal få det vi 
trenger til å gjennomføre våre kall. 
Gud sier ikke at vi skal dyrke jaget 
etter skatter på jorden og fete 
lommebøker. Han sier vi skal dele 
med andre. Gi det vi har til andre. 
Hjelpe mennesker i nød. Være 
rause uten å forvente å bli betalt 
tilbake. 

Slik er det med de menneskene 
som følger sitt kall. De skaper en 

bedre verden for noen. På den 
måten kan vi se at Gud bryr seg 
om oss og andre. Og hvorfor skal 
vi da snakke dem ned ved å hevde 
at en direktørstilling er bedre for 
dem? At de sløser bort livene sine 
på ubetydelige tjenester? Er det 
ikke respektløst å snakke Guds 
kall ned overfor dem som gir alt 
for å følge dette kallet, om det er 
misjonering i et fjernt land eller 
kakebaking til naboer? 

Hvor sikre kan vi være på at vi har 
svaret på hva andre skal gjøre? 
Gud har en plan med alle våre liv. 
Vi kjenner den ikke nødvendigvis 
for egen del, og kjenner den ikke 
for andre. Men å mase som gale 
på andre mennesker slik at de kan 
slite seg ut og ødelegge talenter, 
kall og evner er vel ikke meningen?

Hva om vi heller møter hverandre 
som mennesker underveis? Som 
viktige deler av Guds plan? Hva 
om vi ser på hverandre med raus-
het og respekt - uten å ha menin-
ger om absolutt alt? Hva om vi 
forsøker å se at vi er skapt i Guds 
bilde? Og at han gjør sitt unike 
arbeid i hver av oss helt uten at vi 
eller andre ser det.
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Menighetsbladet
Postboks 210
4503 Mandal

3040 07 10852

3040 07 10852

Takk!
Auksjon/loppemarked innbrakte ca kr. 90.000  
til utbygging/ombygging av Holum Bedehus.
Vi ønsker å rette en hjertelig takk til alle dere 

som bidro på forskjellig vis til at dagen ble 
vellykket.

Marit, Reidun og Ingrid

Gaver til bladet 04-16
Kr. 100: Ø. Løvås, A.M.
Kr. 150: O. Aalvik
Kr. 200: R. Aa, I. Stiansen, H.U. og O. Tofte, T. Skofteland,  
A. og H.T. Bringsdal, A.K.K. Agnihotri, B.K.K., P.G. Skoie,  
R. Kristiansen, K.G., S. Upsaker, M. Sandnes, S.W.,  
I.L. Knutsen, S. Valand
Kr. 250: T.A. Tørressen, E.C., T. Håland
Kr. 300: R.S., K. Sandnes, M. Hansen 
Kr. 500: B.G. Eikaas
Anonyme gaver: 300 

KIRKELIGE HANDLINGER

Døpte i Mandal
Selmer Grisledal Dalan
Lotta Løland Folkestad
Marcus Farestad Friberg
Ludvig Blørstad Jacobsen
Hennie Eugiene Moland 
Pedersen
Louise Walvick Tønnessen
Malin Bråthen Røiseland
Kristine Aagset
Oliver Belland Ihme
Ingrid Marie Ekroll Sanne
Marta Spilling
Julie Jensine Sandåker 
Abrahamsen

William Pedersen Holmqvist
Erle Sandvold Lomheim
Storm Salvesen Wilhelmsen 
 
Harkmark:
Karina Bergøy
Norunn Birgitte Vælidado
Tiril Johnsen Valand 
 
Skjernøy:
Johan Sebastian Berthelsen 
Nilsen 
 
Holum:
Bjørn Møll Mangersnes

Døde i Holum: 
Erna Wiig (f. 1934)
Øyvind Strømme (f. 1978)

Mandal:
Bjørn Erland Karlsen (f. 1946)
Alvhild Cecilia Damkås (f. 1923)
Lillian Søyland (f. 1928)
Gerd Klev (f. 1921)
Marit Klev (f. 1942)
Theodor Bessesen
Lise Henriksen (f. 1972)
Frithjof Leyre Olsen (f. 1917)
Eva Stømer (f. 1919)
Olav Emil Ludvigsen (f. 1936)

Leif Kaare Larsen (f. 1928)
Per Rosseland (f. 1956)
Tove Berit Øgaards  
Jenssen (f. 1939)
John Daniel Lunde (f. 1987)
Aida Mathilde Jørgensen  
Høgsaas (f. 1923)
Kjell Magne Hageland (f. 1957)
Rolf Støle (f. 1938)
Rune Edgar Skadberg (f. 1962)
Søren Olav Saanum (f. 1932)

Harkmark:
Olav Strømmen (f. 1944)

Menighetstur til Skogtun
Det blir menighetstur for Holum menighet

til Skogtun 16. - 18. september.

Turen passer for hele familien. Variert program. 
Gudstjeneste på søndag og middag etterpå.

Påmelding til Håkon K. Varhaug
tlf. 941 55 438 (ring eller sms).

TUSEN TAKK til alle dere som er med og gir til menighetsbladet! Det betyr mye for økonomien!  
Vi fortsetter å trykke giro i bladet, så har du mulighet til å bidra er vi svært takknemlige.

Det er også flere måter å bidra på. Har du et arrangement som du ønsker å annonsere for:  
ta kontakt så formidler vi priser for plasserte annonser i bladet. Det er også plass til flere faste  

annonsører, her kan du annonsere i et blad som går ut til alle kommunens innbyggere. 

