
I førtito år har Svein Egil Eidet brukt fredagskveldene  
sine til å være sammen med ungdommer på Gimletun.

Frivillighet
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Fest på Gimletun.

For Birte Løvåsen er det viktig å bli vist tillit. Slik ble hun med i  
Den norske kirke, etter en oppvekst i Filadelfia. 

– Her er jeg hjemme, sier Birte, som skal vikariere som sogneprest dette året.
TEKST OG FOTO JO VEGARD AARDAL

BIRTES ÅR 
I ODDERNES

 D et er når jeg har blitt gitt 
oppgaver at jeg har hatt 
vekst, sier Birte Løvåsen.  
 Det var ved å bli vist 
tillit i trosopplæringen 

i Tveit menighet at hun for alvor ble 
engasjert i Den norske kirke. Senere har 
hun utdannet seg til prest, og vikarierer i 
menighetene i Kristiansand domprosti. I 
2016 skal hun være sogneprest i Oddernes 
og Justvik.

– Det føles som å komme hjem, spesielt 
når jeg er i Justvik kirke. Jeg bodde en 
periode på Jærnesheia. Da hadde jeg små 
barn, og jeg opplevde et fint gudstjeneste-
fellesskap i en bydel uten kirke.

– Hva tenker du om Oddernes  
menighet?

– Den er blomstrende. Jeg opplever 
Oddernes som en blomst som er i ferd 
med å brette seg ut. Det skjer så mye på 
så mange felt. Det er veldig godt besøkte 
gudstjenester, og i det hele tatt et rikt 
gudstjenesteliv. Jeg tror ikke jeg har vært 
noen steder det har vært så rikt og variert 
gudstjenesteliv som dere har her. Barnas 
gudstjeneste og 3g som en annerledes 
gudstjeneste. Ungdomsfestival skal det 
snart være også, en må jo bare henge i skal 
en følge med, sier Løvåsen.

– Bønnelivet i menigheten må jeg 
også trekke fram. Det er godt organisert, 
med folk som kommer og følger opp de 
bønnelappene som blir lagt i krukka på 
søndagene. Det er flere bønnegrupper og 
cellegrupper i menigheten, jeg synes det er 
veldig fint med mindre fellesskap i tillegg 
til gudstjenestefellesskapet.

– Jeg var jo så heldig å være på karne-
valsgudstjenesten i Justvik. Det bygget er 
jo så flott, med det knallblå korset. Fast-
elavnsris hadde vi, og det var til og med 
en far som hadde malt seg som klovn den 
dagen. Det var en sterk opplevelse. Liturgi 
betyr også å leke for Herren, så det var en 

leken gudstjeneste. Hver gudstjeneste er 
egentlig en hellig, alminnelig lek.

– Hva slags prest er Birte Løvåsen?
– Jeg er nok en prest som er utrolig glad 

i å døpe, dele ut nattverd og forrette guds-
tjenesten. Noen er misjonsprester, noen 
fornyelsesprester og karismatiske, men jeg 
er en sånn der som liker ritualene. Det er 
mye liv i dem hvis de leves.

– Hvorfor ble du prest?
– Det begynte som en søkning etter å 

finne ut hvem Jesus er, og det holder jeg 
fremdeles på med. Presteutdannelsen tok 
jeg i voksen alder. Jeg kan ikke si at jeg har 
hatt et kall, men jeg har hatt en retning. 
Og så har jeg tenkt at hvis Gud har bruk 
for meg, så vil jeg gjerne bli brukt. Har 
Gud bruk for meg som prest, så gjør jeg 
gjerne det. Og så trives jeg så utrolig godt 
som prest.

Dette med å være prest, det jeg ser i 
arbeidet mitt, som det blir mye av, det er jo 
sjelesorg. Det er mye av det usynlige som 
blir gjort. som går igjen, er sjelesorgen. De 
fleste ser søndagene mine og begravelsene 
jeg forretter i.

Birte synes begravelser er meningsfulle: 
– I begravelsene bygger vi kirke, da 

treffer jeg tre generasjoner, og kirka er 
ofte full. Jeg treffer utrolig mange men-
nesker gjennom ei uke. Hvis jeg har tre 
begravelser, treffer konfirmanter og har en 
gudstjeneste, så begynner det å nærme seg 
800 mennesker som jeg treffer i løpet av 
en uke. En bygger menighet hele tida. Ofte 
tenker en at menighetsbygging er det som 
skjer i aktivitetene, men det skjer også i 
gudstjenester, dåp og begravelser.

– Det å fortelle om et menneskes liv i en 
begravelse, det blir jeg aldri lei av, forteller 
en engasjert sogneprest. Et liv er helt unikt 
fra menneske til menneske. Uansett hvor-
dan menneskers liv har vært, så bærer den 
liturgien vi har i kirka.

– Du er delvis vokst opp i en pinseme-

BIRTE LØVÅSEN
Skal vikariere som sogne-
prest i Oddernes i 2016..

 PORTRETT AV VÅR NYE SOGNEPREST BIRTE LØVÅSEN
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nighet, og mange pinsevenner vil kanskje 
si at liturgi er veldig dødt. Hvilket forhold 
har du til det karismatiske?

– Det gullet jeg har med meg fra pinse-
bevegelsen, er at de har en egen inderlighet 
i troen. Det har de lært meg. Når det gjel-
der karismatikken, så kan du bli så vant 
til den at den også kan bli en slags rite. Jeg 

blir verken skremt av den, eller begeistret. 
Den er hva den er. Jeg har et avslappet 
forhold til den. Men pinsevennene har en 
frimodighet, for eksempel på det å be om 
helbredelse, det er mye fint jeg har fått 
med meg.

– De som har gitt med mest, er mine for-
eldre. Det forsøker jeg til å si dåpsforeldre 
som kommer til kirka. Jeg har vokst opp 
i et hjem som er kulturåpent. De ga ingen 
fastlåste svar til meg. Sånn tror jeg det er 
mange av i Norge i dag. Mange har et bein 
i hver leir. Det viktigste er å kjenne hvor du 
hører hjemme. Og jeg hører hjemme i Den 
norske kirke.

– Hva kommer du til å legge vekt på når 
du nå skal ha ansvar for Oddernes menig-
het i et år?

– Jeg kommer ikke til å sette mitt stem-
pel på menigheten, slik som en sogneprest 
som jobber i en menighet fast over mange 
år. Da hadde jeg ikke gjort jobben min. 
Mitt store bidrag, er å ta vare på menighe-
ten til Jon Andreas kommer tilbake. Han 
skal ikke behøve å tenke på hva i all verden 
han må overta etter meg. Det er ikke i mitt 
mandat å bevege menigheten i en bestemt 
retning.

– Men det er du som skal være her?
– Ja, og jeg skal jo bruke mine evner til 

beste for menigheten. Min styrke er at jeg 
har lett for å komme inn, for jeg er vant til 
å være i kortere perioder i menighetene 
jeg jobber i. Men jeg håper at menigheten 
opplever meg som en god forkynner. Og så 
skal jeg ivareta den store staben.

Og så håper jeg at jeg kan bringe noe fint 
til Justvik. Grunnen til det er at jeg bodde 
på Jærnesheia da jeg var småbarnsmor. 
Det var ingen kirke eller menighet der da, 
men det var et gudstjenestefellesskap på 
skolen. Så kom jeg der med barna, og ble 
bedt hjem til folk etter gudstjenesten. Nå 
har vi den flotte kirka der, og det føles godt 
å være tilbake på Justvik.

