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Lydt over sneland klinger
en klokke så ren og klar

Det er julens budskap den bringer
hjemover til mor og far

Lytt til dens sakte klemten
under stjernehimlens vell

 Da drages mitt sinn av lengten
mot hjemmet en julekveld

Lytt til dens malmtunge klang
som bryter all verdens brus

 Den støer så godt min vake gang
som bær’ mot det gamle hus

Tanker og stjerner møtes
på barndommens gylne bro
For ved juletider det fødtes

som i mitt hjerte må bo

Ragnvald Grimsby
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«Jeg skulle gjerne sett ansiktet 
på mannen – møtt ham som 
skrev dette. Beretningen om 
Jesu fødsel er det vakreste som 
er skrevet. Det er det tetteste, 
knappeste, og det vakreste,» 
sa den svenske verdenskjente 
forfatteren Pär Lagerkvist i en 

samtale med Jakob Weidemann en sen nattetime  
i Roma. Så legger han til: «Tenk om det er sant!» 

Ja, tenk om det er sant at Gud ble menneske! Da har 
Gud talt høyt om det å være menneske. Han er blitt 
som en av oss. Salmedikteren Olof Hartmann har 
sagt om juleevangeliet: 
«Hvis dette er sant, finnes det ikke lenger  
noen ensomhet og ingen forbannelse i det 
menneskelige, for da har Gud valgt å bo hos de  
utestengte og forent seg med vår skjebne i mørket. 
Da kan du høre hans pust også der hvor rådvill- 
heten bor, om du bare har evangeliet hos deg.»

Hvis det er sant, har vi fått det beste eksempelet på 
hva det vil si å være et helt menneske. Jesus har vist 
oss hvordan vi skal leve et ekte menneskelig liv. Ingen 
har levd et så helt menneskelig liv som han.  
Å være menneske er ikke fremmed for Gud. Han kjen-
ner oss og vet hva det er å være menneske. Han har 
kommet nær gjennom et lite barn i en krybbe. 

Tenk om det er sant, da har Gud vist seg i vår  
verden! Foran menneskers øyne, ører og hender har 
Gud vist sin kjærlighet slik verden aldri før har sett.  
Et av øyenvitnene uttrykker seg slik: 
Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant 
oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at 
vi skulle leve ved ham.  (1. Joh 4,9)

Tenk om det er sant at barnet i krybben er tegnet på 
at verdens frelser er født! Ikke en politisk frelser, ikke 
en militær frelser, ikke en økonomisk frelser, men en 
frelser som kommer som et vanlig menneske som en 
av oss samtidig som han er helt forskjellig fra oss. Da 
har han som er det eneste som kan åpne porten til 
himmelen for oss kommet. Han er kommet som en 
sårbar frelser uten livvakter, som et forsvarsløst lite 

barn. Han kommer ikke for å imponere med makt, 
men for å nå like inn til oss. Da har Gud vist at han 
virkelig ønsker å komme nær hvert menneske. 

Tenk om det er sant at Messias kom julenatt, med 
hyrdene og hele himmelen som de første vitnene! At 
himmelen den natten ble fylt av en sang de aldri før 
hadde hørt maken til. Da er alle løftene i det gamle 
testamentet blitt oppfylt. Da har livet vårt fått en 
retning. «Tro på meg,» sa han som ble lagt i krybben. 
Det var derfor jeg kom.

«Beretningen om Jesu fødsel er det vakreste som er 
skrevet. Det er det tetteste, knappeste, og det vakres-
te. Tenk om det er sant!»

«Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår 
Herre som ble unnfanget av den Hellige Ånd, født av 
jomfru Maria.»

Velsignet julehøytid!

Stein Reinertsen

Biskop i Agder og Telemark

I det siste er det kommet opp skremmende saker i media. Vi har  

i lang tid måtte forholde oss til krisene rundt i verden, til flyktnin-

gene som ikke får noe sted å bo og naturkatastrofer som rammer 

dem som har minst fra før. Men nå er ondskapen kommet langt 

nærmere i form av overgrep mot de aller svakeste, nemlig barna. 

Jeg kjenner jeg blir rystet over at slikt kan hende. At voksne  

mennesker, noen av dem med forsørgeransvar, kan ødelegge barns liv på denne  

måten. Jeg roper til Gud og spør «Hvorfor?» og «Hva kan jeg bidra med for å gjøre  

verden til et bedre sted og menneskene til bedre mennesker?» 

Jeg lærte noe viktig en gang. På et seminar arrangert av Stine Sofies stiftelse. Der sa 

de: «Det er lov å ha hemmeligheter, men ingen skal ha vonde hemmeligheter.» Det må 

alle barn vite! Har du en vond hemmelighet så må du fortelle den til noen. Til en voksen 

du stoler på, på skolen eller et annet sted. Ingen skal bære på hemmeligheter som 

ødelegger. Ingen. 

Jesus sa: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.»  

Kan det være en plan for julen at vi følger Jesu ord og gjør mot andre det vi vil at andre 

skal gjøre mot oss? For han sa jo også: «Det dette gjorde mot én av disse mine minste 

søsken, har dere også gjort mot meg.»

På kirkebakken ønsker alle lesere en velsignet julehøytid!

TENK OM DET ER SANT

TROSOPPLÆRINGSPROGRAM

11. januar: Oppstart ungdomskoret Choral 

12. januar: Oppstart Babysang

14. januar: Kick off Konfirmantåret

3. - 4. februar: Juniorkonf.leir på Skogtun for  
5. klasse Oasen, Ime og Holum

10. - 11. februar:  Juniorkonf.leir på Skogtun for  
5. klasse Ime og Holum
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Kunst, kultur, kristentro  
– og et idyllisk småbruk

Hovedhuset har de overlatt til den 
yngre generasjon. På låven har 
nissen veket plass for menneskene, 
for der har Einar innredet en  
praktisk leilighet. Fjøset er gjort 
om til kunstnerverksted og galleri, 
og her blir jeg tatt imot og bedt 
på Mandalskringle og kaffe i  
trivelige omgivelser.

