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KIRKEN I EN TID MED  KORONA

Som menighet har vi måttet stenge kirker, 
avlyst samlinger og arrangementer og 
kjører på sparebluss. Likevel ønsker vi å 
kunne være et menighetsfellesskap også 
nå når vi ikke kan møtes. Vi kommer til 
å snakke sammen om dette i tiden som 
kommer, og vil dele med dere på hjemme-
siden vår www.oddernes.no, via e-post og 
på Facebooksiden vår noe av det vi tenker.

Bønnen og samtalen knytter oss sammen, 
også når vi ikke er på samme sted. Og 
kanskje kan vi gjøre noe i lag, på samme 
klokkeslett der vi sitter hjemme hos oss 
selv?

 I Joh 8,29 sier Jesus: Gud har ikke over-
latt meg til meg selv. Det gelder også oss i 
en urolig tid.

Paul Leer-Salvesen skriver disse kloke 
ordene. 
La oss lære av håpets teolog, gamle Jürgen 
Moltmann som i sin siste bok ber oss 
kombinere realisme og håp. Hvis vi bare 
er realister, går livsmotet tapt. Hvis vi 
bare er håpende, kan det bli virkelighets-
flukt. Vi må være håpende realister.

Må Herren velsigne og bevare oss og gi oss 
sin fred.

Jon Andreas Lauvland, sokneprest

PS! Gjennomføring av mye av det som står 
om aktiviteter framover i dette nummeret 
av Spir, vil avhenge av hvor lenge tiltakene 
mot smitte vil vare.

Det er en surrealistisk tid. I løpet av kort tid er vi alle havnet i en unntaks-
tilstand. For en del blant oss er det et stort helsemessig alvor knyttet til 

viruset som sprer seg. Økonomien er rammet og mye av det som var trygt 
og sikkert er nå preget av en stor uro. Og ingen av oss vet for hvor lenge.

TEKST: JON ANDREAS LAUVLAND

HVORDAN VÆRE MENIGHET 
NÅR VI IKKE KAN MØTES?
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Hvordan står det egentlig til med frivillig-
heten i Norge, og spesielt i vår menighet?

Stemmer det at det er færre og færre som 
bidrar med frivillig arbeid, og at de fleste 
nøyer seg med "enkle bidrag" fremfor lang-
siktig ansvar? Stemmer det at frivilligheten 
står sterkest blant de litt eldre og svakest 
hos de yngre? Mytene vil ha det til at pilene 
peker nedover, og at frivilligheten er på 
vikende front. Om det er slik, eller ikke; 
hvordan kan vi styrke frivilligheten i menig-
heten?

Det har vært forsket en del på frivillighet 

i Norge de siste årene, og i denne artikkelen 
ser vi på noen av resultatene av denne fors-
kningen, hvilke erfaringer er gjort av ulike 
organisasjoner og hva er gode råd for frivil-
lighet i menighetene. Å lære av andre må jo 
være en god start for å bli enda bedre selv?

Forskning på frivillighet

I desember 2018 la regjeringen fram en 
ny frivillighetsmelding. Målet for denne 
var bla å senke terskelen for deltakelse 
i frivillig arbeid. Frivillig engasjement 

er byggestein i utvikling av rause, solide 
og tolerante fellesskap der det er rom for 
mangfold og ulike oppfatninger. Bred 
deltakelse er også viktig i et folkehelse-
perspektiv, for forskning viser at livskvali-
teten øker ved frivillig arbeid og kan sette 
deltakere i og utenfor det tradisjonelle 
arbeidslivet inn i meningsfulle fellesskap 
der man gjør en innsats for andre. Frivil-
lighetsmeldingen peker også på hva som 
kan være hindringer for deltakelse. Det 
kan f.eks være mangel på tid og interesse, 

TEMA FRIVILLIGHET

Temaet i dette nummeret av "Spir" er medarbeiderskap. Medarbeiderskap 
og frivillighet er to sider av samme sak. Uten frivilligheten stopper Norge 
opp. Frivillig arbeid er en naturlig del av menighetslivet, og uten frivillig 

innsats vil det være vanskelig å holde liv i menigheten.

FRIVILLIGHET I KIRKEN
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at man ikke blir spurt eller kjenner noen, 
at man er opptatt andre steder, står i en 
krevende jobbsituasjon eller lever med 
helseutfordringer som begrenser aktivi-
teten. Når vi ønsker bred deltakelse, så 
utfordrer det oss alle til å tenke nytt om 
medvirkning, involvering og innflytelse. 
Hvem som spørres og hvem det legges til 
rette for er spørsmål vi også må stille i 
menigheten.

Et av de største forskningsprosjektene 
på frivillighet i Norge, "Frivillig innsats 
i Noreg 1998-2014", viser at frivillig 
innsats i Norge er stabilt høyt og til dels 
stigende i perioden. Ikke helt i tråd med 
mytene, altså. Rapporten fra forsknings-
prosjektet viser mange interessante funn, 
for eksempel: 

● Prosentdelen som er frivillige i Norge 
er stabilt høyt og til dels stigende. 61 
prosent av befolkningen sier de har 
utført frivillig arbeid for minst en orga-
nisasjon de siste 12 månedene. 

● Det gjennomsnittlige timetallet brukt 
på frivillig arbeid ligger stabilt mellom 
14 og 15 timer i perioden 1998-2014. 

● Blant de kjernefrivillige (definert som 
personer som bruker mer enn 10 timer 
pr mnd til frivillig arbeid) har det gjen-
nomsnittlige timetallet økt fra 23 til 26 
timer pr mnd mellom 1998 og 2014. 

● Kjernefrivillige utgjorde 19 prosent 
av befolkningen i 2014 mot 17 prosent 
i 1998. (48 prosent av de frivillige er 
kjernefrivillige.) 

I religiøse fellesskap finner forskningen 
at foreldrefrivilligheten dominerer, på 
samme måte som innen idretten. Foreldre 
blir sett på som potensielle frivillige og 
utfordres til å ta i et tak som frivillig 
innen menighetene. 

Bildet er langt fra så dystert som vi av 
og til kan få inntrykk av, og det er betryg-
gende. (Men ikke så betryggende at vi 
ikke trenger å utfordre oss selv på å bli 
bedre!) 

Nasjonal strategi for frivillighet
I "Nasjonal strategi for frivillig arbeid 

på helse- og omsorgsfeltet" beskrives 
samfunnets behov for frivillighet. Her 

etterspørres bla nyskapende samarbeid 
mellom offentlig og frivillig sektor. Viktig 
er det også å finne ut av hva som skaper 
engasjement og deltakelse i samfunnet 
og hva som bidrar til å styrke og utvikle 
velferdssamfunnet, særlig det som bidrar 
til å forebygge ensomhet. 

Noen av målsettingene i strategien som 
er relevante for oss som menighet er: 

● Legge til rette for frivillig innsats som 
bidrar til inkluderende lokalsamfunn 
der flest mulig i alle aldre kan leve aktive 
og meningsfulle liv, og bidra til å hindre 
ensomhet og utenforskap gjennom å legge 
til rette for aktiviteter og fellesskap med 
andre. 

● Legge til rette for økt deltakelse i alle 
typer frivillighet siden frivillig aktivitet er 
helsefremmende i seg selv, bla gjennom å 
motvirke ensomhet. 

Hvordan kan menigheten bidra til å nå 
noen av disse målsettingene i den nasjo-
nale strategien?̀

Frivillige i menigheten kan bidra til 
gode øyeblikk når de gjør det mulig for 
f.eks eldre, innvandrere eller andre å 

reise på utflukter, treffe andre mennesker 
og gjøre noe sammen. Når møteplas-
ser lages på tvers av generasjoner, når 
organisasjoner og ulike instanser i lokal-
samfunnet inviterer hverandre inn, når 
kirken låner ut lokaler til lokale aktører 
eller man sørger for å gjøre noe sammen 
med andre av gode vilje i nærmiljøene, 
da får livskvaliteten gode kår og felles-
skapsfølelsen vokser. Da får det frivillige 
arbeidet betydning. Slike møteplasser 
finnes det mange av i menigheten, både 
besøkstjeneste, forbønnstjeneste, ulike 
samarbeid med kommune og andre, men 
det er viktig å se etter nye muligheter for å 
nå ut til flere. 