I KONTORVINDUET

Birte Løvåsen er klar på at 
hun ikke skal sette for stort 
preg på menigheten i sitt 
vikarår i Oddernes.

Men jeg håper at jeg kan 
gjøre en god jobb til beste 
for menigheten,

Jeg skal blant annet ta vare 
på en relativt stor stab av 
ansatte.. Det er også en 
viktig oppgave.

«Jeg blir aldri lei av å fortelle om et 
menneskes liv i en begravelse.»

Birte Løvåsen
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Noahs ark bygd i Minecraft
På HøstLANet som ble arrangert i 
oktober var en av konkurransene å 
bygge modeller av bibelske fortellinger. 
Vi viste bilder i forrige Spir, men de var 
så små at det var vanskelig å se detal-
jene i modellene.

TEKST JO VEGARD AARDAL 
 FOTO SIGURD TVEIT OG ANDERS B. ØVENSEN

HøstLANet var så fullt at arrangørene 
måtte si nei til flere. Der brukte de unge en 
fredagskveld og natt til lørdag på spilling. 
Blant annet fikk de i oppdrag å bygge bibelske 
tema i Minecraft.

Minecraft er et sandkasse-/overlevel-
sesspill for PC, mobil og spillkonsoller, som 
lar spilleren bygge og rive ned konstruksjoner 
av kuber i en 3D-verden.
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Noahs ark bygd i Minecraft

Hva bruker du 
tida di til?
I Oddernes menighet er det over 300 
frivillige som bruker litt eller mye av tida 
si på arbeid for menigheten.

Ildsjeler er med på å drive menighet, 
idrettslag og mye av det positive som 
skjer i Norge. Mange bruker tid på å trene 
fotballag, være speiderleder og dirigere 
kor. 

I dette nummeret av Spir kan du lese om 
Svein Egil Eidet, som har vært leder for 
ungdomsgruppa på Gimletun i 42 år! Det 
er imponerende. Werner Hausen og Kirsti 
Iglebæk bruker også mye av fritiden sin 
på arbeid i kirkene våre. 

Av og til irriterer jeg meg over at jeg ikke 
bruker tida mi på en fornuftig måte. 
Mange av oss bruker for mye tid på 
TV-serier, internett og andre tidstyver. 
Det jeg merker, er at når jeg har brukt 
tida mi på  frivillig arbeid sammen med 
andre, så har jeg som regel hatt det fint 
sammen med dem.

Det er mye artigere å være frivillig når 
man er mange som jobber mot samme 
mål. I mange av aktivitetene som foregår 
i Oddernes og Justvik, er det mange frivil-
lige, og mange som jobber sammen.  
Noen andre oppgaver venter på villige 
sjeler som har lyst til å ta et tak.

Har du fritid til overs til å jobbe som 
frivillig i Oddernes og Justvik? Ta kontakt 
med menigheten. Det er bruk for deg 
også!

Jo Vegard Aardal 
Redaktør

LEDER

MENIGHETSBLAD FOR 
ODDERNES OG JUSTVIK

Spillets flerspillermodus gjør at man kan 
spille som man vil, enten man samarbeider 
om å bygge, konkurrerer om ressursene, 
eller sloss og ødelegger for hverandre. På 
høstLANet var det altså om å gjøre å bygge 
de beste bibelske temaene.

Motivet på bildet over er, som du sikkert 
har gjettet, fra fortellingen om Noahs ark. 

Det er allerede planer om å arran-
gere nytt LAN til høsten. Følg med på 
Oddernes sine nettsider oddernes.no og 
Facebooksidene til Oddernes og Gimletun 
ungdomsgruppe.
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Svein Egil har gått ut gjennom 
porten påGimletun for siste 
gang som leder på ungdoms-
gruppa
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Svein Egil Eidet har vært leder på Gimletun Ungdomsgruppe siden 
oppstart. Etter 42 år i frivillig tjeneste sluttet han i fjor som leder.

TEKST SOLVEIG OMLAND FOTO JO VEGARD AARDAL

FRIVILLIG I  
OVER FIRE TIÅR

 D et ble markert med en 
fest på Gimletun der 
nåværende og tidligere 
Gimletunere ble invitert 
for å markere avslutningen 

av en epoke. Over hundre personer var til 
stede for å takke Svein Egil for innsatsen. 
Hans innsats viser seg, etter hans egne 
kalkulasjoner, å være 3,5 årsverk.

Ungdomsgruppa på Gimletun hadde sitt 
første møte 23. februar 1973. Fem perso-

ner i Oddernes menighet var spurt om å ta 
initiativ til å starte en ungdomsgruppe. De 
lagde brosjyrer som de la i postkasser på 
Gimlekollen og omegn og på oppstartsmø-
tet var det mellom 50 og 60 ungdommer 
som møtte. Siden har det vært ungdoms-
møte hver fredag og Svein Egil har vært på 
mange av dem.

– Ungdomsleder i 42 år, det er lenge, 
Svein Egil. Hva motiverte deg til å bli 
leder, og enda mer interessant, hva er det 
som har motivert deg til å fortsette i 42 år?

– Da jeg var med på oppstarten av Ung-

domsgruppa hadde jeg vært med i annet 
ungdomsarbeid og visste hvor viktig et 
slikt arbeid kan være for de som går der. 
Motivet, om du er ute etter det, var å skape 
et godt sted for unge mennesker. Det vik-
tigste motivet for å fortsette var at jeg ble 
så glad i alle de fine ungdommene jeg var 
sammen med, sier Svein Egil.

Svein Egil nevner også, litt mer alvorlig i 
følge han selv, at motivasjonen selvfølgelig 
også var å bygge Guds rike og være med på 
at mennesker ble kjent med Jesus.

– Men rent menneskelig likte jeg de 
unge så godt, gjentar han.

– Forresten, fortsetter Svein Egil, det 
er litt merkelig at jeg er ungdomsgrup-
peleder. Jeg er ikke noe musikalsk, kul er 
jeg ikke og heller ikke noen taler, så det er 
en selvmotsigelse. Om jeg skal si hvordan 
jeg opplever det, så er jeg imponert over at 
ungdommene har holdt ut med meg i alle 
disse årene.

– Hva har vært viktig for deg som leder 
på Ungdomsgruppa?

– Jeg har tenkt litt på om jeg har hatt 
et program for det arbeidet jeg har gjort. 
Jeg har vært veldig opptatt av å få frem på 
en god måte, det alminnelige med å være 
kristen. Det går an å være et vanlig norsk 
menneske, skoleelev eller lektor, som kan-
skje ikke er from eller opplever så mange 
undrer og samtidig være en takknemlig 
kristen som setter pris på at en hører Jesus 
til. At det er noe selvsagt over det at vi alle 
hører han til, sier Svein Egil.

 FRIVILLIGHET  SVEIN EGIL EIDET

SVEIN EGIL EIDET
Gift med  Aase.

42 år som leder for 
Gimletun ungdomsgruppe

«Det er litt merkelig at jeg er 
ungdomsgruppeleder. Jeg er ikke  

noe musikalsk, kul er jeg ikke,  
og heller ikke noen taler»

Svein Egil Eidet
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En annen rød tråd i Svein Egils arbeid 
var å få ungdommene selv til å fortelle 
hverandre det som var viktig; for eksem-
pel at det er fint å høre Jesus til eller at det 
er godt å være kristne sammen. Det kan 
ha en stor betydning at ungdommen sier 
dette til hverandre og ikke bare de gamle 
lederne som forteller dette til ungdom-
men.