Årets julekunstner  
Kjellaug synes det er svært hygge-
lig å kunne få bidra med bilder 
til årets siste nummer av På kirke- 
bakken.                                                                                                                                               

- Bildene jeg har valgt er ikke 
direkte julemotiv, men er relatert 
til sentrale bibelfortellinger, sier 
Kjellaug. Himmelstigen som Jakob 
så i drømmen sin (bladets bak-
side), minner oss om Guds løfter 
og leder hen mot julens budskap 
da Gud sendte sin egen sønn til 
jorden. Forsidebildet med stjerne- 
himmelen sammen med diktet 
som er skrevet av min onkel,  
Ragnvald Grimsby, kan gjerne 
minne om det glade budskap som 
ble forkynt på markene utenfor 
Betlehem julenatt. Men opprinne-

lig er bildet inspirert av  
fortellingen om Abram som fikk 
løfte fra Gud om at hans ætt 
skulle bli så tallrik at han ikke 
kunne telle den. -Jeg er opptatt 
av å formidle bibelfortellingene 
og skaperverket gjennom bildene 
mine, sier Kjellaug.

Kjellaug hadde sin oppvekst  
i Lyngdal og fikk allerede tidlig 
interesse for billedkunst. Et år på 
Kvås Folkehøyskole ble til stor 
inspirasjon, og etter dette utdan-
net hun seg videre på Statens 
Håndverks- og industriskole i Oslo, 
ved Bergen Kunsthåndverkskole 
og Formingslærerskolen i Oslo i til-
legg til studier i Kunsthistorie, 
diverse kurs og Bibelskole i hoved- 
staden. Etter å ha arbeidet flere 
år som lærer, blant annet ved 
Lista videregående skole, arbei-
der hun nå freelance og har sitt 
eget galleri. I de senere årene 
har hun deltatt på flere kurs og 
utstillinger, flere ganger også på 
Sørlandsutstillingen. Hun bruker 
ulike teknikker i arbeidet, både 
tegning, grafikk og maling. For 
tiden har hun ansvar for driften 
av Galleri Lista fyr hvor hun også 
stiller ut egne arbeider. 

Kristentro, skapertrang  
og Jim Reeves
- Vi trives på Bustad, sier Kjellaug, 
og titter bort på Einar for å få 
bekreftelse på uttalelsen. Det 

Galleri Audna står det på skiltet som viser vei til en liten idyll like ved Audnaelva, 
noen kilometer nord for Vigeland. Velstelte hus, en ombygd låve, bekken som danser 

nedover dalsida. Et møte med Kjellaug Grimsby Mydland og Einar Mydland blir et 
møte om kunst, kultur, tradisjoner og kristentro.

Vi besøker årets julekunstner, Kjellaug Grimsby Mydland: nedslitte småbruket ble kjøpt i 
1996, og de har ikke angret på 
avgjørelsen fra den gang! Som 
den nevenyttige karen Einar er, 
har han sammen med Kjellaug 
tatt tak i utfordringene og gjort 
det lille småbruket om til en perle 
av et sted: En velstelt gård med 
våningshus, ombygd låve og et 
vakkert hageanlegg. Til og med 
har gården fått sitt eget lille kraft-
verk, som store deler av året gir 
tilstrekkelig energi til de daglige 
behovene. - Litt av en jobb var det 
også å legge til rette for galleri 
og atelier for Kjellaug i det gamle 
fjøset, sier Einar. -Vi måtte senke 
gulvet omtrent en halv meter for 
å få grei takhøyde, men vi synes 
resultatet er blitt bra. 

Og i atelieret trives Kjellaug svært 
godt. Hun benytter seg ofte av  
bibelske motiver eller finner  
inspirasjon i ulike bibeltekster. 
Resultatet er nydelige akryl- 
arbeider, ulike grafiske arbeider 
og flere ikon-lignende bilder som 
inspirerer til ettertanke og reflek-
sjon. - Kjellaug er opptatt av å 
formidle noe gjennom kunsten sin, 
sier Einar.

Selv er Einar en habil sanger, og 
den fyldige basstemmen passer 
virkelig svært godt når han tolker 
Jim Reeves’ gospelsanger! - Vi har 
begge hatt stor glede av å synge  
i Mandal Kantori tidligere, og  
Tormod Lindland har akkom- 
pagnert meg når jeg synger Jim 
Reeves. Vi fikk hjelp av en dyktig 
 lydtekniker og var i studio 
sammen, og der spilte Tormod 
inn pianoakkompagnement til 
flere av sangene jeg liker å synge. 
Hans akkompagnement kan jeg 
dermed benytte som playback. 
Dessuten er vi svært glad i de 
gamle salmene som mennesker 
før oss har funnet trøst i når livet 
var ekstra krevende. Disse synger 
jeg gjerne.

Snart er det jul 
Kjellaug og Einar venter stor- 
innrykk, slik det skal være når 

høytiden ringes inn. Kirkegang 
hører med, og i galleriet dekkes 
det langbord til små og store i 
familien, for her er det plass nok 
til alle. Siden blir det juletrefest på 
bedehuset på Melhus, hvor begge 
er aktive. Så skal julebudskapet 
lyde enda en gang, både hjemme 
hos Kjellaug og Einar og utover 
det ganske land.  

Einar minner oss om at julen 
handler om fellesskap og det å 
dele. Han er opptatt av at det lille 
barnet i krybben er den samme 
Jesus som sonet vår synd da han 
døde på korset. - Vi må la Jesus bli 
voksen i våre liv. Vi må ikke bare la 
han forbli det lille, nyfødte barnet, 
sier Einar.

Av Øyvind Braadland

Fuglene flyr mot sitt bestemmelsessted. De vet nøyaktig hvor de skal. En dag fikk jeg 
besøk på galleriet av en mann som studerte dette bildet. Vi fikk en hyggelig samtale, der 
han fortalte om sitt liv utenlands. Han gikk ut døren etter en stund, men etter et kvarter 
kom han tilbake igjen. Jeg måtte bare snu bilen og si deg hva som for meg er tittelen på 
det bildet. I China hadde vi et uttrykk som heter ´Homeward  bound´. Vi er på reise, vi 
drages mot det stedet der vi hører hjemme.
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Jul i gamle dager

- I min barndoms jul på Skagestad 
var høydepunktene god mat,  
selskap og juletrefester. Julegave-
ne var nyttige ting. Spesielt husker 
jeg at jeg fikk kjøpetøy. Og det 
var stas. Mor sydde normalt tøy til 
oss. Ofte av melsekker, som var av 

stoff. Og som kunne farges.
- Vi var syv søsken. Vi livnærte oss 
av gårdsdrift, og leverte blant an-
net grønnsaker til gamlehjemmet 
på Malmø. Til jul hadde vi inntekt 
av kristtornsalg. Jeg kan aldri 
huske at vi ikke hadde nok mat. 