Et godt eksempel på en kreativ tenk-
ning for å skape nye møteplasser er 
orgelkonsertene som Ian Richards arran-
gerer på eget initiativ hvor han inviterer 
musikkstudenter fra UiA til å delta på 
konserter i Oddernes kirke. En møteplass 
som gir noe for både menigheten, studen-
tene på UiA og andre musikkinteresserte 
som ikke nødvendigvis er i menigheten, i 
sognet eller kirkegjengere i det hele tatt. 



6 SPIR 

TEMA FRIVILLIGHET

Erfaringer fra frivillighetsarbeid
I forskningen har man også gjort inter-

vjuer med bispedømmer og menigheter i 
hele landet for å finne ut hva man har hatt 
gode erfaringer med i forhold til å utvikle 
frivilligheten. Tanken er igjen at andre 
kan lære av de gode erfaringene. 

En av trendene innen frivilligheten i 
dag er at det er vanskeligere å få folk til å 
bidra langsiktig med oppgaver som krever 
ansvar over tid. Kortsiktige engangsopp-
drag, gjerne kalt «spontanfrivillighet» er 
enklere. Fra en side kan det oppleves som 
problematisk fra organisasjonens side, 
men samtidig er spontanfrivillighet en 
betydelig og bærende del av frivilligheten. 
Gjennom forskningen har man funnet 
at relasjonen i spontanfrivilligheten 
baserer seg på en tillit og en form for 
vennskap som bryter med ansatt-frivillig 
rollen; man gjør hverandre en tjeneste og 
utvikler fellesskapet med langt flere enn 
i kjernemenigheten. Når vi åpner for og 
anerkjenner at både spontanfrivilligheten 
og de faste frivillige medarbeiderne er 
bærebjelken i det frivillige arbeidet, da 
kan fellesskapet i kirken preges og utvi-
des. Mennesker som gis mulighet tar seg 
utfordre. Dersom de i tillegg kjenner at 
bidraget teller og får en følelse av at også 
de er ønsket på Vår Herres mannskaps-
liste, da kan tilhørighet og fellesskap 
utvikles. 

Innenfor forskningen pekes det ofte på 
«Empowerment», eller myndiggjøring, 
som et bærende element i frivillig arbeid. 
«Diakonia in context» er en rapport 
fra Det Lutherske Verdensforbund som 
utdyper forståelsen av myndiggjøring av 
de frivillige. Et eksempel som nevnes er 
å gi frivillige ansvar for hele eller deler av 
gudstjenesten, ganske likt det som gjøres 
i vår menighet rundt 3G-gudstjenestene. 
Her organiseres gudstjenesten slik at 
ansvar delegeres og utfordringene tas 
direkte med de som har de konkrete 
oppgavene. Et veldig godt eksempel på 
myndiggjøring i praksis, og denne tanke-
gangen kan med fordel brukes innenfor 
andre kontekster også. 

Relasjon og relasjonsbygging betyr alt. 
Et råd til frivillighetsledere er derfor å bli 
kjent, bli enda bedre kjent og å være opp-
tatt av hvordan folk opplever sitt frivillige 
engasjement. Det å gi støtte og spørre 
etter de frivilliges erfaringer vil være en 
vei til å styrke relasjonen mellom frivillige 
og ansatte. 

Hvordan kan vi bli bedre på  
frivillighet?

En rød tråd innenfor forskningen og 
anbefalingene for videre utvikling er at 
menighetene ikke bare må tenke på å 
gjøre en god innsats hver for seg. Frivil-
lighet utvikles best i samarbeid mellom 
ulike instanser i lokalsamfunnet. Menig-
heter, prostier og bispedømmer trenger i 

større grad for å dele ideer og erfaringer, 
og det er helt avgjørende å etablere 
møteplasser for samarbeid lokalt. Dette 
var biskopen svært opptatt av da menig-
hetsrådet arrangerte folkemøte på Justvik 
onsdag kveld i visitasuken. Det initiativet 
var også i seg selv et godt eksempel på hva 
slags samarbeid man trenger mer av: Her 
var både vår menighet, frimenigheter, 
idrettslag, velforeninger og speideren 
representert, i tillegg til ordføreren. 

Det er laget et forslag for hvordan man 
kan utvikle frivilligheten videre kalt 
«Kirkens 10 bud for frivillighet». Disse 
skal bidra til refleksjon over praksis og 
inspirere til en bærekraftig frivillighet 
lokalt slik at den enkelte får ta i bruk sine 
talenter. Forslaget er tilpasset de 10 bud 
om frivillighet som organisasjonen Frivil-
lighet Norge opererer med, men her tas 
det høyde for kirkens ståsted og behov 
som trosbasert organisasjon.

Kilder: 
● «Frivillig arbeid i kirken - Kartleg-

ging av forskning på frivillighet, erfarin-
ger og anbefalinger for videreutvikling av 
kirkens frivillige arbeid.» (VID vitenska-
pelige høgskole, 2019)

● «Fri og villig? Frivillighet i Folkekir-
ken anno 2014» (Mangersnes, 2014)

● «Seeking Conviviality - Re-forming 
community diakonia in Europa» (Det 
lutherske verdensforbund, 2013)
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1.Bli kjent med frivilligheten lokalt
Innhent kunnskap om menigheten og 

andre religiøse virksomheters frivillige 
arbeid i distriktet. Det kan være flere 
menigheter og andre religiøse- og ideelle 
organisasjoner. Hva består det frivillige 
arbeidet i, hvilke mål, ressurser og utfor-
dringer finnes? Hvem vil ha mer samar-
beid på tvers, om hva og på hvilke måter? 

2.Dialog og samarbeid
Inviter hele bredden av frivillighet i 

distriktet til dialog. Tenk helhetlig om 
frivillighet både i egen menighet og lokalt. 
Flere aktører kan ha felles interesser. Se 
på mulige samarbeidsprosjekter og sam-
arbeidsløsninger innen frivilligfeltet. Det 
er ønskelig at menigheter involverer seg 
på tvers av tradisjonelle skillelinjer i sats-
ning på frivillighet. 

3.Anerkjenn frivillighetens egenverdi
Frivillige er frie og villige til å gjøre en 

innsats. Friheten er en forutsetning for 
engasjement. Anerkjennelsen gjelder både 
det personen er og gjør. Frivillige er verdi-
fulle både når de går inn i definerte oppga-
ver og selv tar initiativ til ny aktivitet. 

4.Gjør det enklere
Byråkrati er tidkrevende. Organiser, 

men ikke lag det unødvendig komplisert. 
Når tiden er en knapp ressurs er det viktig 
å vite hva som må til. Bidra til tiltak som 
forenkler søknadsskriving, rapportering 
og kontakt med organisasjoner som har 
midler til frivillig arbeid i kirken. 

5.Tilrettelegg for frivillighetens egen 
utvikling

Vis menigheter og andre religiøse og 
idelle organisasjoner tillit. Legg til rette 
for at alle i et samarbeid kan nå sine mål. 
Da økes kirkens legitimitet. Tillit bidrar til 
engasjement, tilknytning og tilhørighet. 

6.Møteplasser med bredden i frivil-
ligheten

Skap faste møteplasser for menigheter 
og andre religiøse og idelle organisasjoner 
i frivilligfeltet. Lokalt kan menigheten 
samarbeide med andre deler av frivillig-
heten. Opplæring i frivillighetsmangfoldet 
kan motivere flere til å bidra lokalt. Kir-
ken sitter på bred erfaring i frivillig arbeid 
og kan derfor ha en lederrolle i arbeidet. 