– Du har fulgt og observert ungdom i 42 
år, har du gjort noen refleksjoner i forhold 
til hvordan ungdom var før og hvordan de 
er nå?

–Ja, det har jeg tenkt mye på. Først og 
fremst er likheten utrolig stor. Ungdom-
mer i alle disse årene har hatt mye til 
felles: å vokse fra å være barn og til å 
være ungdom, å ta ansvar for seg selv og 
dette med møtet mellom gutter og jenter. 
Om jeg skulle si noe om måten dagens 
ungdom er sammenlignet med tidligere 
generasjoner, så er det mest påfallende 
den åpenheten de viser. Da jeg begynte 
her, om det var en taler som sa noe, kunne 
jeg bare drømme om at noen av ungdom-
mene ville gi tilbakemelding til taleren 
som var her, mens nå gir ungdommen mye 
mer tilbakemelding til talere og takker for 
at de kommer. 

Når det gjelder den kristne tro, så er 
det mye likt, men tidligere var det mye 
mer forkynnelse om fortapelse og frelse, 
mens nå er det mer fokus på at Jesus vil ha 
oss just som vi er og vi legger ikke så mye 
vekt på hva som er galt og riktig. Om jeg 
skal sette en merkelapp på det så tror jeg 
dagens ungdom opplever en mye sunnere 
forkynnelse enn tidligere.

Svein Egil brukte ved flere anledninger 
en case, en virkelighetsnær historie, som 
han presenterte til ungdomsgruppa for å 
få litt refleksjon rundt et tema. Det hele 
startet da to av tre ledere på en ungdoms-
gruppetur meldte frafall og Svein Egil 
var den eneste lederen på turen. Han fikk 
da, på en dags varsel, ansvar for å talene 
i løpet av helgen. Da satt han seg ned og 
skrev en case som han presenterte for 
ungdommene. Det var om en fyr som kom 
på Ungdomsgruppa for første gang og 
hvordan han ble tatt i mot. Det ble en del 
prat i gruppene.

– Jeg synes det fungerte greit på den 
turen, minnes Svein Egil. 

– Jeg brukte ulike case på turer og på 
styreturer. Grunnen til at jeg gjorde det 
var for å snakke om og reflektere rundt 
noe som er nært og som vi kjenner, som 
går mye lettere enn å lese noen bibelvers 
som en skal diskutere i en gruppe.

Svein Egil forteller også at han har opp-
levd at et stort ansvar å være ungdoms-
leder. Hver fredag er det bønnemøte før 
ungdomsmøtet starter. Der var ungdom-
mer som ikke var så vant til å be og han 
forteller at han hørte at de plukket opp 
noen av de klassiske flosklene han  selv 
har. Svein Egil sier slike opplevelser gjorde 
han veldig bevisst på hvilket ansvar en har 
som leder for ungdom.

– Hva er høydepunktene når du ser 
tilbake på 42 år?

– For meg er høydepunktene en helt 
vanlig fredag. Jeg kunne være ganske 
trøtt og sliten etter en ukes arbeid og var 

SVEIN EGIL OG AASE

påGimletun der det ble 
arrangert førjulsfest og 
feiring av Svein Egils 42 år 
som leder.
Foto: Solveig Omland.
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så vidt hjemom før jeg gikk på Gimletun. 
Men etter å ha vært på møte, så kom jeg 
hjem som en helt ny mann til kona mi, 
Aase. Når jeg kom til Gimletun var det 
alltid mange ungdommer i sving med å 
forberede møtet. Noe jeg alltid har satt 
pris på er hvordan ungdommen har tatt 
imot hverandre, med et smil og «hei». Det 
har vært fint å observere. Og så var det 
utrolig å være vitne til alle som deltok og 
bidro på møtene. Av og til kunne de som 
ledet møtet være litt nervøse og det kunne 
bli litt klønete, men de gjennomførte det. 
Et annet høydepunkt var da jeg, til min 
store overraskelse, fikk Kongens fortje-
nestemedalje for arbeidet med Gimletun 
Ungdomsgruppe. Det var helt spesielt. 

– Hva kommer du til å savne mest, 
Svein Egil, når du avslutter ditt arbeid 

som leder på Ungdomsgruppa?
– Det jeg kommer til å savne mest er de 

vanlige møtene på fredagskveldene og å se 
hvordan dere ungdommer er med hveran-
dre. Når jeg nå har vært mindre på Ung-
domsgruppa, og har ledige fredagskvelder, 
så lurer jeg jo på hvordan jeg greide å være 
der hver fredag i alle de årene.

Både nåværende og tidligere Gimle-
tundeltakere uttrykte på førjulsfesten 
stor takknemlighet til Svein Egil for hans 
innsats. Et av underholdningsinnslagene 
denne kvelden var utdeling av en ny med-
alje, Kongenes konges fortjenestemedalje! 
En medalje Svein Egil satte stor pris på og 
mente burde henge ved siden av den for-
rige medaljen han hadde fått.

To tidligere ungdomsarbeidere i 
Oddernes menighet, Espen Coward 
og Bjørn Stian Hellgren, forteller om 
samarbeidet med Svein Egil.

– Jeg var bare 18 år da jeg begynte som 
ungdomsarbeider i Oddernes, forteller 
Espen. Svein Egil spurte Espen om han 
kunne tenke seg å være ungdomsarbeider, 
og foreslo at han skulle søke, og var sikker 
på at det kom til å gå fint. 

– Og det gikk fint, sier Espen, men jeg 
vet ikke hvordan det hadde gått uten han!

– Svein Egil et godt forbilde på mange 
områder, fortsetter Espen. 

– Det er ikke få ganger Svein Egils navn 
blir nevnt i sosiale sammenhenger når det 
kommer til trofasthet, forholdet til Jesus, 
kontakt med ungdommer, eller vandringer 
i fjellet.

Bjørn Stian husker også hvordan det var 
da han tok fatt på arbeidet som ungdoms-
arbeider: 

– Svein Egil ba meg si fra dersom jeg 
ville han skulle trekke seg. Han var jo en 
gammel mann, mente han selv og han 
tenkte kanskje at vi ikke trengte ham i 
styret. Dette var vel 10-12 år siden, smiler 
Bjørn Stian. 

Svein Egil trengte ikke mye overtalelse 
for å fortsette i styret og Bjørn Stian for-
teller at han er glad for at han var såpass 
snartenkt at han ikke lot Svein Egil tre ut 
allerede da.

– Jeg husker vi i styret fikk lov til å ta 
fullstendig eierskap til styrearbeidet og 
til hva vi ville fylle Ungdomsgruppa med. 
Likevel hadde nok Svein Egil større innfly-
telse på arbeidet enn det vi unge kanskje 
tenkte på. Bare det at han var der gjorde 
at ting ikke «skled ut» og han var en viktig 
kontinuitetsbærer, fortsetter Bjørn Stian.

Bjørn Stian forteller om hvordan Svein 
Egil engasjerte seg i styret. Styret ble 
invitert på styretur til hytta hans i Høvåg, 
og han hadde dratt ut lenge i forveien 
for å gjøre klart til innrykket. Det var 
skiskyting både innendørs og utendørs, 
fakkeltog og hjemmesnekrede gaver til 
styremedlemmene. 

– Det gjorde inntrykk på oss at han 
satte pris på å være sammen med oss, 
minnes Bjørn Stian, og jeg tror vi lærte 
mye bare av å være rundt ham. Måten han 
snakker positivt om alt og alle, og være-
måten hans, er forbilledlig.