Av Tom Midtbø Dahl

Vi hadde det godt på Skagestad. 
Og som på alle gårdene på 30- 
tallet: det var nøysomhet og hardt 
arbeid.

Hvordan havnet du inn  
i meieriyrket?
- Min mor sa jeg kanskje kunne 
søke meg på meieriskole, siden 
jeg var så sterk. Og slik ble det. 
Jeg søkte om praksis på Agder 
meieri i Kristiansand i Etter det 
fikk jeg en fin attest, og klarte i 
stor konkurranse med mange å få 
skoleplass på Jæren meieriskole 
på Bryne. Jeg ble såkalt stats- 
lærling på Halse meieri, og hadde 
så 15 måneder på meieriskolen før 
jeg ble meierske i 1940.

- Det var vanskelig å få jobb under 
krigen. Men etter noen måneder 
i Bjerkreim, søkte jeg på en utlyst 
stilling på meieributikken på  
Halse meieri. Den fikk jeg, og ble 
på meieriet i Mandal i 45 år.

Har du noen spesielle minner fra 
julefeiringen?
- Ja. Hjem til jul! Min søster og jeg 
skulle hjem til Skagestad fra  

Jul på Skagestad  
og meieriet

Godt voksne mandalitter kjenner Margit Skagestad fra hennes lange  
tjenestetid på Halse meieri. Først mange år på meieriutsalget, og deretter  

en årrekke inne i meieriet. Meierske av utdannelse, født og oppvokst på Skagestad.
Snart 98 år, men minnet er like skarpt som da hun hadde ansvar for  

melkekvaliteten på Halse meieri. På førjulsbesøk i hennes hyggelige leilighet  
på Malmø blir det servert kaffe, kake - og mange minner...

Kristiansand en kald førjulskveld. 
Vi tok bussen, og for å spare tid 
skulle vi gå på isen over Skage- 
stadvannet fra Vetnes. Dette syn-
tes bussjåføren var litt skummelt. 
Så han ventet med å kjøre videre 
til han så oss vel over vannet... 
Og: da vi kom inn i varmen på 
Skagestad, vartet mor opp med 
nybakt hvitt brød og julekake.  
Jeg kjenner ennå den lukten!

Julemiddagen på Skagestad var...
- Det var enten lutefisk eller grøt. 
Og vi var aldri i kirka. Vi hørte til 
Holum kirkesogn. Og det var for 
langt å reise til kirka for oss.
-Et annet sterkt minne jeg har, er 
fra jula 1942. Min bror Trygve ble 
arrestert av tyskerne lille-julaften. 
Han ble fengslet I Kristiansand. Vi 
hørte at det var lov å levere mat 
til fangene i jula. Jeg hadde fri fra 
meieriet 1. juledag, og syklet fra 
Skagestad til Kristiansand med 
mat til min bror. Jeg fikk ikke treffe 
ham, men fikk levert matpakken. 
Etter en hvil hos min søster, syklet 
jeg hjem igjen. Jeg måtte på jobb 
på meieriet 2. juledag. Alle melke- 
utsalgene hadde oppe alle  
2. dagene i høytidene.

Ødela håndskriften under krigen
- Før krigen hadde jeg en ganske 
pen håndskrift. Men alle som  
kjøpte melk, måtte skrives opp. 
Rasjonen var etter det jeg hus-
ker ¼ liter skummet melk til hver. 
Og all skrivingen, som måtte gå 
fort for å få unna køen, ødela nok 
håndskriften min.

Når vi skulle stenge utsalgene, 
for kvelden, hadde vi lov å selge 
restmelka utenom rasjonen. Så 
da sto det mange og ventet med 
håp om å få kjøpe en melkeskvett 
ekstra.

Til slutt, Margit: du har til og med 
kjørt tankbil!
- Nåja. Ikke kjørt veldig langt. Men 
jeg hadde noen flytteoppdrag av 
tankbilene utenfor meieriet i  
Øvrebyen. Det var litt smalt å  
rygge dem inn i Store Elvegate. 
Redd som jeg var for å komme 
bort i noe, var jeg ikke høy i hatten 
da det smalt skikkelig.

Neida, jeg hadde ikke rygget  
i veggen. Det var gutta hos  
Theodor Gabrielsens eft. som  
dunket i tanken med kosteskaft. 
Ja, da skremte de meg skikkelig!

Takk, Margit for et hyggelig før-
julsbesøk! Og for alle minner og 
gode historier. God jul til deg, og 
menighetsbladet gratulerer med 
98 årsdagen litt på forskudd.

Margit Skagestad og Håkon  
Rosseland ekspederer flaskemelk  
på 60-tallet.

Foto: Kåre Bruskeland, Lindesnes avis

Margit Skagestad i sin koselige  
leilighet på Malmø.

Melkeleverandørene fikk betaling etter fettprosent. Margit ved analyseutstyret.

Meieriansatte utenfor Klubben. Fra venstre: Aslaug Møll, Elsa Klepp Liland,  
Margit Skagestad, Anna Møll, Anna Bruskeland, Ingrid Larsen og Svend  
Christensen (foran).
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Av Kari Vinje

De ti ønskene
«Mamma!» ropte Julie. «Du må 
komme inn og hjelpe meg å be!» 
Mamma gikk inn på barne- 
rommet, og der lå Julie i senga 
med hendene foldet over dyna. 
«Jeg holder på å be til Gud,» 
forklarte hun, «og så kan jeg ikke 
finne på mer å be om.» 
«Hva er det du har bedt om, da?» 
spurte mamma. 
«Jeg har bedt om et malerskrin og 
en tippebil og en kattunge og en 
frosk…» 
«En frosk?»
«Ja, en sånn stor, grønn frosk som 
hopper når man klemmer på en 
ballong. Så har jeg bedt om at 
Gud må passe på deg og meg og 
pappa, og at han må la det regne 
i morgen, så jeg kan ha på meg 
den nye regnkåpe mi. Hva mer 
synes du jeg skal be om?»
Mamma satte seg. «Jeg tror 
nesten jeg skal fortelle deg et 
eventyr først» sa hun. «Jeg skal 
fortelle om de ti ønskene. Etterpå 
kan vi snakke mer om bønnen 
din.»