7.Anerkjenn menighetenes mulighets-
rom

Menighetene skal være «tros- og livs-
synsaktørenes vaktbikkje» og skape rom 
for eksistensielle spørsmål og verdibe-
vissthet i utforming av framtidas lokal-
samfunn. Kirken har et diakonalt ansvar 
for å skape sosiale møteplasser med rom 
for tros- og livssynsutfoldelse. 

8.Styrking av kirkens frivillighetskultur
Det må midler inn på kirkens og 

menighetenes budsjetter for å utvikle 
en frivillighetskultur. Frie midler er en 
forutsetning for at frivilligheten kan vokse 
på egne premisser. Frivillig arbeid er ikke 
gratis. 

9.Utvikling gjennom rekruttering, vei-
ledning og oppfølging

Kirken skal legge til rette for rekrutte-
ring, veiledning og oppfølging av frivillige. 
Frivillige skal ha utviklingsmuligheter og 
det skal bygges relasjoner på en slik måte 
at frivillige får brukt sine talenter. Frivil-
ligheten i kirken skal være god og ikke 
bidra til sosial dumping. 

10.Synliggjøring av frivilligheten
Kirken vil arbeide for å stimulere og 

synliggjøre menighetenes frivillighet. 
Kirken sentralt setter av ressurser som 
dekker landet som helhet. Det er et mål 
at menighetene utveksler erfaringer og 
kunnskaper på nett. 

Det skjer mye på frivillighetsfronten i 
samfunnet, i organisasjoner, institusjoner 
og i menigheter. Potensialet for å lære av 
hverandre og fremme medarbeiderskap er 
stort. Det er helt nødvendig at vi tilpasser 
oss en ny tid og samtidig er det frivillige 
arbeidet avhengig av menneskene i menig-
heten, sakene vi brenner for, ressursene 
vi rår over, tid og sted. Vi må også huske 
på at frivillighet lever av lyst og dør av 
tvang, så det å la frivilligheten hvile på 
medlemmenes ulike talenter er viktig. Og 
så trenger frivilligheten også en god dose 
kjærlighet og overbærenhet for å fremme 
frivillighetens beste kvaliteter. Mennes-
ket har en indre trang etter å gjøre noe 
meningsfullt, ikke bare for andre, men 
også sammen med andre. Og når denne 
trangen kobles med kraften som ligger 
i myndiggjøring, da kan det bli mye bra 
frivillig arbeid i menighetene framover. 

KIRKENS 10 BUD FOR  FRIVILLIGHET

«DET HAR BARE  
BLITT SLIK»
Lørdagsdåp i Oddernes kirke for  
dere som dåpen glapp for…

Lørdag 30. mai, som også er pinseaften, skal vi 
for første gang ha lørdagsdåp i Oddernes kirke. 
Denne gudstjenesten er i utgangspunktet åpen 
for alle, men vi ønsker spesielt å invitere dere 
som av en eller annen grunn aldri fikk døpt 
barnet deres eller selv aldri ble døpt.
 «Det har bare blitt slik …» - kanskje det hadde 
vært ditt svar, om du hadde blitt spurt hvorfor 
ikke du eller barnet ditt er blitt døpt. Men det 
kan det altså gjøres noe med, f,eks. pinseaften 
kl 12.00 i Oddernes kirke. Denne dagen vil 
vi legge til rette for dåp av spebarn, barn, 
ungdommer og voksne. 
Konkret går du fram på følgende måte:
• Kontakt menighetskontoret på 38 19 68 

60 tirsd-fred. mellom 10 & 14. Her vil du 
bli veiledet videre.

• I god tid før dåpen vil så en prest ta 
kontakt og avtale en samtale.

• Det er ikke nødvendig med dåpskjole og 
er det vanskelig å finne faddere, vil menig-
heten være behjelpelig. Etter seremonien 
i kirken, inviterer vi til kaffe og kake i 
menighetshuset hvis det er ønskelig.

HVORFOR DÅP?
• Dåp er tradisjon. Tradisjoner uttrykker det 

som er viktig for mennesker og er en del av 
vår identitet.

• Dåp er tilhørighet. Dåpen fører oss inn i 
menigheten og knytte oss sammen med 
kristne søsken over hele jorden. Dåpen gir 
tilhørighet til en menighet, til en tro og en 
tradisjon.

• Dåp er å ta imot Guds kjærlighet. Dåpens 
vann og dåpens løfter formidler Guds nåde 
og kjærlighet. 

• Dåpen lar oss leve og vokse i troen. Ingen 
vokser opp i eller lever i et nøytralt rom. 
Dåpen er en invitasjon til tillitsfull motta-
kelse av troen.

• Dåpen gir håp. Dåpen bærer gjennom livet og 
har et håp som bærer også utover dette livet. 
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Visste du at Oddernes menighet har et eget utvalg som jobber for å styrke 
frivilligheten? Siden 2013 har dette utvalget gjort ditt for at menigheten 

skal ha tilgang på mange ivrige frivillige.
TEKST OG FOTO: PHILLIP KASPERSEN

Kort fortalt så er utvalgets oppgave å legge 
til rette for at de frivillige blir tatt vare på 
og legge til rette for å rekruttere nye frivil-
lige til arbeidet i menigheten, videre å ha 
gode systemer for å beholde og oppmuntre 
til videre frivillig tjeneste.  Arbeidet i 
frivillighetsutvalget har som mål å inspi-
rere til frivillig arbeid i bred forstand, der 
den enkelte oppmuntres til å bidra ut fra 
egne ønsker og talenter.
Utvalget ble startet våren 2013 etter at det 
hadde ligget som et forslag i menighets-
rådet en stund.
Først og fremst vil jeg benytte denne 
anledningen til å si en stor takk for all 
den innsatsen mange av dere legger ned i 
Oddernes Menighet.
Det er i dag registrert 240 frivillige i 
Oddernes menighet fordelt på 51 forskjel-
lige aktivitetsgrupper. Det var en flott 
opplevelse å se over hundre av disse 
samlet til fest sammen med biskopen 27. 
februar i menighetshuset. Ingen tvil om at 
menigheten har et flott frivillighetskorps 
og et innholdsrikt tilbud.

Frivillighetsutvalget har siden oppstart 
vært involvert i flere prosesser, herav:
• Lapskaus i menighetshuset og i 

Justvik kirke
• Ringerunde til alle de frivillige
• Stunt for å fylle opp med frivillige i 

utvalgene
• Gudstjenesteteam med innslag om 

frivillighet
• Brosjyre om frivillighet
• Arrangert samlinger med alle utval-

gene
• Arrangert frivillighetsfester

Utenom å arrangere frivillighetsfestene 
har utvalget famlet litt for å finne sin 
naturlige plass og oppgaver i menigheten. 
Utvalget er kanskje det eneste utvalget 
som ikke har et medlem fra staben. I 2019 
har Lar Ivar vært ansatt i et lite prosjekt 
angående frivillighet og utvalget ser frem 
til å få høre resultatet av dette arbeidet. 
Utvalget ser absolutt et behov for å ha en 
frivillighetskoordinator ansatt i menig-
heten, men innser selvfølgelig at dette er 

et kostnads spørsmål. Utvalget mener 
det er viktig at menighets-medlemmer 
er aktive som frivillige for egen del da 
dette skaper større tilknytning til menig-
heten, skaper vennskap og samhold og 
ikke minst et fellesskap både med Gud 
og mennesker. Videre tror vi at «det å 
bety noe for andre» er et grunnleggende 
behov som kan dekkes noe gjennom dette 
arbeidet.
Vi i frivillighetsutvalget ser frem til det 
videre arbeidet.Er du en person som 
kunne tenke deg å jobbe sammen med oss 
i utvalget, eller i andre sammenhenger i 
menigheten, ville vi bli veldig oppløftet av 
at nettopp du tok kontakt.