– Rent personlig har Svein Egil vært et 
forbilde i det å sette Jesus først i hjemmet, 
først som student og senere i ekteskapet, 
sier Bjørn Stian. -Det virker like naturlig 
for Svein Egil og Aase å snakke om hva 
som sto i andaktsboka den morgenen som 
hvor de skal på ferie til sommeren. Den 
naturlige måten å være «hverdagskristen» 
på er noe jeg ønsker å ta videre i mitt eget 
liv.

SVEIN EGIL ER  
ET FORBILDE

Bjørn Stian Hellgren

Espen Coward
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Fest på Gimletun.
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Oddernes menighet hadde ved siste opptelling 301 personer engasjert i 
en eller flere oppgaver i menighetsarbeidet. En av disse er Kirsti  
Iglebæk som flyttet til Kalvehagen på Justvik for seks år siden.

TEKST IRENE VESTØL STØDLE  FOTO JO VEGARD AARDAL

MED ENGASJEMENT 
FOR JUSTVIK 

 Frivillighet kan defineres som ikke-
obligatorisk arbeid, det vil si den tiden en 
person bruker på å utføre en eller flere 
aktiviteter – enten gjennom en organisa-
sjon eller direkte overfor andre utenfor 
egen husholdning – uten å ta betalt. 

Frivillighet er et viktig politisk sats-
ningsområde og det jobbes nasjonalt med 
å styrke samhandling mellom frivillig og 
offentlig sektor. Kristne organisasjoner 
har en lang tradisjon og kultur for frivillig-
het – så også den norske kirke. 

Oddernes menighet har altså mer enn 
300 personer engasjert i en eller flere opp-
gaver i menighetsarbeidet. Kirsti flyttet til 
Kalvehagen på Justvik for seks år siden, og 
har brukt mye tid i kirka.

Kirsti er et JA-menneske.  Hun er enga-
sjert i barnearbeidet på Justvik og har 
en finger med i mye av arbeidet med de 
minste her ute. Helt siden hun flyttet hit, 
har hun engasjert seg i dette arbeidet, men 
mer og mer med årene. I starten var det 
mest i helgene, men da hun måtte trappe 
ned arbeidet sitt for fire år siden, økte 

det frivillige engasjementet til ukedager/
kvelder og også litt arbeid på dagtid. Hun 
er nå med og driver barnekoret Korijus, 
er med i menighetens undervisnings – og 
trosutvalg, hjelper til med trosopplæring 
for skoleelever og barnesangtime.  For å 
nevne noe.  Når Spir snakket med henne 
hadde hun nettopp avsluttet en øvelse med 
barnekoret. 

– På det meste kan jeg være innom kirka 
både tre, fire og fem dager og/eller kvelder 
i uka. Men så kan det være rolige perioder 
også. Det er litt opp og ned. 

Det oppleves meningsfylt å engasjere seg 
i den lokale kirken, som for meg er Justvik 
kirke. Derfor er det her ute jeg vil bruke 
det overskuddet jeg har. Det er så viktig 
for meg å ha noe å holde på med på dagtid! 
Jeg har derfor også hjulpet noen av de 
fast ansatte med forskjellige oppgaver på 
dagtid.  På grunn av sykdom har jeg ikke 
kunnet ha lønnet arbeid på en stund. Det 
er noe jeg har innsett at sånn må det være, 
og derfor har det vært viktig å finne noe 
meningsfullt å holde på med om dagen, 
når alle andre er på jobb og ungene er på 
skolen. 

– Jeg må føle at jeg er til nytte. Og det 
føler jeg at jeg er gjennom det arbeidet 
jeg gjør i menigheten. Jeg føler at det jeg 
gjør blir satt stor pris på av de fast ansatte 
som jeg samarbeider med. Jeg kjenner 
veldig på at jeg har mistet fellesskapet med 
andre når jeg ikke har en vanlig jobb. Slik 
sett blir kirka og de andre voksne som jeg 

 FRIVILLIGHET  KIRSTI ANNETT WILSON IGLEBÆK

KIRSTI ANNETT 
WILSON IGLEBÆK
Født 1975

Gift med Kjetil

2 barn.

«Det jeg gjør, blir satt  
stor pris på av de  

fast ansatte som  jeg  
samarbeider med»

Kirsti Iglebæk
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samarbeider med der en erstatning for 
jobbmiljøet jeg ikke har lenger. Det å ha 
noen å spise nista og prate med i lunsjen 
er veldig godt og viktig for meg. Det å være 
frivillig blir på mange måter en vinn-vinn 
situasjon!

Det forskes også mye på frivillighet. Det 
at dugnadsånden i Norge er død, er i følge 
forskningen en myte. Nivået på den gene-
relle frivilligheten har hatt en svak økning 
siden nittitallet. Forskningen viser også 
at frivillighet er helsefremmende for den 
som engasjerer seg. Det siste kan Kirsti 
bekrefte.

–  Når jeg føler at jeg er til nytte og kan 
bety noe for andre, gir dette et større over-
skudd i hverdagen. Og det å jobbe med 
barn er veldig givende og gøy, selv om det 
selvsagt også er krevende å holde styr på 
alle ungene! Det å ha en uforutsigbar helse 

er lettere i frivillig arbeid enn i lønnet 
arbeid, synes Kirsti. Det er legitimt å ringe 
og si at i dag ligger jeg rett ut med migrene 
så jeg kan ikke komme. Og så komme ster-
kere tilbake i gode perioder.  

– Og jeg opplever stor forståelse for at 
helsa av og til gjør at jeg må si nei, sier 
Kirsti, som for det aller meste sier ja og er 
en viktig bidragsyter i menighetens barne-
arbeid på Justvik.

ENGASJERT DAME
Kirsti  bruker mange timer i 
kirka på Justvik
Foto: Jo Vegard Aardal
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Hvis du har gått i Oddernes kirke de siste årene, har du garantert 
truffet Werner Hausen. En mer positiv mann skal du lete lenge etter.

TEKST OG FOTO JO VEGARD AARDAL

ENTUSIASTEN  
WERNER HAUSEN

Enten det er vanlig høymesse, Kvelds, 
Barnas gudstjeneste eller andre arrange-
menter, er som regel Werner til stede.

– Jeg synes det er givende å være med i 
Oddernes menighet. Det er mye fint som 
skjer her, og det vil jeg være med på, sier 
Werner.

Tyske Werner Hausen skulle egent-
lig bli handelskjøpmann, og valgte den 
utdanningsretningen først. Men etter endt 
utdannelse og litt jobbing, følte han ikke 
at det var den veien livet hans skulle ta, og 
besluttet å reise til Nord-England på bibel-
skolen av ”The Torchbearers/Fakkelbæ-
rerne”  Der traff han en sørlandsjente som 
het Kristin Løvdahl, og det er grunnen til 
at han etter hvert flyttet til Norge.
Men først bodde og arbeidet ekteparet 
mange år i Sør-Tyskland i delstaten Baden 
Wuerttemberg – rundt Stuttgart.  Werner 
bestemte seg for å ta teologiutdannelse i 
Kiel og Tuebingen, og jobbet der  som tysk 

prest i 12 år, før de i 1987 bestemte seg for 
å flytte til Norge. Werner og kona Kristin 
flyttet til Røst/Lofoten, der han var prest 
i 19 år
FLYTTET 400 MIL NORDOVER  – Jeg prøvde 
Sørlandet først, men det var i Nord-
Norge det var behov for prester. Derfor 
tok vi utfordringen og reiste dit, forteller 
Hausen.