Og så fortalte mamma om de  
ti ønskene:
Det var en gang ei jente som fant 
en rar, liten pinne i graset. «En 
tryllestav!» ropte jenta og svingte 
med pinnen. Og plutselig stod 
en vakker fe like foran føttene på 
henne. 
«Du har funnet tryllestaven min» 

sa feen. «Nå kan du ønske deg ti 
ting!»
«Da ønsker jeg at jeg alltid må 
vinne når jeg spiller ludo med  
broren min» sa jenta fornøyd.  
«Og så ønsker jeg at jeg hadde en  
tjener som kunne rydde på  
rommet mitt så jeg slapp å gjøre 
det sjøl!» Feen nikket. «Du har åtte 
ønsker igjen!»
«Jeg ønsker at jeg hadde en hel 
sekk full av godterier!» ropte jenta, 
«sjokolade og karameller og  
sukkertøy og lakrislisser og alle 
sorter tyggis! Jeg ønsker at ingen 
må få rede på at jeg har en slik 
sekk, så slipper jeg å dele med 
noen. Og så ønsker jeg at jeg kan 
spise opp alt sammen uten å få 
hull i tennene eller vondt i  
magen.»
«Nå har du fem ønsker igjen» sa 
feen.
«Jeg ønsker meg… Jeg ønsker 
meg… ei kiste full av gullpenger 
og en fin, ny sykkel og masse flotte 
klær og…»
«Stopp!» ropte feen. «Du har bare 
to ønsker igjen. Tenk deg nå godt 
om!»
Jenta satte seg i graset og tenkte 
både vel og lenge. Så ønsket hun 
at hun var den vakreste i hele 
verden.
«Før du bruker opp det siste ønske 
ditt, vil jeg fortelle deg noe» sa 
feen. «Vet du at det finnes  
mange mennesker som nesten 
ikke har mat? Vet du at det finnes 

mange mennesker som må gå 
barbeint ute i snøen fordi de ikke 
har strømper og sko? Vet du at 
mange har mistet hjemmet sitt 
i krigen, og at mange barn ikke 
har noen foreldre lenger? Mange 
sitter i fengsel uten at de har gjort 
noe galt, og mange er syke og har 
det vondt. Ønsker du ingenting for 
dem? Ønsker du ikke mat til dem 
som sulter og klær til dem som 
fryser?» 
«Det kunne du spurt om før» sa 
jenta. «Nå har jeg bare ett ønske 
igjen, og det skal jeg bruke til noe 
annet. Jeg ønsker at jeg må leve 
lykkelig hele mitt liv!»
Feen bøyde hodet og sa: «Det 
ønsket kan jeg ikke oppfylle. Den 
som bare tenker på seg selv kan 
aldri bli lykkelig. Farvel!»
Så forsvant feen, og den kom aldri 
mer igjen.

Julie hadde krøpet lenger og  
lenger under dyna mens mamma 
fortalte. Nå stakk hun fram et 
bustete hode og ropte: «Det var et 
dumt eventyr! Jeg liker det ikke!»
«Hvorfor liker du det ikke» spurte 
mamma.
«Fordi den jenta ønsket så dumme 
ønsker. Hun kunne vel ha ønsket 
noe til de fattige også, og ikke 
bare til seg selv!»
«Enn du da,» sa mamma stille, 
«hva var det du ønsket i bønnen 
din? Et malerskrin til deg selv, en 
tippebil til deg selv, en kattunge 
til deg selv, en hoppefrosk til deg 
selv, regnvær til deg selv, og at 
Gud måtte passe på deg og din 

Denne fortellingen er hentet 
fra boken «Gud og jeg er 
venner», første gang utgitt  
i 1979. Den nærmer seg altså 
40 år, men tar opp et tema 
som er vel så aktuelt nå som 
da, kanskje spesielt nå i  
advents- og juletiden.

Takk til Kari Vinje for dine 
gode fortellinger, og for  
tillatelse til å trykke dem  
i bladet! 

Jeg ønsker at jeg  
må leve lykkelig hele 
mitt liv!» Feen bøyde 

hodet og sa: «Det ønsket 
kan jeg ikke oppfylle. 
Den som bare tenker 

på seg selv kan aldri bli 
lykkelig. Farvel!»

pappa og din mamma.»
«Jeg skal be om igjen» snufset 
Julie, «og da skal du hjelpe meg til 
å be en bønn som Gud liker.» 
Men mamma sa at hun trengte 
å be noen bønner om igjen, hun 
også, for voksne folk hadde også 
lett for å be om ting bare til seg 
selv. 
Mamma og Julie ble enige om at 
de skulle fortelle Jesus om hvor 
dårlige de var til å be. 
Julie foldet to små hender, om 
mamma foldet to store hender, og 
sammen ba de om at Jesus måtte 
hjelpe dem til å be på den rette 
måten. 
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Jul «down under»

Jeg heter Kristoffer, og arbeider 
som ambulerende sjømannsprest 
i Australia og New Zealand - en 
jobb jeg har hatt i halvannet år. 
Jobben min er å være tilstede for 

alle norske studenter og andre 
nordmenn som bor spredt rundt 
omkring på dette svære kontinen-
tet. Da blir det mye tid på fly!  
I løpet av et år reiser jeg mellom 

100 og 150 dager, flyr mange  
tusen kilometer og besøker 
hundrevis, om ikke tusenvis, av 
nordmenn. 

Selve prestehverdagen er mang-
foldig. Det kan være studentkveld 
og pubquiz på Gold Coast, dåp 
i Melbourne eller strandvielse i 
Sydney. Jeg besøker rundt ti byer 
i året, men har base i Sydney 
hvor jeg har leiligheten min. Her 
både bor og jobber jeg. Leilig-
heten er altså prestekontoret til 
Sjømannskirken i Australia, hvor 
jeg forbereder reiser, aktiviteter 
og gudstjenester. I tillegg leier 
sjømannskirken en kirke i sentrum, 
hvor vi har gudstjeneste en gang  
i måneden. 