Ta kontakt på e-post: je@mandal.kirken.no

BABYSANG 

Den norske kirke 
Mandal og Holum menigheter 

Mandal menighetshus  
torsdager kl. 10.30 

Oppstart 18.august 2016 

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

For påmelding /informasjon kontakt  

Lotte Ploug Aalvik: lpa@mandal.kirken.no 

Tlf: 92232901 

 

Pris for hele kurset: 300 kr. 

BABYSANG 

Den norske kirke 
Mandal og Holum menigheter 

Mandal menighetshus  
torsdager kl. 10.30 

Oppstart 18.august 2016 

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

For påmelding /informasjon kontakt  

Lotte Ploug Aalvik: lpa@mandal.kirken.no 

Tlf: 92232901 

 

Pris for hele kurset: 300 kr. 

Mandal menighetshus torsdager kl. 10.30.

Oppstart 18. august 2016

Vi synger fra kl. 10.30 - 11.15,
så serverer vi god lunsj!

BABYSANG 

Den norske kirke 
Mandal og Holum menigheter 

Mandal menighetshus  
torsdager kl. 10.30 

Oppstart 18.august 2016 

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

For påmelding /informasjon kontakt  

Lotte Ploug Aalvik: lpa@mandal.kirken.no 

Tlf: 92232901 

 

Pris for hele kurset: 300 kr. Pris for hele kurset: 300 kr.

For påmelding/informasjon, kontakt:

Lotte Ploug Aalvik: lpa@mandal.kirken.no

Tlf. 922 32 901

Den Norske Kirke
Mandal og Holum menigheter

BABYSANG 

Den norske kirke 
Mandal og Holum menigheter 

Mandal menighetshus  
torsdager kl. 10.30 

Oppstart 18.august 2016 

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

For påmelding /informasjon kontakt  

Lotte Ploug Aalvik: lpa@mandal.kirken.no 

Tlf: 92232901 

 

Pris for hele kurset: 300 kr. 





VELKOMMEN TIL KIRKE

MANDAL KIRKE
Søndag 21. august kl. 11.00
Vingårdssøndagen
Høymesse. Nattverd.  
Helene Lohne kristensen. 
Takkoffer til UG Misjons- 
salen.

Lørdag 27. august  
kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Jan Helge Kristensen. 
Takkoffer til trosopp- 
læringen.

Søndag 28. august kl. 11.00
15. søndag i treenighetstiden
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Tore Smeplass. 
Takkoffer til menigheten.

Lørdag 3. september kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Jan Helge Kristensen. 
Takkoffer til menigheten.

Søndag 4. sept. kl. 11.00
16. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Helene Lohne 
Kristensen. Studenter fra 
Hald deltar. Takkoffer til 
Hald.

Søndag 11. sept. kl. 11.00
17. søndag i treenighetstiden
Høymessse. Nattverd.
Jan Helge Kristensen. Takk-
offer til Diakoniutvalget.

Søndag 18. sept. kl. 11.00
18. søndag i treenighetstiden
Høymessse. Per Ragnar 
Haraldstad. Gruppe fra 
Mandal Kantori deltar.
Takkoffer til Kirkens SOS i 
Agder.

Søndag 18. sept. kl. 17.00
Celebrate! 
Sangfest i kirken for alle! 
Kaker og omvisning etterpå.

Søndag 25. sept. kl. 11.00
19. søndag i treenighetstiden
Familiemessse. Nattverd.
Jan Helge Kristensen. Takk-
offer til trosopplæringen.

Søndag 2. oktober kl. 11.00
20. søndag i treenighetstiden
Høymessse. Takkoffer til  
menigheten.

Søndag 9. oktober kl. 11.00
21. søndag i treenighetstiden
Høymessse. Nattverd.  
Takkoffer til Den Norske 
Israelsmisjon.
 

HOLUM KIRKE

Søndag 21. august kl. 14.00
Vingårdssøndagen
Elvegudstjeneste på  
Nøding. Jan Helge  
Kristensen. Ta med stol.

Søndag 28. august kl. 11.00
15. søndag i treenighetstiden
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Jan Helge Kristensen. 
Takkoffer til dåpsopplæ-
ringsutvalget.

Søndag 18. september  
kl. 11.00
18. søndag i treenighetstiden
Høymesse på Skogtun. 
Takkoffer til Kirkens SOS i 
Agder.

SKJERNØY KAPELL
Søndag 4. sept. kl. 13.00
16. søndag i treenighetstiden 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Takkoffer til trosopp- 
læringen.

Søndag 25. sept. kl. 11.00 
16. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Nattverd. 
Takkoffer til Normisjon.

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

HARKMARK KIRKE
Søndag 4. sept. kl. 11.00
16. søndag i treenighetstiden 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Takkoffer til IKO.

Søndag 2. oktober kl. 11.00
20. søndag i treenighetstiden 
Høymesse. Nattverd. Jan 
Helge Kristensen. Takkoffer 
til Misjonsprosjektet  
Malinkefolket.

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. 

 
Mandal menighet inviterer til kveldsbibelskolen 

  

 

DATOER:    TEMA:     UNDERVISER: 

13. september:   Kap 1 - Alt i Kristus.    Johanna Engamo 

4. oktober:   Kap 4-5 - Kirkens enhet.   Jan Helge Kristensen 

18. oktober:   Kap 2-3,13 - Kristus forener.  Svein Haga 

1. november:   Kap 3,14-21 - Bønn.    Helga Marie de Presno 

15. november:   Kap 6 - Guds rustning.    Per Ragnar Haraldstad 

Mandal menighetshus, 
tirsdager kl 1900-2100  

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