Frivillighetsutvalget består av  
Anne Cathrine, Arild og  
Kristen (Mobil: 97704616)

TEMA TRO OG KUNST

FRIVILLIGHETSUTVALGET    
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Torsdag 27. februar hadde frivillig-
hetsutvalget trommet sammen til 
en flott fest for over 100 av menig-
hetens frivillige. 
Men selv om det var mange deltakere, så 
utgjør dette bare ca halvparten av alle de 
som gjør en frivillig innsats i menigheten. 
Så frivilligheten står fortsatt sterkt i 
menigheten!
    Festen ble ledet av Arne Vangstad, 
med god hjelp av Kristen Solaas og Ann 

Christine. Sammen utgjør de frivillig-
hetsutvalget. 
    Deltakerne fikk høre fine ord fra sokne-
presten og biskopen, og ikke minst sang 
og musikk fra Tore Thomassen og Ben 
Solheim. På slutten av kvelden fikk vi 
besøk av Elvis og mora fra Rom i Lyngdal. 
    Takk til frivilighetsutvalget for  
en flott fest! 

FRIVILLIGHETSFEST I  
MENIGHETSHUSET
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Ingunn Eidem og Hildegunn Selle   
var kursholdere.

På kurset ble det brukt tid på  
tidebønner i Oddernes kirke. Foto: Phillip Kaspersen
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En hel uke med arrangementer i forbindelse med biskopens besøk i Od-
dernes. Biskopen mener menigheten har mange gode forutsetninger for å 

fortsatt være en god  menighet.
TEKST: JON ANDREAS LAUVLAND

BISKOP STEIN REINERTSEN BESØKTE ODDERNES: 
VISITASUKE MED MANGE 

HØYDEPUNKTER   

Visitasgudstjenesten
Noe av særpreget for Oddernes menig-

het, er mangfoldet av forskjellige gudstje-
nester. Da vi planla visitasgudstjenesten 
1. mars, snakket vi tidlig om at vi ønsket 
at dette mangfoldet skulle komme til 
uttrykk. Dermed var det elementer av 
«Barnas» og «3G», med vekt på det 
estetiske og Håkon Kringlebotn sine 
liturgiske ledd, Thomasmessen med det 
noe mer ettertenksomme og den ordinære 

gudstjenesten, samt Korijus og JO-koret. 
De 250 som var til stede opplevde en 
variert formidling, og etter gudstjenesten 
hadde biskop Stein sitt visitasforedrag, 
før det ble en flott kirkekaffe i menighets-
huset.

Aktiviteter for psykiatri og rus
Gjennom mange år har diakon og 

kapellan Ivar Nicolaisen bygd opp en til-
litsfull relasjon til brukere av kommunens 

aktivitetstilbud for psykiatri og rus. Hvert 
år i romjula og den stille uke, har diako-
niutvalget og diakonen hatt gudstjeneste 
med påfølgende flott gjestebud. Det er et 
tilbud som verdsettes høyt av brukerne og 
er blitt mulig gjennom et godt samarbeid 
med kommunen. Under visitasen hadde 
vi et spennende møte med representanter 
fra Kristiansand kommune.

BISPE VISITAS
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Besøk på Jegersberg gård.
Ikke mange hundre møter fra Oddernes 

kirke ligger Jegersberg gård. Dette er blitt 
et spennende rehabiliteringstilbud for 
mennesker som har hatt en rusavhengig-
het. Da vi besøkte gården, bodde det 
23 menn og kvinner på gården, og to av 
beboerne fortalte om stedet og delte noe 
om den veien de hadde gått. Beboerne får 
bo her i 3 år, og kommer i jobb fra første 
dag. Kafe «Jeg er» serverte nydelig suppe 
og er for øvrig åpen flere dager i uken.

Oppsummering av visitasen
En bispevisitas krever mye planlegging 

og forberedelse. En lengre visitasmel-

ding skal utarbeides, og det skal gjøres 
avtaler med forskjellige institusjoner og 
sammenhenger som skal besøkes. Når 
planene var lagt, og vi var i gang med 
visitasuken, ble det en veldig flott opple-
velse. Det var en udelt hyggelig opplevelse 
å dra rundt med biskop Stein Reinertsen 
og Domprost Freddy Berg. Vi var på UIA, 
Mediehøgskolen og Havlimyra ungdoms-
skole. Biskopen fikk oppleve karneval og 
konfirmantenes rollebryllup, og vi hadde 
folkemøte i Justvik kirke og en flott med-
arbeiderfest. Det ble også orgelkonsert og 
nyttige samtaler med stab, menighetsråd 
og ansatte. 

Biskopen er en døråpner. Mange gav 

uttrykk for at det var flott å ha ham på 
besøk, og gode samtaler gir grunnlag for 
å videreutvikle relasjonen til viktige insti-
tusjoner og miljøer. Videre er biskopen en 
inspirator. Han oppmuntrer og hjelper oss 
til å se hva som går bra, og han utfordrer 
oss til jobbe videre med de områdene som 
byr på spesielle utfordringer. 

Alt i alt ser vi i stab og menighetsråd 
tilbake på visitasen som en viktig og 
inspirerende uke. Takk til biskop, dom-
prost og kirkefagsjef Bjarte Leer-Helgesen 
(biskopens sekretær for anledningen).

JO-koret. Foto: Phillip Kaspersen



SPIR 13

BISPE VISITAS

Blomsterdekorasjon fra visitasgudstjenesten:  Karina Kringlebotn
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Fredag kveld i visitasuken åpnet Ian Richards orgelserien  
han etter planen skal spille i løpet av våren og sommeren.

ORGELKONSERT PÅ  
FREDAG KVELD   

Med seg hadde han fire sangstudenter 
fra UiA: Helene Jensen, Oda Nysæther, 
Edward Thatcher Haavaldsen og Joac-
him Isaksen. Dette samarbeidet mellom 
Oddernes menighet og UiA er et godt 
eksempel på hvordan menigheten kan 
støtte opp om lokalsamfunnet. Menighe-
ten får et bedre musikktilbud og studen-
tene får prøve seg som solister med en 
organist av ypperste  

kaliber. Det er en vinn-vinn-situasjon i 
praksis. 

Det ble en nydelig konsert med ypperlig 
samspill mellom organist og kor. Kvalite-
ten er upåklagelig, og dette er en fin måte 
å roe ned på etter en hektisk arbeidsuke. 
Publikum kan glede seg til de kommende  
 
 
 

konsertene i serien, for dette holder virke-
lig høy kvalitet! 

I tillegg til sang og orgelspill stoppet 
også Ian opp innimellom for å komme 
med utfyllende kommentarer og historisk 
bakgrunnsinformasjon for verkene. Det 
gjorde det enda mer interessant å følge 
med for oss publikum. 

Ian Richards fremfører samtlige 
orgelverk av J.S. Bach i Kristiansand 
2020-2021.

Kantoren vår, Ian Richards, fremfører 
samtlige orgelverk av J.S. Bach utenat i en 
serie 18 konserter. Den første konserten 
fant sted i Oddernes kirke under bispevisi-
tasen i  fredag 28. februar. En sangkvartett 
med studenter ved UiA medvirket også. 

Konsertserien er kirkeårsbasert, men 
begynte midt i kirkeåret, altså i fastetiden. 
Den neste konserten blir onsdag 8. april 
(dagen før skjærtorsdag). Så blir det en 
ny konsert allerede første påskedag, etter 
gudstjenesten.  

Videre blir det en pinsekonsert. Deret-
ter blir det en konsert omtrent en gang 

i måneden utover sommeren og høsten. 
Serien fortsetter neste år.

Dette er tredje gang Ian Richards frem-
fører Bachs samtlige orgelverk. Første 
gang var i 2007-8, andre gang i 2013. 