I skrivende stund, sitter jeg på et 
fly og forbereder meg til årets 
juleturné. Ordet juleturné gir 
sikkert assossiasjoner til musikk-
artister som reiser land og strand 

 

rundt hver desember. Juleturné for meg er årets jule-
gudstjenester her i Australia. I løpet av to uker skal 
jeg holde julegudstjenester i Canberra, Adelaide, 
Melbourne, Perth og Sydney. Da skal kjente og kjære 
julesanger og salmer synges, og ekte norsk julestem-
ning skapes her i varmen. Julestemning kan nord-
menn skape overalt. I kofferten pakker jeg preste- 
kjolen, Stola og viktigst av alt, julekrybben! Om jeg 
ikke får plass til stallen, så er i hvert fall figurene med. 
Disse figurene har reist på utallige juleturneer, og 
har blitt brukt av sjømannsprester i Australia i man-
ge, mange år. Når de settes frem på gudstjenesten, 
da kommer den gode julestemningen. 

I hver av de fem byene jeg skal besøke, er det frivilli-
ge som bruker masse tid på å hjelpe til med å lage 
jul. Det serveres risgrøt, julekaker og kanskje kommer 
selveste julenissen med gaver. Avslutningen på 

Det blir varmere i luften og dagene blir lengre - julen og sommeren nærmer seg. 
Samtidig! Slik er det her i Australia- annerledeslandet hvor årstidene er snudd på 
hodet. Jul ‘down under’, er synonymt med sommer, sol og strand. Hvordan kommer 

man da i julestemning? 

GUDSTJENESTE SMS
Send «SMS-gudstjeneste, ‘ditt navn’,  

‘ønsket kirke’ til 900 80 229.

– julebrev fra Kristoffer Lønning Tørressen 

Kristoffer holder vielse på stranden. Julegudstjeneste i Adelaide.

Selfie med kenguru.

juleturneen er gudstjenesten på julaften i Sydney. Da 
samles et hundretalls nordmenn i St. Pauls Lutheran 
Church, midt i sentrum av Sydney, og så ringer vi den 
norske julen inn. Australierne selv begynner ikke fei-
ringen før første juledag, men nordmennene som bor 
her holder på den norske tradisjonen med julaften 
og da hører selvfølgelig gudstjenesten med. 

I fjor feiret jeg min første australske jul, sammen med 
familien min fra Mandal. Julaften ble feiret som den 
skal -med ‘norsk’ juletorsk fra New Zealand. Første 
juledag derimot, ble feiret i australsk ånd på Bondi 
beach. Det er nemlig slik australiere flest feirer jul - 
på stranden med venner og familie i strålende sol.  
I år, etter julegudstjenesten i Sydney, setter jeg meg 
på flyet som skal ta meg til Norge. Det blir spennen-
de å se hva Emirates klarer å få frem av jule- 
stemning på 10 000 fot.

TUSEN TAKK FOR BIDRAGENE  
PÅ HØSTMESSA I HOLUM! 

Vi vil rette en stor takk til de som hadde ansvaret for 
messa, ga gevinster til lotteriene og produkter 
til salget, Gunnar Holbek som lagde knall god 
kjøttsuppe som ble solgt og de gode hjelperne som 
bidro på alle vis. Sist men ikke minst en stor takk til 
alle som kom og kjøpte varer og lodd! Det kom inn 
ca 102.000 kr, og det er helt fantastisk! Gud velsigne 
dere alle!
 
Hilsen en takknemlig økonomikomite  
v/Wenche Hageland

GAVER TIL BLADET
Kr. 150: Aa N, 
Kr. 200: S Larsen,  
KI Hermansen, H og MO 
Nøding, BKK, IL Knutsen,  
EM Kalvik, R Aa, EAF Berg,  
J Johnsen, Lbj & NJ
Kr. 300: M og T Egenes,  

RM Knutsen, EHI  
Haagensen, AM Salvesen, 
K Sandnes
Kr. 400: E Valand
Kr. 500: H Jørgensen 

Anonyme gaver: 800
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Kirke og kultur

I år blir julekonserten på tirsdag 6. desember  
kl. 18.00. Flere lokale kor og sangere blir med for  
å spre juleglede og god stemning. Ta med 
sangstemmen din og kom. Menighetsrådet  
serverer gløgg og pepperkaker etter konserten.
 
Kantor Madsen

«Lys i mørketid» 
Mandal Kantoris julekonsert

Søndag 11. desember kl 19.00 
Mandal Kantori har arrangert egen julekonsert 
siden julen 2002. Vi hadde i noen år før det, 
kanskje 5-6 år, arrangert ‘Førjulssang’, en liten 
sangstund/konsert siste torsdag før jul kl 21.00. 

Fra 2002 ble det en full konsert og 3. søndag i  
advent som fast dag for konserten. De første 
par årene samarbeidet vi med lys- og video-
kunstneren Per Tomas Govertsen, og det var 
da konsertens navn, «Lys i mørketid», kom til. 
Govertsen lagde også logoen som vi fortsatt 
bruker i annonser og på plakatene.

Tidligere har vi samarbeidet med mange ulike  
solister ifm konserten. I år har vi valgt å ikke 
invitere inn eksterne solister, vi ønsker å benyt-
te våre egne. Koret har mange dyktige solister, 
og flere av dem vil bli å høre den 11. desember. 
Også i år har vi invitert med oss noen ekstra 
musikere for å kunne gi en  
variert og velklingende konsertopplevelse.  
Konferansier er Johanna Engamo, dirigent er  
Tormod Lindland.

Velkommen!

TL

Torsdag 15. desember kl. 19.00 er det Harkmark 
sin tur til å få julestemningen på plass.  
Harkmark blandakor har i mange år stilt trofast 
opp og holdt flotte julekonserter i Harkmark  
kirke. Vi får og innslag av musikalske ungdom-
mer som vil spille for oss. Menighetsutvalget  
serverer gløgg og Pepperkaker etter jule- 
konserten.
 
Kantor Madsen

Søndag 5. februar 
For femte år på rad inviterer Gudstjeneste- 
utvalget i Mandal menighet til en litt  
annerledes gudstjeneste på kveldstid i vinter-
mørke. Vi har hatt litt ulike musikalske uttrykk 
representert tidligere; denne gang blir det 
musikk og sang ved Lindesnes Trekkspillklubb 
og Mandal Kantori i samarbeid. Liturg er 
sokneprest Eva Marie Jansvik og biskop Stein 
Reinertsen taler. 

Velkommen til en fin stund i kirka!

TL

Julekonsert  
i Harkmark kirke

Julekonsert  
i Holum kirke

Kveldsgudstjeneste  
i Mandal kirke

Mens  
vi venter  
på jula...