– Jeg hadde en følelse av at hvis det 
var noe jeg kunne bidra med, så føltes det 
riktig å dra nordover. Husk på at tyskerne 
hadde gjort mye galt i Nord-Norge under 
krigen, så da tenkte jeg at dette kunne 
være min måte å prøve å gjøre noe godt 
igjen. Da bestemte Kristin og jeg at vi 
skulle prøve. Jeg ble kapellan på Værøy og 
Røst, ytterst i havgapet i Lofoten. Kristin 
og jeg jobbet der i 19 år, jeg som prest 
og hun som lærer og ledende tillitsvalgt. 
Etterpå ble jeg domprostiprest i Bodø i fire 
år, og reiste rundt til mange menigheter i 

MIN TRO  WERNER HAUSEN

WERNER HAUSEN
Enkemann.

Bor på Gimlevang.
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Werner Hausen er en trofast 
kirkegjenger i Oddernes. Jeg 
trives godt i denne menig-
heten, og har etterhvert fått 
mange gode venner her.
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distriktet der.
Så ble Kristin syk, hun fikk hjerneblød-

ning. De bestemte at hun skulle flytte 
hjem til Kristiansand, for å være nærmere 
familien. Werner jobbet i Bodø, men reiste 
hjem til Kristiansand hver fjerde uke for å 
være sammen med Kristin. I 2006 ble han 
pensjonist, og flyttet hjem til Kristiansand.

HERREN GIR, OG HERREN TAR  – Jeg hadde 
en sommer, høst og vinter sammen med 
henne som pensjonist, og det var en Guds 
gave. For i februar fikk hun en ny kraftig 

hjerneblødning med hjerteinfarkt. Hun 
døde øyeblikkelig, mens vi var hjemme i 
huset vårt.

– Har det påvirket troen din at du mistet 
kona di så tidlig?

– Du kan si ja, men ikke på den måten 
at jeg sa nei til Gud. Jeg merket at jeg følte 
behov for å trekke meg litt tilbake etter 
mange år i tjeneste som prest. Men det 
var også det momentet at jeg plutselig var 
alene. Vi fikk aldri barn, Kristin og jeg, 
men Herren hadde gitt meg en kjærlig og 
herlig kone i over 39 år og Han har tatt 
henne igjen, sier en ettertenksom Hausen.

– Jeg måtte tenke på meg selv, og finne 
veien videre. I sorgen fikk jeg trøst i salme 
23, den som sier at «Herren er min hyrde, 
jeg mangler ingenting. Han leder meg til 
vann der jeg finner hvile». Det hjalp med 
alt det jeg har lært gjennom et langt liv 
med tro. Jeg hadde aldri trodd at Kristin 
skulle forlate meg så tidlig, hun var bare 
63 år. Vi hadde jo et håp om at vi kunne ha 
en hyggelig pensjonisttilværelse sammen. 
Men sånn gikk det dessverre ikke.

Men jeg er glad for at jeg har en svoger 
og svigerinne her på Sørlandet. Og så får 
jeg være onkel til barna deres. Selv om de 
er voksne for lengst. Noen av mine søsken 
sa til meg: Kan du ikke komme til Tysk-
land og bo her? Jeg tenkte naturligvis på 
det, men bestemte meg for å fortsette å bo i 
Kristiansand.

– Jeg hadde en følelse av at jeg skulle 
videreutvikle kontakten med de vi kjenner 
her på Sørlandet. Jeg har familien til kona 
mi her, så jeg har et familiefellesskap jeg er 
en del av. Og så har jeg Oddernes menig-
het, og alle de jeg var blitt kjent med her.

– Dette er det området jeg har flest ven-

ner, og en kirke som jeg trives i, derfor har 
dette vært rett sted for meg.

– Og så har jeg kjent at det har vært 
meningsfullt å bidra til samarbeid mellom 
Tyskland og Norge. Vi har hatt et kirkekor 
opp hit fra Kiel. Det er meningsfullt å være 
med på utveksling av kultur og kirkeliv 
mellom to land som egentlig står hveran-
dre ganske nær. Både nordmennene som 
fikk oppleve koret, og medlemmene i koret 
har hatt opplevelser de kan ta med seg 
videre.

VALGTE KRISTIANSAND  - Vurderte du å 
flytte til Tyskland?

– Nei, men jeg fikk utfordringen fra 
mine søsken. Jeg bestemte meg at jeg ville 
bo her. Tanken min er at hvis jeg tenker 
at Herren har ledet meg, så har han også 
ledet meg hit. Jeg bor veldig greit til i 
forhold til å komme meg til Tyskland, både 
med ferge, bil og fly. Så her på Sørlandet er 
det veldig gunstig å bo. Jeg trives her, og 
reiser til familien min i Tyskland en gang i 
året i snitt.

Jeg er aktiv i forskjellige verv lokalt. Det 
er forskjellige ting som jeg liker å være 
med på, og som jeg synes er meningsfylt 
for meg å jobbe med.

TRIVES GODT I ODDERNES  – Jeg prioriterer 
for eksempel å komme på Barnas gudstje-
neste. Det er veldig viktig å ta barna med i 
kirka, at de får oppgaver og gjennomfører 
dem. Det har prest Jon Andreas og de 
andre som jobber i menigheten vært flinke 
til, å gi barna og de unge en mulighet til å 
være med. Der er det blitt mye bedre enn 
det var tidligere. Få de unge med tidlig, og 
gi de ansvar, så tror jeg vi har dem med i 
kirka hele livet.

– Jeg mistet dessverre Kristin alt for 
tidlig. Men livet går videre for det.  Sviger-
foreldrenes delarvede hus måtte selges. 
Jeg nyter nå både hussamholdet i fire-
mannsboligen i Bernt Holms vei og å være 
frivillig medarbeider i Oddernes Menighet, 
i lokallaget av Kristelig Folkeparti, i den 
Norske Israelsmisjon og i Kristent Interna-
sjonalt Fellesskap (CIF). 

Man må bare finne en meningsfull måte 
å leve det på. Med Guds hjelp, avslutter 
Werner Hausen.

«Jeg fikk trøst i salme 23:
Herren er min hyrde,  jeg  mangler 

ingenting. Han leder  meg til  
vann der jeg finner hvile»

Werner Hausen
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#odderneskirke
#oddernes

@EVA.GJERLOW: Oddernes kirke i Kristian-sand, Norge Desember 2015 #odderneskirke #church #kirke #kristiansand

@HILDELU1982: Fint og kaldt.  

#odderneskirke #solnedgang #kristiansand 

#tur

@BILDEMANNENPAUL: The oldest building in 

my town #Kristiansand, Norway. #kristian-

sand #odderneskirke #church #kirke

– 3G står for den tredje gudstjenesten 
i måneden. Navnet sier også noe om 
et møtested med den treenige Gud og 
det at vi er tre generasjoner samlet. De 
fleste forbinder kanskje 3G med å være 
på nett, og det må jo også være et mål, 
sier Håkon Kringlebotn.

– Dette er en gudstjeneste som 
mange har ønsket. Oppmøtet har vært 

bra på de to første gudstjenestene, sier 
Håkon Kringlebotn, initiativtaker og 
lovsangsleder for 3G.

De resterende datoene for vårens 
3G er 20. mars, 17. april, 15. mai 
og 19. juni.

Suksess for 3G
Sunn kirkelunsj, blomsterdekoratører som 
pynter kirkerommet og kirkeband er noen 

av ingrediensene i Oddernes menighets nye 
gudstjeneste 3G. Den tredje søndagen  

i måneden kan du oppleve en litt  
annerledes gudstjeneste.