Denne serien blir samtidig en jubile-
umsmarkering. Den berømte franske 
organisten i St. Sulpice-kirken i Paris, 
Marcel Dupré (1886-1971) var den første 
som fremførte så å si alle orgelverk av J.S. 
Bach utenat. Dette skjedde i 1920, altså for 
100 år siden. Mange konsertorganister har 
vært inspirert til å gjøre det samme, noen 
av dem var elevene hans. 

Informasjon og konsertprogrammene 
legges ut på oddernes.no

B-A-C-H
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Tirsdag 25. februar hadde menighetsrådet  
invitert til åpent folkemøte i Justvik kirke.

TEKST OG FOTO: PHILLIP KASPERSEN

FOLKEMØTE I  
JUSTVIK KIRKE   

Her var biskopen, ordføreren og mange 
representanter fra menighetene i Odder-
nes, idrettslagene, speideren, velforen-
inger og en del som ikke representerte 
andre enn seg selv. 

Temaet for folkemøtet var «å lage gode 
nærmiljø». Ordfører Jan Oddvar Skisland 
(Ap) var opptatt av hvordan vi sammen 
kunne jobbe for å motvirke utenforskap. 
Det er en av våre største utfordringer i 
dag, at spesielt barn blir stående utenfor. 
Barn med innvandrerbakgrunn og med 
foreldre med lav inntekt sliter med å bli 
med i helt vanlige aktiviteter. Hvordan 
kan vi som menighet hjelpe til her? Og 
hvordan kan vi som menighet gjøre oss 
mer attraktive overfor barn og unge fra 
alle bakgrunner? Vi må uansett være 
offensive og tenke nytt. Kanskje vi kan 
tilby andre typer aktiviteter enn vi gjør 
i dag, aktiviteter som vi vet fenger ung-
dom? For eksempel ulike typer idrett eller 
e-sport. 

Samspill mellom menigheter og kom-
mune er viktig, og her pekte Skisland på 
en av byens muslimske menigheter som et 
godt eksempel. De er med i et nettverk av 
muslimske menigheter i England som går 
gjennom et program for å oppnå en type 
sertifisering. For å kunne få denne serti-
fiseringen må menigheten tilfredsstille 
en del krav, bla. må de samarbeide med 
kommunen om å gi gode fritidstilbud til 

ungdommene i egen menighet. De må bla 
tilby aktiviteter for både praktiserende 
og ikke-praktiserende muslimer. Kan 
det være en god ide for våre menigheter å 
tenke slik? 

Biskop Stein Reinertsen var opptatt 
av den viktige innsatsen som legges ned 
innenfor frivillig arbeid i lokalmiljøene, 
både i menighetene, idretten, speideren 
og andre organisasjoner. Politikerne vil 
få mye igjen for å investere midler i frivil-
lighet i lokalsamfunnene, for uten denne 
innsatsen ville samfunnet vårt blitt mye 
fattigere. Det å skape gode møtepunkter 
er veldig viktig for et lokalsamfunn, for 
forskning viser at livskvaliteten øker 
kraftig for de som har faste møtepunkter 
i livet sitt. Et menneske som har gode 
møtepunkter i livet sitt vil ha bedre livs-
kvalitet enn en som har dobbelt så høy 
inntekt, men mangler disse møtepunk-
tene. 

Biskopen pekte også på den lutherske 
kallsetikken som et viktig samfunnsbyg-
gende element: Det er ikke bare prestene 
som har et kall, men vi har alle et kall til 
å bety noe for vår neste i hverdagen. Og 
i den sammenhengen blir de store utfor-
dringene vi har i dag i forhold til barnefat-
tigdom og utenforskap viktige. Hvordan 
kan vi bidra til å motvirke dette og i stedet 
styrke inkludering? En ting som bidrar 

er om vi jobber for å styrke relasjonene 
med hverandre, også de som står utenfor. 
Vi kan ikke akseptere at utenforskap skal 
prege samfunnet vårt i større grad. Bisko-
pen hadde en tredelt oppfordring til oss i 
forhold til innvandrere og flyktninger: 

1) Vi må ta dem imot så de blir en del av 
våre fellesskap. 

2) Vi må gjøre våre fellesskap mindre 
homogene slik at de finner seg til rette 
blant oss. Den første kristne menighet i 
Roma var langt mer heterogen enn det 
romerske samfunnet de levde i, og det ble 
en styrke for dem. 

3) Vi må tale minoritetenes sak i det 
offentlige rom, og ikke legge sten til byr-
den ved å snakke dem ned. 

Var det noe deltakerne var enige i, så 
var det at lokalmenighetene måtte styrke 
samarbeidet med de andre frivillige orga-
nisasjonene i nærområdet. Utenforskap 
motarbeides på det mest grunnleggende 
nivået, og da er det viktig at det finnes 
gode møteplasser i nærmiljøet hvor man 
kan treffes i hverdagen. Lekeplassens 
betydning skal ikke undervurderes, ver-
ken for voksne eller barn. 
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– Jeg er utrolig heldig 
som er i live. Familien min 
hjemme på Madagaskar 
fikk beskjed om at jeg 
trolig aldri ville våkne 

igjen, sier Rakotoarison Yannick.

Yannick er en smilende 24-åring. Han er 
student gjennom Connect, som er NMS’ 
program ved Hald Internasjonale Senter. 
Fram til april er han utplassert i Strand 
menighet, en kort biltur gjennom Ryfast-
tunnelen fra Stavanger. 

Men at Yannick i det hele tatt er i live, er 
ingen selvfølge.

INTENSE NAKKESMERTER
Yannick kom til Norge og Hald  
Interna sjonale Senter som Connect-
student høsten 2017 sammen med 
studenter fra andre land, samt andre 
norske studenter.

Etter et par måneder med under-
visning ved Hald Internasjonale Senter, 
sendes studentene ut i verden for å 
gjennomføre praksis gjennom utveks-
lingsprogrammet Connect. 

Yannick startet høsten 2017 sin praksis-
periode i Oddernes kirke i by delen Lund 
i Kristiansand. Et halvt år senere — fredag 
23. februar 2018, skjedde noe han aldri 
kommer til å glemme.

– Faktisk hadde jeg planlagt å reise til 
Paris, for vi hadde en ukes ferie på dette 
tids punktet. Men jeg ble i Kristiansand 
og deltok på et møte i kirken hvor det var 
rundt 300 mennesker til stede, forteller 
han.

Etter en liten stund merket han at han 
fikk vondt i nakken.

– Jeg forsøkte å massere nakken, men 
det ble bare verre og verre. Etter en liten 
stund, gikk jeg på toalettet for å ikke 
være til bry for de som satt rundt meg. 
Nakken ble ikke bedre av at jeg  
masserte, så jeg gikk tilbake til selve 
møtet. Smertene i nakken ble enda verre. 

LEGENE SA  
HAN NEPPE VILLE  
VÅKNE IGJEN
Connect-student Rakotoarison Yannick fikk i 
februar 2018 intense nakkesmerter. Tre uker senere 
våknet han, mot alle odds, på Rikshospitalet.

   Andreas Dirdal Kydland

J
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Jeg har aldri før opplevd så sterke  
smerter, forteller han.

FRAKTET TIL OSLO 
Yannick hadde nå så store smerter i 
nakken at han ikke klarte holde hodet 
oppe. De andre i kirken oppdaget at noe 
var galt.

– Folk spurte om det gikk bra med meg, 
men jeg klarte ikke å snakke. Jeg ble tatt 
inn i et annet rom, og ambulanse ble til-
kalt. Mens jeg lå og ventet, ble jeg kald og 
tenkte: «Gud, uansett hva som skjer i dag, 
vil jeg alltid være med deg», sier Yannick.

Like etter at ambulansen kom, ble 
Yannick bevisstløs. Han våknet først tre 
uker senere ved Rikshospitalet i Oslo. 
Yannick hadde fått hjerneblødning.