På familiebaluba klarer vi ikke helt å vente. Siste samling før jul er onsdag  
7. desember, og da må vi vite hva jula handler om! Derfor har vi begynt å øve  

på julesanger. Her ser dere at vi øver på O jul med din glede.

Vi synger andre sanger også. 
Victoria, Anne Marie og Julie er 
gode til å lede alle sammen i sang 
og bevegelse. «For så høyt har 
Gud elsket verden, at han ga sin 
sønn den enbårne» synger vi av 
full hals. Den handler jo egentlig 
også om jul, selv om det ikke er en 
julesang…

Stina synes det er gøy å 
få så mange pakker, og 
det aller gøyeste er når 
julenissen kommer. «Jeg 
ønsker meg et smykke-
skrin!»

Thomas gleder seg til å 
få besøk i jula, og synes 
det beste med jula er at 
det er snø. «Jeg ønsker 
meg CD-spiller og skate-
board!»

Oliver gleder seg til jul, 
for da kan han ønske 
seg noe. Gøyest er det 
når julenissen kommer. 
«Jeg ønsker meg en 
dinosaur jeg kan styre.»

Ja, vi gleder oss til jul!

«Vi gleder oss til jul, for da får vi så 
mange gaver!» Vilde ønsker seg  
neglelakk, Camilla Barbiehus og  
Barbie, Stina ønsker seg også Barbie. 
Asta sier hun ønsker seg dukke. Det 
gjør Camilla også…

«Vi feirer jul fordi  
Jesus ble født!»

Familiebaluba er et tilbud i Mandal kirke for hele familien.  
Siste samling før jul er onsdag 7. desember kl 16.30-18.00. Det  
selges grøt fra kl 16.30, og kl 17.15 skal vi sammen vandre opp  
i tårnet, synge julesanger g kose oss med gode kaker. Alle er 
hjertelig velkommen!
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I 2016 SETTER VI FOKUS PÅ DE MANGE FRIVILLIGE, SOM PÅ ULIKE VIS  
BIDRAR OG ENGASJERER SEG I MENIGHETENS ARBEID.

FRIVILLIGE I MENIGHETEN

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! 

Det siste året har vi fått noen små 
glimt fra de ulike frivillige gruppene 
i menigheten, skulle vi dekt opp 
alle, måtte vi brukt all spalteplass 
i alle våre nummere. Selv det ville 
ikke vært nok, for her er så mange 
som bidrar. 

Vi som jobber i menighetene 
er svært takknemlige for alle 
sammen. Takk for den enorme 
innsatsen dere legger ned. Mange 
ting merkes ikke av folk flest, men 
dere gjør en enorm forskjell. Dere 
er selve smøringen i maskineriet!
 
Og det er stadig plass for flere, 
gruppene er mange. Det fine med 
å være frivillig er i at man i tillegg 
til å få lov til å gjøre en innsats 
får så mye igjen. Du møter man-
ge mennesker, blir kjent med nye, 
får kanskje venner for livet. Du får 
være med å gi oppmuntringer 
– en bok når noen har fylt 75, et 
smil til de som kommer på guds-
tjeneste, skyss til kirka, boller til 
ungene på kirkekaffen, kaffe til de 
voksne, hjelp til dåpsfamilien som 
aldri har vært i kirka før, dvd til 
2-åringen på dåpsdagen, ord med 
omsorg til en juniorkonfirmant på 
leir, middag til sultne familier på 
familiebaluba, hilsen til de som 
nettopp har fått barn, artikler i På 
kirkebakken, rene gulv til babyer 
på babysang… Listen er uendelig 
lang, stopper kanskje nettopp 
aldri.

Vi er enormt takknemlige til alle 
dere frivillige, ta det til dere! Alle 
dere som har sagt ja når noen har 
spurt, eller som har tatt kontakt 
selv og sagt at dere vil bidra. Dere 
gjør en enorm forskjell! Tusen 
takk! Og Gud velsigne dere i hver-
dag og tjeneste.

En ekstra takk går i dette nummeret til dere som er 
valgt inn til frivillig tjeneste, dere som har møteplikt når dere 
blir innkalt og som med deres tjeneste må ta flere roller i menig-
hetene, nemlig menighetsrådene. Dere ble valgt for ett år siden, 
og har 3 år igjen av perioden. Dere gjør en enorm innsats, og om 
ikke den alltid føles så givende så er den helt nødvendig. Dere er 
menighetenes ledelse, og uten dere hadde det virkelig stoppet 
opp. Tusen takk til dere!

Vi ønsker dere Guds velsignelse og oppfordrer menighets- 
bladets lesere til å oppmuntre menighetsrådene med gode ord, 
omsorg og forbønn.

Holum:
John Kittelstad
Kari Roksvold Lindland
Gunnar Holbek
John Morten Varhaug
Kristin Røiseland Soteland
Finn Røiseland
Torbjørn Kloster
Marita Nøkland
Anne Karin Kvidbergskår Agnihotri
Kirsti Kvidbergskår
Ruth Rosland Nordstrand
Arnt Helge Nordstrand

Mandal:
Helga Marie de Presno
Arild Førsund
Mette Marit Kjos-Hanssen
Ragnvald Madland
Marit Seland
Lars Kjølberg
Tom Inge Dahl
Ingunn Eikeland
Anne Marie Telhaug Winsnes
Tom Rune Gundersen
Jan Arild Syvertsen
Sigbjørn Sløgedal
Frida Sandvik
Roald Stallemo
Jonas Kofoed Malin

Frivillige i aksjon med å forberede pølsefest 
etter gudstjenesten i Mandal kirke. 
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PÅ BAKERSTE BENK
LONE ARNSTED, skribent

- Jeg kan vel tro hva jeg vil. Og 
hvordan jeg vil. Det spiller jo ingen 
rolle så lenge jeg er snill og god. 
Religionene er jo egentlig like. Alle 
vil jo bare ha fred i verden.

Har du hørt det før? Og ikke helt 
visst om du skulle si noe? Eller  

forsøkt å forklare at Jesus er den eneste Gud med sår. 
At han kom til verden for å frelse oss, og gi oss evig liv? 
At det du tror på er selve grunnlaget for oss  
mennesker? Og at vi er frelst av nåde, ikke gjennom 
noe vi gjør, noe vi er eller noe vi kommer til å bli?