Det som tidligere var ungdomstinget, heter nå Byklekonferansen. I tillegg til at 
Ungdomstinget arrangeres inviterer bispedømme opp alle ungdomsledere og 
ungdom som er engasjert i ungdomsarbeidet til en helg med møter, seminarer 
og mulighet til å treffe andre i samme arbeid. Fra Oddernes reise Ruben Jærnes, 
Maria Leland Omdal, Matthias Jacobsen, Isak Aasemoen Aardal, Tobias Hage-
hei og Malin Holte. 
På lørdag fikk vi besøk av Biskop Stein. Ungdomsarbeidet blir satset alt for lite 
på i vårt bispedømme, og det er en skandale, sa han under  
"grill en biskop" på lørdag. 
Denne helgen var en kjempesuksess og vi gleder oss allerede til neste år!

6 ungdommer på Byklekonferansen
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Bli med på menighetstur
10.-12. juni 2016 - Hove på Tromøya

Helga 10-12 juni drar Oddernes   
menighet på tur til nydelige Hove.  

Opplegg for barn, ungdom  
og voksne i alle aldre! 

Mer informasjon og påmelding på 

www.oddernes.no
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Bli kjent  
med  
menig- 
hetsrådet

Navn: Vidar Jakobsen
Alder: 55
Arbeid: Prosjektingeniør i Agder 
Energi
 
Hvilken bok, film eller artist har 
gjort inntrykk på deg i det siste?
– The Wall med Roger Waters på Wembley 
med mine to sønner sitter lenge, ellers 
kommer jeg ikke bort fra Maria Mena sin 
tolkning av Bjørn Eidsvågs salme " En 
tåre renner fra ikonet". Du finner den på 
Youtube.

Hvilken hobby skulle du ønske du 
hadde?
– Jeg er praktisk anlagt og trives med 
alt fra snekring til "mekking", men tiden 
strekker ikke helt til. Fly modellfly har jeg 
alltid hatt lyst til!
 
Hva er du aktuell med for tiden? 
– Jobbmessig er jeg i ferd med å avslutte 
et spennende kapitel. Vi setter i drift et 
stort nytt kraftverk i Iveland hvor jeg 
har en krevende men veldig gøy rolle. 
Fornybar energi og vannkraft er skaper-
verkets evighetsmaskin. Gud er en stor 
ingeniør. Vi har fått ansvar for å forvalte 
skaperverket, derfor føles dette veldig 
meningsfylt.
Forøvrig ser jeg frem til påskefeiring 
med familien på hytta og oppladning til 
Hovden tour.

Hvilken avisoverskrift kunne du 
tenkt deg å lese? 
– "Barnesoldater er nå totalt avskaffet".

Hvilken sak kunne fått deg til å gå i 
demonstrasjonstog?
– Overgrep og mishandling.

Hva er ditt beste minne fra tiden i 
Oddernes menighet?
– Storsamling i menighetshuset med alle 
generasjoner fordelt over to fulle etasjer 
med barn, voksne, pølsegryter, 
vafler, boder, klovner, prinser 
& prinsesser, besteforeldre 
og Jesus.

 
Her skal vi 

bli bedre kjent med 
de som sitter i menig-

hetsrådet. Denne gang 
er det Vidar Jakobsen  

som svarer.



SPIR 19

Justvik kirke
Lørdag 23 april kl. 13.00

Astrid Lømsland
Cecilie Ospenes
Emilie Løkås Saga
Emma Nilsen Bordevich
Henrik Newport
Katrine Jåtun
Marcus Hansen Aastad
Maren Eikeland Fjeldavlie
Silje Seland
Sindre Hansen
Sofie Marie Stenslund
Tiril Metveit Beisland
Tor Martin Ruud Søbstad

  
Søndag 24 april kl. 11.00

Adrian Neykov
Amalie Marie Håvardstad
Anna Bakken Nesland
Audun Malmer Nybøen
Carl Markus Røvik
Charlotte Fadnes
Markus Aleksander Moen Furulund
Sander Sandstaa Iversen
Stian Larssen
Vilde Sjøstrøm-Orf

Oddernes kirke
Lørdag 30 april kl. 10.00 

Amalie Sørensen Uleberg
Emilie Zeiner Sending Larsen
Hanne Aasen
Håvard Ellingsen
Jesper Brodersen
Johannes Eftevaag
Julie Stamnes
Konrad Nicolai Strøm
Marte Strøm Bergestig
Martin Gulbrandsen
Stian Anker Gulbrandsen
Stine Køpp

  
Lørdag 30 april  kl 12.00 

Eivind Øygarden Brekke
Elise Moe Skautvedt
Fredrik Spinnangr-Helgeland
Ingrid Falkum Wergeland
Kjetil Straume Rike
Lena Mossefinn Falch
Martin Linnebo Mollestad
Matz Benkestok Vesterhus Schulz
Miriam Jernæs
Nora Sannes Hole
Simen Skaim Brubakk
Tora Margrethe Engedal

Lørdag 30 april kl. 14.00 

Amanda Backlund Calisch
Camilla Louise Røhne Heimly
Celina Sofie Venger Christiansen
Erlend Hurvenes
Henriette Refsnes
Henrik Gundersen Albrecht
Ida Helene Skogstrand
Jørgen Myhre
Karoline Berge Aas
Kim Zakariassen
Marie Hovstad Steinsland
Silje Fjeld Hansen
Thomas Just Jacobsen
Ulrik Nikolai Løvdal
  
  

Oddernes kirke
Søndag 1 mai kl. 10.00 

Elsa Zahl Nyrnes
Emma Kaspersen
Henrik Johannessen
Irene Lindekleiv Berntsen
Mildred Andersen
Niklas Kleppe
Sverre Hille Bjørnshei
Henrik Østerberg Iglebæk

  
Søndag 1.mai kl. 12.00 

Aurora  Framnes
Christina Stusvig
Emma Opsahl Lervik
Hanna Solli Birkenes
Helle  Sødal
Ina Sofie Solli Birkenes
Levi  Svenningsen
Maren Haugland Strand
Mari Berit Gumpen Hansen
Mathilde Holmøy Feenstra
Mia Skjelten
Morten Gumpen Hansen

  
Søndag 1 mai kl. 14.00 

Benjamin Øen
Christian-Andre Haugland Nordstrøm
Emil Sebastian Ruenes Jacobsen
Frida Pauline Berntsen
Ina Holbek
Victoria Andersen
Jesper Lidi Vestavik
Susanne Svendsen Conradi
Sofie Eriksdottir Todal

STORT  OG SMÅTT

Konfirmasjonsgudstjenester i 
Justvik og Oddernes i 2016
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SIDE

Finn 5 feil Da Jesus var seks uker gammel, tok Maria og Josef han med opp til 
tempelet i Jerusalem for å bære ham fram for Gud.
De to bildene er nesten like. Finner du de fem små feilene på bildet til høyre?Tegning: Kari Sortland

Finn ti fuglenavn
Navnet på ti vanlige norske fugler 
er gjemt inni rutenettet. Navnene står 
bortover og nedover. Finner du alle?

R E X Ø R N P V Å M

W D B I I O S K E U

C D O M P A P J L O

O U K H B R U Ø T B

T E F J L O R T R L

S D N M Å V V T O I

B P I Å M D A M S E

H A K K E S P E T T

Y E L E I T H I O F

I A R B S N Å S N Æ

Han svarte
: «Du skal e

lske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av al
l din kraft o

g av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i ak
sjon, 

side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 

side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet
Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg.’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 

og mine kjenner meg.