TRODDE HAN SKULLE DØ
Før han våknet i Oslo ble Yannick holdt 
i kunstig koma. Historien om hva som 
hadde skjedd, ble kjent både for NMS, 
Hald, menigheten i Kristiansand og selv-
sagt familien hjemme på Madagaskar. 

– Jeg er takknemlig for at jeg befant meg 
i kirken med mye folk, og at jeg ikke 
hadde reist til Paris eller andre steder 
hvor jeg kanskje hadde vært alene da 
dette skjedde.

– Mange var med meg i bønn. Til og med 
foreldre til andre Connect-studenter ved 
Hald ba for meg. Jeg er overbevist om at 
det er én av grunnene til at jeg våknet 
igjen. Bønnens kraft var sterk. Jesus hørte 
og reddet meg, sier han og forteller at 
hans bestefar og tante, som hadde reist 
til Norge fra Madagaskar, sto over ham og 
smilte da han våknet fra koma.

ENDRET LIVSSTIL
Yannick tilbrakte sju uker på rehabilitering 
etter at han våknet. I starten hadde han 
knapt krefter i kroppen og måtte ha hjelp 
til alle daglige gjøremål. Men sakte, men 
sikkert, kom kreftene tilbake. Etter  
rehabiliteringen reiste han en kort periode 
tilbake til Hald Internasjonale Senter. 
Etterpå dro han hjem til familien på 
Madagaskar.

– Å se dem og kunne snakke med dem 

igjen hjalp meg mye, forteller han.

Likevel har det kostet å overleve hjerne-
blødningen. Yannick må hele tiden passe 
på at ikke blodtrykket blir for høyt. Derfor 
har han måtte slutte med basketball, 
som er hans store lidenskap.

– Det er prisen jeg må betale for å ha 
overlevd. I tillegg har jeg problemer med 
korttidshukommelsen og ble skjeløyd 
etter hjerneblødningen, forteller han.

TILBAKE I NORGE 
Sistnevnte har han fått utbedret med 
laseroperasjon her i Norge. Det er 
også blant grunnene til at han høsten 
2019 kom tilbake til Norge og Hald 
Internasjonale Senter for å gjennomføre 
året som Connect-student på ny.

– Korttidshukommelsen kan bli bedre 
med tiden. Jeg merker også at jeg blir 
raskere trøtt enn tidligere. Håpet er at 
også det blir bedre. Men mest av alt er jeg 
glad for å være i live. Gud er grunnen til at 
jeg fortsatt lever, sier han og smiler.

  KUNNE DØDD:  
Connect-student 
Rakotoarison Yannick 
(24) fikk hjerne  blød-
ning under et møte 
i Oddernes kirke i 
Kristian sand i 2108. Til 
tross for tre uker i koma 
og dårlige sjanser for  
å overleve, er Yannick  
nå tilbake.

  GODT SELSKAP: Rakotoarison Yannick 
arbeider i Strand menighet fram til april. 
Der har han selskap av Rinà Vasilamana, 
som også er fra Madagaskar og Connect-
student ved Hald Internasjonale Senter.

HVA ER CONNECT? 
 
Connect er NMS sitt utvekslings-
program ved Hald Internasjonale 
Senter. 
 
I løp av året på Connect får du være 
en del av arbeidet som NMS driver 
og kan få bety en forskjell for  
mennesker i andre deler av verden.
For skoleåret 2020-2021 er det prak-
sisplasser i Brasil, Hongkong og på 
Madagaskar der du deltar i arbeidet 
til NMS sine partnerorganisasjoner. 
Arbeid med ungdom kommer til 
å være en av hovedoppgavene på 
alle praksisstedene. Noen steder 
er det ungdomsarbeid i kirken og 
små grupper, mens andre steder 
arbeider du med sosialt arbeid for 
vanskeligstilte ungdom. 
 
Connect er et program der du får 
for dype deg i troen, øke din kultur for-
ståelse, vokse som leder og engasjere 
deg i arbeidet for å bekjempe fattig-
dom og urett ferdighet.

BØNNENS KRAFT VAR 
STERK. JESUS HØRTE 

OG REDDET MEG.

Rakotoarison Yannick



SPIR 17
MISJONSTIDENDE  01/ 2020 13

Jeg har aldri før opplevd så sterke  
smerter, forteller han.

FRAKTET TIL OSLO 
Yannick hadde nå så store smerter i 
nakken at han ikke klarte holde hodet 
oppe. De andre i kirken oppdaget at noe 
var galt.

– Folk spurte om det gikk bra med meg, 
men jeg klarte ikke å snakke. Jeg ble tatt 
inn i et annet rom, og ambulanse ble til-
kalt. Mens jeg lå og ventet, ble jeg kald og 
tenkte: «Gud, uansett hva som skjer i dag, 
vil jeg alltid være med deg», sier Yannick.

Like etter at ambulansen kom, ble 
Yannick bevisstløs. Han våknet først tre 
uker senere ved Rikshospitalet i Oslo. 
Yannick hadde fått hjerneblødning.

TRODDE HAN SKULLE DØ
Før han våknet i Oslo ble Yannick holdt 
i kunstig koma. Historien om hva som 
hadde skjedd, ble kjent både for NMS, 
Hald, menigheten i Kristiansand og selv-
sagt familien hjemme på Madagaskar. 

– Jeg er takknemlig for at jeg befant meg 
i kirken med mye folk, og at jeg ikke 
hadde reist til Paris eller andre steder 
hvor jeg kanskje hadde vært alene da 
dette skjedde.

– Mange var med meg i bønn. Til og med 
foreldre til andre Connect-studenter ved 
Hald ba for meg. Jeg er overbevist om at 
det er én av grunnene til at jeg våknet 
igjen. Bønnens kraft var sterk. Jesus hørte 
og reddet meg, sier han og forteller at 
hans bestefar og tante, som hadde reist 
til Norge fra Madagaskar, sto over ham og 
smilte da han våknet fra koma.

ENDRET LIVSSTIL
Yannick tilbrakte sju uker på rehabilitering 
etter at han våknet. I starten hadde han 
knapt krefter i kroppen og måtte ha hjelp 
til alle daglige gjøremål. Men sakte, men 
sikkert, kom kreftene tilbake. Etter  
rehabiliteringen reiste han en kort periode 
tilbake til Hald Internasjonale Senter. 
Etterpå dro han hjem til familien på 
Madagaskar.

– Å se dem og kunne snakke med dem 

igjen hjalp meg mye, forteller han.

Likevel har det kostet å overleve hjerne-
blødningen. Yannick må hele tiden passe 
på at ikke blodtrykket blir for høyt. Derfor 
har han måtte slutte med basketball, 
som er hans store lidenskap.

– Det er prisen jeg må betale for å ha 
overlevd. I tillegg har jeg problemer med 
korttidshukommelsen og ble skjeløyd 
etter hjerneblødningen, forteller han.

TILBAKE I NORGE 
Sistnevnte har han fått utbedret med 
laseroperasjon her i Norge. Det er 
også blant grunnene til at han høsten 
2019 kom tilbake til Norge og Hald 
Internasjonale Senter for å gjennomføre 
året som Connect-student på ny.

– Korttidshukommelsen kan bli bedre 
med tiden. Jeg merker også at jeg blir 
raskere trøtt enn tidligere. Håpet er at 
også det blir bedre. Men mest av alt er jeg 
glad for å være i live. Gud er grunnen til at 
jeg fortsatt lever, sier han og smiler.

  KUNNE DØDD:  
Connect-student 
Rakotoarison Yannick 
(24) fikk hjerne  blød-
ning under et møte 
i Oddernes kirke i 
Kristian sand i 2108. Til 
tross for tre uker i koma 
og dårlige sjanser for  
å overleve, er Yannick  
nå tilbake.