Hvorfor er det blitt så vanskelig å si at vi er kristne? 
Hvorfor må vi kristne holde vår tro privat og nærmest 
skjult? 

Er vi kristne blitt så sløve av vestens sekularisering at vi 
ikke tør å stå opp for det vi tror på? Er vi så redde for å 
bli stemplet som intolerante og fordomsfulle at vi heller 
jatter med andre, enn å stå opp for ham som døde for 
oss? 

Nå former mange Jesus i sitt eget bilde. Kanskje det er 
et paradoks siden Gud skapte oss i sitt bilde? Hva skjer 
når kjente personer får lov å definere hvem Jesus er, og 
de forteller at han er en jovial fyr som engang vandret 
rundt på jorden uten annen hensikt enn å være snill og 
grei?

Gud har fortalt oss at vi skal forfølges for vår tro. Vi skal 
bli hånet og stengt ute. Men er vi egentlig sterke nok i 
troen og livet til å klare det? Tør vi miste venner fordi vi 
sier at vi er kristne? Og kan vi tåle å bli verbalt  
angrepet for vår tro? Har vi gode svar når noen sier at 
Gud er ansvarlig for alt ondt i verden?

Det er millioner av kristne som opplever forfølgelse 
hver eneste dag. Tusenvis blir drept for sin tro. Men vi 
sitter i trygge Norge, og tror at alt er greit. At ingenting 
kan skje her. Mens det rett foran nesen pågår en  
rensning av alt som er kristent i vårt samfunn. 

Hva skjer da med oss mennesker om vi som kristne ikke 
engang tør å rope opp? Hva gjør vi når noen fjerner 
bønn, salmesang og juleevangliet? 

Og hvorfor er det slik at vi er redde for å såre noen for 
det vi tror på? Går det virkelig an? Eller er det også en 
måte å kneble oss på? Å gi oss dårlig samvittighet? 

Om ikke vi står opp for vår tro - hvem skal da gjøre det? 
Jesus har kalt oss verdens lys. Kanskje det er på tide av 
vi fjerner lampeskjermen, og la det skinne langt inn i 
andres liv. For et budskap om nåde, tilgivelse og evig liv 
kan vel ikke være dårlige nyheter? Det er kanskje opp 
til hver enkelt av oss om vår kristne tro skal bevares. For 
det er rimelig klart at ingen andre er opptatt av det.

Vi er skapt til å leve nær til Gud. Også når det stormer. 
Og vi har allerede seiret fordi vi valgte fredens, til- 
givelsens og nådens Gud. Da trenger vi ikke frykte  
angrepene som kommer.



18  >  På kirkebakken 19

Da Mandal kirke ble bygd for 
200 år siden var det et ubegri-
pelig stort prosjekt. Byggelede-
ren ønsket en kirke som rommet 
alle byens daværende innbyg-
gere, men endte opp med å 
«bare» ha plass til en  tredjedel! 
Selv om det ikke er tilfelle på en 
ordinær søndag, så skjer det jo 

endel ganger i året at vi har bruk for all den plassen 
kirken rommer. Bokstavlig talt har tusenvis av men-
nesker hatt en plass her, og det totale antall besøk 
må jo telles i antall hundre tusen. 

Når Kirkens Hus nå skal bygges, så gjør jeg meg 
tilsvarende tanker; det handler både om å dekke 
dagens behov, og om å bygge for fremtiden. Jeg er 
far til to barn, og ønsker at de gjennom barndom, 
ungdom, voksenliv og alderdom kan ha et levende 
forhold til kristen tro og ta del i fellesskap knyttet til 
troen. Barnebarn og oldebarn har jeg ikke fått ennå; 
men jeg antar jeg vil ønske det samme for dem. Men 
å bidra til Kirkens Hus, det handler i alle tilfeller om 
forhold større enn «meg og mine».

Vil nytt bygg i seg selv trekke folk? Kanskje i starten, 
slik vi ser nå i Kristiansands Q42. Der har Filadelfia 
har bygd ut et helt kvartal i kvaderaturen. Men poen-
get er først og fremst at funksjonelle bygg fører til at 
man kan tilby tjenester, arrangementer og møteplas-

ser som ikke er mulig i gamle bygg. Frelsesarmeens 
lørdagskafe og KIA-samlig på Bedehuset mener jeg 
er gode eksempler at bygg spiller rolle for innhold. 
Når vi bygger Kirkens Hus, så er jeg overbevist om at 
det løser de praktiske problemer som vi sliter med i 
dagnes lokaler. Jeg er dessuten sikker på at det gir  

rom for nye ideer, så vel som ny giv til etablerte ideer. 
Å være menighet handler om å være et fellesskap 
som står sammen i tro og liv. Jeg tror og håper at 
Kirkens Hus ikke blir et «drømmeslott», men heller blir 
et skattekammer for fellesskapet i menigheten og for 
byen. Det er derfor jeg selv er fast giver til prosjektet, 
og derfor anbefaler jeg også leserne om å være med 
på å realisere dette prosjektet.

Christoffer Westermoen 

VELKOMMEN TIL KIRKE

MANDAL KIRKE
Søndag 11. desember  
kl. 11.00
3. søndag i advent.  
Ordinasjon av Kristin  
Hogganvik. Jan Helge 
Kristensen. Biskop Stein 
Reinertsen og prost  
Per Ragnar Haraldstad. 
Takkoffer til menigheten. 
Nattverd.

kl. 19.00
Lys i mørketid. Julekonsert 
med Mandal Kantori.

Søndag 18. desember  
kl. 11.00
4. søndag i advent. 
Gudstjeneste. Per Ragnar 
Haraldstad. Takkoffer til  
menigheten. Sang av  
Anette Solheim Haugen

Lørdag 24. desember
kl 14.30
Julaften. Familiegudstjeneste.  
Jan Helge Kristensen.  
Takkoffer til Mandal  
søndagsskoler/Stefanus- 
alliansen. Mandal  
barnegospel.

kl 16.00
Julaften. Familiegudstjeneste.  
Thor Kåre Kalvik. Takkoffer til 
Kirkens Nødhjelp.  
Ungdomskoret Choral.

Søndag 25. desember  
kl 12.00
1. juledag. Høytidsguds-
tjeneste. Jan Helge  
Kristensen. Takkoffer til  
Sjømannskirken. Mandal 
Musikkforening, Mandal 
Kantori. MMF spiller fra  
kl 11.30.