Krabbe eller flyndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Gruppeabonnement kun 239,- per barn

(privatabonnement 
 hjem i posten)

16 blader + 1 CD 
= kun 399,- 

Bestill på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00

Abonnér på barnebladet

Den gode

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

Den godegjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!
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Voksengruppa 
+/- 40-50-60 
I Oddernes er det et tilbud til de som kaller seg voksne. Det  
foregår én fredag i måneden kl. 19.30. Som regel samles vi   
i menighetshuset

Program for våren:
8. april: Sang og musikk - Elin og Gunnar Kile
13. mai: Marianne Bahus
3. juni: Tur til Langenes

Kvelds - for alle aldre
På Kvelds tar vi opp et aktuelt tema på hver samling.  
Kvelds er kl. 20-22 én tirsdag i måneden.

Datoer denne våren:
26. april og 24. mai. Se annonse i Fædrelandsvennen om tema.

UFestival 15.-17. april
15-17 April arrangeres Ufestival i Oddernes Menighetshus. Det er et 
bo hjemme festivalkonsept og arrangeres i samarbeid med NMS U.

– Dette ser ut til å bli en kjempesuksess med over 130 påmeldte i 
skrivende stund. Vi rigger om menighetsalen til konsertstue og 
programmet er vanvittig bra, sier en entusiastisk ungdomsarbeider  
Lars Ivar Bratsberg.

Det starter med gudstjeneste på fredag kveld med sosialt og cafe 
etterpå. På lørdag blir det to seminar fra kl 15.00 med menneske-
verd og et trosforsvar seminar med Leif Egil Reme.

Etter gudstjenesten på lørdag entrer Paul Colman scenen og da 
forventer vi fullt hus. Festivalen avsluttes med en gudstjeneste 
sammen med menigheten på søndag kl 11:00. 

Påmelding skjer på www.nmsu.no/sor og det koster 300,- for hele 
helgen. Se også baksiden av menighetsbladet.

Tur 15 - for fjorårskonfirmanter
TUR 15 er et tilbud i vår til alle våre fjorårskonfirmanter med noe for 
både hjerte og hode. En salig blanding av undervisning (med plass 
for vanskelige spørsmål), lovsang, leker og Fårup sommerland.

Mer informasjon finner du på oddernes.no
Påmeldingsfrist: 20 april
Kontaktperson: Håkon Kringlebotn 
E-post: hakon.kringlebotn@kristiansand.kommune.no

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

Kongsgård allé 64B
Postboks 1080
4687 Kristiansand S

TORDENSKJOLDSGATE V/ELVA
4614 KRISTIANSAND

Bygg * Byggfornyelse * Anlegg * Bolig- og Eiendomsutvikling

GYLDENLØVESGATE 99, 4614 KRISTIANSAND
TELEFON 38 10 60 70 - WWW.AGDERBYGG.NO

SKIPSFART • EIENDOM • INVESTERINGSVIRKSOMHET

Hovedkontor: Kirkegt. 1, 4610 Kristiansand S.

Tel: 38 02 11 11 
www.advokat-bahus.no

ADVOKATFIRMAET BAHUS AS

Støtt våre
annonsører!

ting
skjer
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Industrigt. 10a, Boks 1004  
Lundsiden, 4687 Kristiansand

TELEFON
38 10 70 00

Marviksveien 9, 4631 Kristiansand

Tlf. 46 93 80 00

Kirkegata 25,  
Postboks 2583,  

4678 Kristiansand

Telefon 38 00 09 56
www.pluss-ok.no

Postboks 5543 Voiebyen, 4677 Kristiansand
Besøksadresse: Steindalen 14

Telefon: 38 01 90 90 - Telefax: 38 01 90 91

MENY ALBERT
Olav Trygvasonsvei 2

Åpent 9-21 (18)

Holte Eiendom AS
Boks 1622, 4688 Kristiansand

Lund

Torsgt. 32
4632 Kristiansand

Tlf. 38 09 78 95

Rigetjønnveien 3
4626 Kristiansand

Telf: 38 00 28 40
Fax: 38 00 28 49

Mail: harald@keas.net

Døgntelefon: 38 17 74 50 
www.andas.no

F:\gerber\JOBS\S\Sødal S. A\logo.plt  03.10.2006 20:44:57 Scale: 1:0.34  Height: 30.76   Length: 90.20 mm

Trangt rundt bordet?

Vi leier ut sammenleggbare 
spisebord!

Henv. Oddernes menighetskontor

Tannlegene i Gyldenløvesgate
Tannlege Susanne Løvdahl MNTF 

Gyldenløvesgate 5, 3.etg. - Nye pasienter mottas. 
Ring for timebestilling: 38120960.

Vakttelefon 380 22 444
TRYGGHET, NÆRHET 

OG OMSORG 
– FOR ALLE BEHOV

HELE 
DØGNET

post@alpha-omega.no                        www.alpha-omega.no

Tlf. 24 03 48 00

Henrik Wergelands gt. 24 - Kristiansand Tlf: 38 12 20 80

Stort utvalg i  
jeans, topper kjoler  
og ytterjakker!

Når noe skal markeres og noen skal minnes

KONTAKT: tlf. 38 17 41 14 • e-post: ht@hotel-norge.no

Dåp • Konfirmasjon • Bryllup • Minnestund

Skibåsen 26C, 4636 Kristiansand
Tlf 38 14 90 80

www.knutson.no

ODDERNES MENIGHET 
Jegersbergveien 6,  
4630 Kristiansand

Gavekonto: 3000.07.70090

Sogneprest:  
Birte Løvåsen  tlf 38 19 68 63 
e-post: Birte.Lovasen@ 
kristiansand.kommune.no

Menighetsprest med ansvar for diakoni 
og primæransvar for Justvik:  
Ivar Nicolaisen  
tlf 38 19 68 64 
e-post:  Ivar.Nicolaisen@ 
kristiansand.kommune.no

Spesialprest: Frode Fjeldbraaten  
tlf 951 62 220 
e-post:  Frode.Fjeldbraaten@ 
kristiansand.kommune.no

Adm.leder: Thor Erling Holte  
tlf 38 19 68 60 
e-post: Thor.Erling.Holte@ 
kristiansand.kommune.no 

Kateket: Håkon Kringlebotn  
tlf 38 19 68 62 
e-post: Hakon.Kringlebotn@ 
kristiansand.kommune.no

Trosopplærer: Thomas K. Pedersen  
tlf 38 19 68 67 
e-post:  Thomas.Pedersen@ 
Kristiansand.kommune.no

Organist: Ian Richards  tlf 38 19 68 66 
e-post: Ian.Richards@ 
kristiansand.kommune.no

Kirketjener: Harald D. Stølevik 
epost: Harald.D.Stolevik@ 
kristiansand.kommune.no

Ungdomsarbeider: Lars Ivar Bratsberg  
tlf 979 82 844 e-post: Lars.Ivar.Brats-
berg@kristiansand.kommune.no

Menighetsrådet: 
Inger N. Holen, leder tlf 979 70 401 
e-post:  ing-n-ho@online.com

Menighetskontor: 
Telefon: 38 19 68 69 
Kontortid: Tirs. - Fre: kl. 10.00 - 14.00

Bestilling av dåp og vigsel i Oddernes og 
Justvik gjøres ved henvendelse til  
Kirkens Servicetorg, telefon 38 19 68 00

Oddernes menighet
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Gudstjenester i  
Oddernes kirke

Palmesøndag, 22. mars 
Joh 12, 1-13 
3G – gudstjeneste. Nattverd. 
Frode Fjeldbraaten.  Håkon  
Kringlebotn.