  GODT SELSKAP: Rakotoarison Yannick 
arbeider i Strand menighet fram til april. 
Der har han selskap av Rinà Vasilamana, 
som også er fra Madagaskar og Connect-
student ved Hald Internasjonale Senter.

HVA ER CONNECT? 
 
Connect er NMS sitt utvekslings-
program ved Hald Internasjonale 
Senter. 
 
I løp av året på Connect får du være 
en del av arbeidet som NMS driver 
og kan få bety en forskjell for  
mennesker i andre deler av verden.
For skoleåret 2020-2021 er det prak-
sisplasser i Brasil, Hongkong og på 
Madagaskar der du deltar i arbeidet 
til NMS sine partnerorganisasjoner. 
Arbeid med ungdom kommer til 
å være en av hovedoppgavene på 
alle praksisstedene. Noen steder 
er det ungdomsarbeid i kirken og 
små grupper, mens andre steder 
arbeider du med sosialt arbeid for 
vanskeligstilte ungdom. 
 
Connect er et program der du får 
for dype deg i troen, øke din kultur for-
ståelse, vokse som leder og engasjere 
deg i arbeidet for å bekjempe fattig-
dom og urett ferdighet.

BØNNENS KRAFT VAR 
STERK. JESUS HØRTE 

OG REDDET MEG.

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

ADVOKATFIRMAET BAHUS AS

Støtt våre annonsører

Vinterlandskap ved Oddernes kirke
Foto: Phillip Kaspersen
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Hans Olav Omland

Jeg husker, som det var i går, eller i 
formiddag, da jeg hørte salmen «Jesus Din 
Søte Forening å Smake» for første gang 
(selv om det er rundt 45 år siden). Møtele-
deren i Misjonssalen i Oslo sa at vi skulle 
synge alle versene av salmen og at det ville 
ta rundt 8 minutter. Melodien var en folke-
tone fra Ryfylke. 

Siden har salmen fulgt meg. Salmen er 
sunget av mange helt siden den ble skrevet 
i 1712; av en annen Hans i 1796 (helt uten 
sammenligning med meg).

Hva uttrykker salmen for meg? Den 
setter ord på min dypeste lengsel og er på 
mange måter som en bønn til Jesus. Leng-
selen etter å forenes med Jesus i relasjonen 
til Ham og med Hans interesser i verden. 
Og samtidig min egen tilkortkommenhet. 
Det er så mange strofer som taler til meg. 
Jeg velger meg hele første vers som, på 
mange måter, setter stemningen på min 
lengsel. Og så finner jeg trøst blant annet 
i en strofe i andre vers :.. led meg og lokk 
meg så svak som jeg går!» Må Jesus lykkes 
i sin lokking på meg… Du finner 5 vers av 
salmen på nr 158 i den nye Salmeboken. 
Her følger første og andre vers. 

Jesus, din søte forening å smake
lenges og trenges mitt hjerte og sinn
Riv meg fra alt det meg holder tilbake
Dra meg i deg, min begynnelse, inn!
Vis meg med klarhet
min avmakt og møye
Vis meg fordervelsens avgrunn i meg
At seg naturen til døden kan bøye
Ånden alene må leve for deg

Styrk du meg kraftig i sjelen her inne
at jeg kan kjenne hva Ånden formår!
Styr du min tunge og tankene mine
Led meg og lokk meg
så svak som jeg går!
Meg og hva mitt er,
jeg gjerne vil miste
når du alene i sjelen vil bo
Og seg omsider på døren må liste
alt som forstyrrer i hjertet min ro

MIN SALME HANS OLAV OMLAND

HAN OLAV 
OMLAND

JESUS DIN SØTE  
FORENING Å SMAKE
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Hun piler over det grønne gresset. Lett 
i steget, barbeint og i et flagrende skjørt. 
Med verdens største smil. – Jeg elsker 
å løpe. Jeg kan løpe hele tiden. Det gjør 
meg så lykkelig. Spesielt hvis venninnene 
mine blir med. Det er kanskje ikke så rart. 
Hun deler hjemlandet Etiopia med ver-
denskjente løpere som Haile Gebrselassie. 
Men hun løper ikke bare fordi det er gøy.

TUNGT Å BÆRE VANN
Ti år gamle Kila Hirpo bor i en frodig 

del av landsbyen Beseko, cirka fem timer 
sør for hovedstaden. Midt på en grønn 
slette ligger huset hennes omringet av en 
maisåker, avokadotrær, falske banantrær 
og eukalyptustrær. Huset er bygget av 
leire, høy og trepinner og rommer en 
stue og et soverom. Det deler hun med 

besteforeldre, mor, to brødre og en søster. 
– Jeg elsker dyrene våre. Kuene som gir 
oss melk, oksene som hjelper oss i åkeren, 
og eselet som hjelper oss å bære. Hver 
dag henter hun vann både i elven og ved 
vannstasjonen. Vannstasjonen er en av 14 
som landsbyen fikk av Kirkens Nødhjelp 
i fjor. Da ble det boret en 120 meter dyp 
brønn og lagt 16 kilometer med rør inn til 
landsbyen. – Det er tungt å bære, særlig i 
regntiden når det er så glatt å gå, forklarer 
hun. Landsbyen fikk vann i september i 
2018, men før det flyktet folk fra lands-
byen blant annet på grunn av sykdommer 
de fikk av vannet.

TOPPKARAKTERER I ALLE FAG
Sammen med brødrene sine hjelper 

hun til på gården. Og hun har mange 

oppgaver. – Jeg lager kaffe, henter vann, 
fjerner ugress fra maisåkeren og gir til 
dyrene, vasker klær og huset. Kila går i 
fjerde klasse, og hun er så glad i å gå på 
skolen at hun vil bli lærer. Det er nemlig 
en smart ung dame vi har med å gjøre. 
Hun får toppkarakter i alle fag. – Skolen 
er viktig for at vi skal utvikle oss og få en 
utdannelse. Jeg vil gå på universitetet, 
forklarer hun.

MATTE ER FAVORITTFAGET
– Jeg vil så gjerne at andre skal skjønne 

hvor morsomt matte er, så jeg håper å bli 
lærer i blant annet matte.

Fasteaksjonen 2020 er digital.  
Vipps til 2426. Se baksiden av Spir  
for å se hvordan du gir.

Mangler de vann på gården, er det ti år gamle Kila som  
ordner opp. Hvis hun ikke er ute og løper.

TEKST OG FOTO: KIRKENS NØDHJELP

LØPEJENTA
FASTEAKSJONEN 2020:
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SIDESIDE

Finn 5 feilFinn 5 feil

VITSERVITSER

De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet under?

Tegning: Chiara Bertelli

Tegning: Chiara Bertelli

Gamle Tobias 
hadde kjørt bil i alle 
år. Nå hadde han fått 

seg nye briller, og kom 
skjelvende hjem til kona.

– Før jeg fikk disse 
brillene gikk alt så bra 

i trafikken. Men nå 
kommer jo bilene fra 

alle kanter!

Det var 
høst i Edens hage. 
Plutselig kom et 

fikenblad virvlende 
i vinden. 

– Se Adam, ropte 
Eva. 

– En usynlig 
mann!

Hjelp Jona ut av hvalen!Hjelp Jona ut av hvalen!Fargelegg!Fargelegg!

Samuel salver 

David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

Supersetning
Salme 86,12

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom. 

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
201910. november

Supersetning
1. Kor 13,13

Gud er 
 kjærlighet

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største       julegaven

S
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   Suzy Senior  •  Estelle C
orke

V
duer
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SØNDAGSSKOLEN NORGE

Skrevet  av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

     il Gud være sammen med oss slik som vi er?Vil han være sammen med oss hvis vi er litt rufsete, slik som Esel?Eller når vi har rotet det skikkelig til?
I denne herlige historien finner Esel ut at vi kan komme til Gud akkurat slik som vi er.