Søndag 31. desember 
kl. 18.00
Nyttårsaften. Nyttårsaften-
messe. Thor Kåre Kalvik.
Takkoffer til menigheten.

Søndag 1. januar kl. 12.00
Nyttårsdag. Gudstjeneste. 
Per Ragnar Haraldstad. 
Nattverd.

Søndag 8. januar kl 11.00
Kristi Åpenbaringsdag. 
Gudstjeneste. Eva Marie 
Jansvik. Hellig tre konger. 

Søndag 15. januar kl. 11.00
2. søndag i åpenbarings-
tiden. Gudstjeneste. Eva 
Marie Jansvik. Nattverd. 
Presentasjon av konfir- 
manter.

Søndag 22. januar kl 11.00
3. søndag i åpenbarings- 
tiden. Familiegudstjeneste. 
Jan Helge Kristensen.

Søndag 29. januar kl. 11.00
4. søndag i åpenbarings-
tiden. Gudstjeneste. Per 
Ragnar Haraldstad.

Søndag 5. februar kl. 18.00
5. søndag i åpenbarings-
tiden. Kveldsgudstjeneste. 
Eva Marie Jansvik. Biskop 
Stein Reinertsen. Lindesnes 
Trekkspillklubb. Nattverd.

HOLUM KIRKE

Tirsdag 6. desember  
kl 18.00
Julekonsert. Lokale kor  
og sangere.

Fredag 9. desember kl 19.00
Fredag etter 2. søndag  
i advent. Kveldsguds-
tjeneste. Jan Helge  

Kristensen. Nattverd. 
Alternativt julebord på 
Holum bedehus etter guds-
tjenesten.

Søndag 11. desember  
kl. 11.00
3. søndag i advent. Guds-
tjeneste. Nils Holbek Feed. 
Takkoffer til Kirkens  
Bymisjon i Kristiansand. 

Lørdag 24. desember  
kl. 16.00
Julaften. Familieguds-
tjeneste. Per Ragnar  
Haraldstad. Takkoffer til 
Holum søndagsskoler. 

Søndag 25. desember  
kl 12.00
1. juledag. Høytidsguds-
tjeneste. Thor Kåre Kalvik.  
Takkoffer til menigheten. 

Søndag 31. desember 
kl. 23.00
Nyttårsaften.  
Midnattsmesse. Jan Helge 
Kristensen. Takkoffer til 
Holum KrUF. Nattverd.

Søndag 15. januar kl. 17.00
2. søndag i åpenbarings- 
tiden. Gudstjeneste.  
Jan Helge Kristensen. 
Nattverd. På Holum  
bedehus.

Søndag 5. februar kl. 11.00
5. søndag i åpenbarings- 
tiden. Familiegudstjeneste. 
Eva Marie Jansvik. 
Nattverd. Juniorkonfirman-
ter deltar.

SKJERNØY KAPELL

Søndag 11. desember  
kl. 15.00
3. søndag i advent.  

Gudstjeneste. Per Ragnar 
Haraldstad. Takkoffer til 
menighetsutvalget. 

Lørdag 24. desember  
kl. 14.30
Julaften. Julespill.  
Per Ragnar Haraldstad.  

Mandag 26. desember  
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste.  
Jan Helge Kristensen.

Søndag 22. januar kl. 11.00
3. søndag i åpenbarings- 
tiden. Gudstjeneste.  
Eva Marie Jansvik. Nattverd.  
Presentasjon av  
konfirmanter.

HARKMARK KIRKE

Torsdag 15. desember  
kl. 19.00
Julekonsert. Harkmark 
blandakor. Unge artister.

Lørdag 24. desember
kl 16.00
Julaften. Familiegudstjeneste. 
Jan Helge Kristensen. Takk- 
offer til Kirkens Nødhjelp.

Mandag 26. desember  
kl 11.00
Høytidsgudstjeneste.  
Thor Kåre Kalvik. Takkoffer 
til Sjømannskirken. 

Søndag 29. januar kl. 11.00
4. søndag i åpenbarings- 
tiden. Gudstjeneste. Jan 
Helge Kristensen. Nattverd.  
Presentasjon av  
konfirmanter.
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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. 

KIRKELIGE HANDLINGER

DØPTE I MANDAL
Mari Kjøstvedt Brandsvoll
Enny Salthaug Fævelen
Martin Flottorp Kallekleiv
Lilly Lohne-Bø
Scott Sperb-Waren
Alfred Fasseland Wathne
Ole Braadland
Emil Braadland
Torje Prestjord Bue
Olympia Ada Glosvik
Johannes Margido Lindland Granhaug
Olaug Ameli Kristensen

Drømmeslott?

Thale Tronstad Aanensen
Ariel Eileen Eriksen
Liam Stausland Lie
Elias Nilsen-Hansen
Leah Marie Bjørnstad Thorsen
Tobias Dalene
Ellie Thorstensen Ihme 

Skjernøy kapell:
Arne-Martin Syrdahl Stiland 
 
Holum kirke:
Ada Berthine Johanssen

DØDE I MANDAL 

Alf Erik Buø (f. 1957)
Sverre Normann Tønnesen (f. 1938)
Solveig Gudrun Damman (f. 1918)
Åse Spilling (f. 1930)
Martha Elise Birkedal (f. 1930)
Steinar Bjørn Gulheim (f. 1941)
Johan Holm Eeg (f. 1938)
Ruth Kjellaug Stensland (f. 1929)
Kjell Ole Bessesen (f. 1922)
Marthe Kristine Kvanvik (f. 1926)

Holum
Anna Møll (f. 1926)
Tor Møll (f. 1932)

BLI FAST GIVER TIL KIRKENS HUS!

Kontonummer: 3075 12 77500



Se en stige var reist på 

jorden, og toppen av 

den nådde til himmelen.  

Og se, Guds engler gikk 

opp og gikk ned på den.

1. mosebok, kap 28, vers 12.

Bildet peker hen på det underet som 
skjedde da Guds sønn steg ned til oss 
og tok bolig iblant oss. Vi så hans herlig-
het. Julens budskap om frelse for alle 
mennesker kan forandre våre liv ved at 
vi tar imot hans Ord.

Maleri av Kjellaug Grimsby Mydland

JAKOBS DRØM