Skjærtorsdag, 24. mars 
Joh 13, 1-17 
Kl. 19.00 Nattverdgudstjeneste. 
Birte Løvåsen. Felles kveldsmåltid.

Langfredag, 25. mars 
Mark 14, 26 - 15, 37 
Kl. 11.00 Langfredagsgudstjeneste. 
Birte Løvåsen.

Påskedag, 27. mars 
Joh 20, 1-10 
Høytidsgudstjeneste med barnepreg. 
Dåp.  Birte Løvåsen.

Andre påskedag, 28. mars 
Joh 20, 11-18 
Felles gudstjeneste i Domkirken.

3. april, 2. s. i påsketiden 
Joh 20, 24-31 
Kl 11.00, kl 14.30 og kl 18.00: 
Gudstjenester i menighetshuset 
med konfirmantmedvirkning. 
Birte Løvåsen og Håkon Kringlebotn. 
Kl 11.00 er det søndagsskole.

10. april, 3. s. i påsketiden 
Mark 6, 30-44 
Kl 11.00 Barnas gudstjeneste i menig-
hetshuset. Kristina R. Grundetjern.

Kl 20.00 Thomasmesse i kirken.

17. april, 4. s. i påsketiden 
Joh 14, 1-11 
Kl 11.00 U-festival gudstjeneste i 
menighetshuset. 
Birte Løvåsen og Lars Ivar Bratsberg. 
Søndagsskole.

Kl 13.00 Dåpsgudstjeneste i kirken.

24. april, 5. s. i påsketiden 
Joh 17, 6-11 
Nattverd.  Søndagsskole. 
Hans Jørgen Wennesland.

Lørdag 30. april 
Kl 10.00 Konfirmasjon.  Løvåsen og 
Kringlebotn.

Kl 12.00 Konfirmasjon.  Løvåsen og 
Kringlebotn. 

Kl 14.00 Konfirmasjon.  Løvåsen og 
Kringlebotn.

1. mai, 6. s. i påsketiden 
Mat 6, 7-13

Kl 10.00 Konfirmasjon.  Løvåsen og 
Kringlebotn.

Kl 12.00 Konfirmasjon.  Løvåsen og 
Kringlebotn.

Kl 14.00 Konfirmasjon.  Løvåsen og 
Kringlebotn.

5. mai, Kristi himmelfartsdag 
Joh 17, 1-5 
Dåp.  Lars Ivar Bratsberg.

8. mai, søndag før pinse  
Joh 16, 12-15 
Kl 11.00 Barnas gudstjeneste i menig-
hetshuset. 
Frode Fjeldbraaten.

Kl 20.00 Thomasmesse.  Nattverd.

15. mai, Pinsedag 
Joh 14, 23-29 
3G gudstjeneste.  Nattverd. 
Birte Løvåsen og Håkon Kringlebotn. 
Sigbjørn Ravnåsen, Haugeinstituttet.

16. mai, 2. Pinsedag  
Joh 7, 37-39 
Felles gudstjeneste i domkirken.

22. mai, treenighetssøndag 
Luk 24, 45-48 
Kl 11.00 Dåp og nattverd.  Søndags-
skole. Birte Løvåsen.

Kl 19.00 Folkemusikkmesse. 
Helge Smemo.

29. mai, 2. s. i treenighets-
tiden 
Joh 3, 1-13 
Dåp.  Søndagsskole. 
Ivar Nicolaisen..

5. juni, 3. s. i treenighetstiden 
Mark 10, 13-16 
Kl 11.00 Friluftsgudstjeneste på Vest-
Agder museet sammen med Lund 
menighet.

12. juni, 4. s. i treenighets-
tiden 
Matt 9, 35-38 
Kl 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Birte 
Løvåsen.

Kl 20.00 Thomasmesse.  Nattverd.

Gudstjenester i  
Justvik kirke

Skjærtorsdag, 24. mars

Joh 13, 1-17 
Kl 18.00 Nattverdgudstjeneste. 
Ivar Nicolaisen. 
Felles kveldsmåltid.

Påskedag, 27. mars 
Joh 20, 1-10 
Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. 
Nattverd.  Dåp. 
Frode Fjeldbraaten.

17. april, 4. s. i påsketiden 
Joh 14, 1-11 
Kl. 17.00 Nattverd.  Åpent for dåp 
Korijus fremfører musikalen  
«Å, så vakkert»  
Frode Fjeldbraaten.

Lørdag 23. april 
Kl. 13.00 Konfirmasjon. 
Nicolaisen og Kringlebotn.

 24. april, 5. s. i påsketiden 
Joh 17, 6-11 
Kl. 11.00 Konfirmasjon. 
Nicolaisen og Kringlebotn.

5. mai, Kristi himmelfartsdag 
Joh 17, 1-5 
Kl. 11.00 Gudstjeneste på Erkleiv. 
Ivar Nicolaisen.

15. mai, Pinsedag 
Joh 14, 23-29 
Kl. 11.00 Nattverd.  Åpent for dåp. 
Ivar Nicolaisen.

5. juni, 3. s. i treenighetstiden 
Mark 10, 13-16 
Kl. 11.00 Gudstjeneste.

 

Faste aktiviteter i 
Oddernes: 
Soul Children (fra 5. trinn) mandag 
kl 18.00-19.30 (ikke i skoleferier)

Minikoret starter opp  
torsdag  7. april kl 17.30  
(ikke i skoleferier)

Ungdomsgruppa fredag kl 19.00 på 
Gimletun

Søndagsskole søndag kl 11.00
Formiddagstreff 1. tor. i mnd  
kl 11.00 (for menighetens seniorer)
Voksengruppa 2. fred. i mnd.  
Kl 19.30
«Kvelds» siste tir. i mnd kl 20.00
Strikkekafe 2. ons. i mnd kl 19.30
Stille kveld i kirken 2. man.  
i mnd kl. 19-21

Faste aktiviteter i 
Justvik:
Korijus (fra 5 år) torsdag kl 17.30-
18.30 
(ikke skoleferier)
Kirkering 1 Annen hver torsdag  
19.30-21.30
Sigarkameratene (for menn i alle 
aldre) en torsdag i mnd kl 20.00.
JO-koret Annen hver onsdag 
19.30.21.30

JUSTVIK KIRKE 
Grostølveien 4E,  
4634 Kristiansand 
Telefon: 38 19 69 30

Menighetsarbeider: Janne Skovly 
Epost: Janne.Skovly@ 
kristiansand.kommune.no

Menighetsprest: Ivar Nicolaisen  
tlf 38 19 69 34  
e-post:  Ivar.Nicolaisen@ 
Kristiansand.kommune.no

Organist: Linda Rekedal Våge 
Epost: Linda.R.Vaage@ 
kristiansand.kommune.no

Ungdomsarbeider: Morten Fossheim 
Epost: Morten.Fossheim@ 
kristiansand.kommune.no

Line Hauge E-post: line.hauge@ 
kristiansand.kommune.no

Kontortid i Justvik kirke: 
Onsdag kl. 10.00 - 14.00

MENIGHETSBLAD FOR 
ODDERNES OG JUSTVIK

Oddernes menighet

Oddernes menighets medieutvalg: 
Birte Løvåsen (ansv.red.), 

Jo Vegard Aardal (redaktør), Harald Eikeland, 

Cecilie Moe Krabbesund, Hanne Guttormsen, 

Cheryl Macdonald, David Anders Holme og 

Irene Vestøl Stødle.

Grafisk formgiving: Jo Vegard Aardal 

Trykk: Synkron media - Birkeland trykkeri