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Kan du hjelpe Jona å finne veien ut?
Jona ble kastet over bord fra en båt, 
og ble slukt av en hval!

Tegning: Chiara Bertelli

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 

så skal dere få alt det andre i tillegg. 

15 
2019

24. november

SupersetningMatteus 6,33

De to sønnene

Bestill
abonnement

 på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  
eller  22 08 71 0022 08 71 00
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Marviksveien 9, 4631 Kristiansand

Tlf. 46 93 80 00

Kirkegata 25,  
Postboks 2583,  

4678 Kristiansand

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

MENY ALBERT
Olav Trygvasonsvei 2

Åpent 9-21 (18)

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

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 
VIPPS: 11 66 43

Sokneprest:  
Jon Andreas Lauvland   tlf 38 19 68 63 
e-post: Jon.A.Lauvland@ 
kristiansand.kommune.no

Kapellan og diakon:  
Ivar Nicolaisen  
tlf 38 19 68 64 
e-post:  Ivar.Nicolaisen@ 
kristiansand.kommune.no

Daglig 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

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

Trosopplærer: Karen Skeie Huitfeldt  
tlf 38 19 68 67 
e-post: Karen.S.Huitfeldt@ 
kristiansand.kommune.no

Kirketjener: Harald D. Stølevik 
e-post: Harald.Stolevik@ 
kristiansand.kommune.no

Ungdomsarbeider:   
Thomas K. Pedersen (404 71 102) 
e-post:  Thomas.Pedersen@ 
kristiansand.kommune.no

Kontormedarbeider:  
Liv Krohn Haraldsen tlf 38 19 68 69 
e-post: Liv.Krohn.Haraldsen@ 
kristiansand.kommune.no

Menighetsrådet: 
Inger N. Holen, leder tlf 979 70 401 
e-post:  Inger.Holen@vaf.no

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

www.oddernes.no

Rigetjønnveien 3
4626 Kristiansand

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

Mail: harald@keas.net

Oddernes  
menighetshus
kan leies til private og 
offentlige arrangement

Telefon 38 10 70 00 
Industrigt. 13,  4632 Kristiansand

www.elektroxperten.no

SKIPSFART • EIENDOM • INVESTERINGSVIRKSOMHET

Hovedkontor: Kirkegt. 1, 4610 Kristiansand S.

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00



SPIR 23

Oddernes menighet Gudstjenester i  
Oddernes kirke

8. desember, 2. s. i advent 
Joh 14, 1-4

29. mars, 4.s.i fastetiden 
Joh 11, 45-53 
Kl 11.00 og kl 14.30: 
Gudstjenester i menighetshuset med 
konfirmantmedvirkning.

Kl 20.00 Thomasmesse. Nattverd.

5. april, Palmesøndag 
Joh 12, 12-24 
Barnas gudstjeneste i menighetshuset. 
Karen S. Huitfeldt og Ivar Nicolaisen.

9. april, Skjærtorsdag 
Matt 26, 17-30 
Kl 19.00: Nattverdgudstjeneste. 
Jon Andreas Lauvland. 
Felles kveldsmåltid i menighetshuset 
etterpå.

10. april, Langfredag 
Mark 14, 26 – 15,37 
Jon Andreas Lauvland.

12. april, Påskedag 
Luk 24, 1-9 
Høytidsgudstjeneste med barnepreg. 
Jon Andreas Lauvland. Dåp.

13. april, 2. Påskedag 
Luk 24, 13-35 
Felles gudstjeneste i Domkirken.

19. april, 2.s. i påsketiden 
Joh 21, 1-14 
3G gudstjeneste. Nattverd. 
3G- teamet. Musikere. Installasjoner. 
Tema: Tilgi… slik vi tilgir. 
Søndagsskole. Kirkelunsj.

26. april, 3.s.i påsketiden 
Joh 10, 11-18 
Monica Olsen Holt. 
Dåp.

3. mai, 4.s.i påsketiden 
Joh 16, 16-22 
Kl 11.00 Barnas gudstjeneste i 
menighetshuset 
Karen S. Huitfeldt og Jon Andreas 
Lauvland.

Kl 20.00 Thomasmesse. Nattverd.

10. mai, 5.s.i påsketiden

Joh 15, 1-8 
Helge Smemo. 
Dåp.

21. mai, Kristi himmelfarts dag 
Mark 16, 19-20 
kl 11.00 Gudstjeneste 
Jon Andreas Lauvland. Dåp.

24. mai, søndag før pinse 
Joh 15, 26-27 
Nattverd.

Lørdag 30. mai kl 12.00 
Dåpsgudstjeneste. 
Jon Andreas Lauvland.

31. mai, Pinsedag 
Joh 20, 19-23 
Jon Andreas Lauvland. 
Nattverd.

7. juni, Treenighetssøndag 
Matt 28, 16-20 
Kl 11.00 Jon Andreas Lauvland. 
Dåp.

Kl 20.00 Thomasmesse. Nattverd.

Gudstjenester i  
Justvik kirke

 
9. april, Skjærtorsdag 
Matt 26, 17-30 
Kl 20.00: Nattverdgudstjeneste. 
Lars Ivar Bratsberg.

12. april, Påskedag 
Luk 24, 1-9 
Høytidsgudstjeneste samme med 
Østsida og Justnes misjonskirke. 
Lars Ivar Bratsberg.

26. april, 3.s.i påsketiden 
Joh 10, 11-18 
Kl 18.00 Ungdomskirken. 
Lars Ivar Bratsberg.

10. mai, 5.s.i påsketiden 
Joh 15, 1-8 
Jon Andreas Lauvland og Lars Ivar 
Bratsberg. Dåp og nattverd. 
Søndagsskole.

24. mai, søndag før pinse 
Joh 15, 26-27 
Kl 11.00 Lars Ivar Bratsberg. Dåp 
og nattverd. Søndagsskole.

Kl 18.00 Ungdomskirken.

14. juni, 2.s.i treenighets-
søndag 
Matt 3, 11-12 
Kl 11.00 Lars Ivar Bratsberg. Dåp 
og nattverd. Søndagsskole.

Kl 18.00 Ungdomskirken.

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

Prest: 
Lars Ivar Bratsberg  tlf. 979 82 844 
E-post:  Lars.Ivar.Bratsberg@ 
kristiansand.kommune.no

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

Vikar: Kirsti W. Iglebæk 
Epost: Kirsti.Iglebak@ 
kristiansand.kommune.no

Trosopplærer: Christel Smith-Gahrsen 
e-post: Christel.Smith-Gahrsen@ 
kristiansand.kommune.no

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

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

Kontortid i Justvik kirke: 

MENIGHETSBLAD FOR 
ODDERNES OG JUSTVIK

Oddernes menighets medieutvalg: 
Jon Andreas Lauvland (ansv.redaktør),  

Phillip Kaspersen (leder av medieutvalget) 

Jo Vegard Aardal (redaktør), Solveig Omland 

og Hanne-Grete Brommeland Larsen.

Grafisk formgiving: Jo Vegard Aardal 

Trykk: Synkron media

På grunn av den uavklarte situasjonen med koronasmitte, vet vi enda ikke 
hvor raskt vi kommer i gang med gudstjenester igjen. Konfirmasjonene er 
flyttet fra mai til oktober i år.

Se oppdatert informasjon på www.oddernes.no
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Oddernes menighet
www.oddernes.no

Fasteaksjonen 2020

Årets aksjon går digitalt, av velkjente 
grunner. I år er det ekstra viktig at 
Kirkens Nødhjelp får penger til vann og 
samitære tiltak for verdens mest utsatte 
mennesker.

For 2020 kroner GARANTERER vi at 
10 mennesker kan hjelpes med rent 
vann for resten av livet - og SANNSYN-
LIGGJØR færre coronasmittede blant 
verdens fattisgte.

Gi gjerne penger her, opprett din egen 
innsamlingsakson med samme formål 
og vær med å samle dine venner og 


