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Av Otto HaaheimAv Johanna Engamo

AndaktLeder

Jeg vandrer rundt på Farestad en morgen i 
mars. Det er så stille der ute, på morgenen. 
Jeg kan høre en enkelt bil som starter opp, 
noen tynne barnestemmer, så slår dørene 
igjen og jeg hører lyden av bilen som kjører 
over grusen, ned på asfalten og blir borte. 
Så er det bare meg og stillheten igjen. 
Jeg vandrer over grusen, inn på stien, det 
er litt gjørmete. Jeg ser om jeg kan finne 
noen vårtegn, men trærne er ganske bare, 
bortsett fra noen standhaftige, brune blad 
som ennå ikke vil slippe taket i sin livgiver. 
Knoppene begynner så vidt å komme fram 
under de brune bladene, snart må dere falle, 
blad, snart må dere gi tapt. Det nye livet skal 
springe fram, det kommer en ny vår. 

Jeg ser på himmelen, solen skinner på 
meg med sine toner av morgen og mars. 
Sjøen er blikk stille, og når jeg nærmer 
meg den ser jeg en og annen morgentrøtt 
måke som knapt orker å registrere at jeg 
går forbi. Før en annen måke, «goiak!», gir 
beskjed, og samtalen er i gang. Jeg lurer 
på hva de snakker om, og går noen skritt 
ut på bruen. Den knirker, litt rimete og 

frossen etter nattens kulde. 

Jeg nyter stillheten der jeg henger over 
vannet, før jeg hører noen som breker. 
Sauer. Sauer! Jeg prøver å se dem, men 
nei, jeg hører bare lyden. Lyden som jeg 
kjenner så godt, og som bringer meg hjem. 
Skulle ønske jeg også kunne kjent lukten… 
Et svanepar tøffer ut fra kaien litt lengre 
ut i sundet. De må jeg fotografere, tenker 
jeg, og skynder meg tilbake til land. Jeg går 
bort til bryggen, ser etter svaneparet, men 
de er vekk. Tilbake er jeg og stillheten. 

Da ser jeg båten. Sjarken? Nei, skøyta 
heter det her. Den speiler seg majestetisk 
i det blankstille vannet. Den ser stolt ut der 
den ligger og nyter stillheten. Den vakre 
stillheten, den som kan kjennes ensom, 
men som allikevel er god. Fordi den gir ro. 
Ro til bare å være. Eksistere. Puste. 

Kjenn, det er vår, du lever, du er til. 
Skaperverket er gitt deg av Gud. Livet er 
gitt deg av Gud. Og det er i ham du lever, 
beveger deg og er til. God påske.

Det er Påske, en tid på året da store deler av følelsesregisteret 
blir satt i sving. Fortvilelse, hjelpeløshet, sinne, resignasjon, 
sorg, håp, glede. Alle disse er følelser som for meg har en 
naturlig plass i Påsken. 
Ikke i kappløpet om påskeharen og alle eggene som snart 
skal gjemmes rundt forbi, men som del av en gjennomlevelse 
av det som skjedde i Jerusalem for snart 2000 år siden. DEN 
enestående påsken hvor Jesus fra Nasareth, sønn av Maria 
og sønn av Gud, gjorde opp for og sonet alle menneskers 
historiske og fremtidige synder, da Han uskyldig ble drept av 
sine egne og oppreist fra døden etter tre dager. 
Det er for all del hyggelig med påskeharen, men frelses-
gjerningen på korset overgår lett godteri-egg spør du meg.

I Jesu siste påske blant disiplene, kvelden før Han ble arrestert 
i Getsemane, innstiftet Han nattverden sammen med sine 
disipler. Mot slutten av måltidet sier Jesus til dem:

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg 
har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal 
alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til 
hverandre.» (Joh 13,34-35)

Jesus pålegger sine etterfølgere at de skal «ha kjærlighet 
til hverandre», dette skal være deres signatur eller deres 
merkevare. Vi, som 2000 år etterpå velger å tro på Jesus skal 
altså bli identifisert som kristne ved at vi elsker hverandre. Det 
er flott! Og vanskelig. Spesielt i en verden som ofte preges av 
overskrifter om vold og drap. 

20-30 år etter Påsken i Jerusalem er Paulus også opptatt av 

hvordan vi kristne fremstår, han skriver til menigheten i Filippi: 
Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle 
mennesker få merke at dere er vennlige. (Fil. 4, 4-5) 

Det synes ganske klart at «en god kristen oppførsel» 
innebærer at vi har omsorg for og kjærlighet til våre neste. 
Hvis vi skal kunne kjennes ved det, må vi jo også ha tid til å la 
denne kjærligheten slippe ut i våre omgivelser. 
De fleste av oss har kanskje litt for full kalender og det kan 
jo tenkes at det ikke alltid er like lett å ha tid til å bry seg om 
andres ve og vel midt i hverdagens mas og jag. Det kan jo 
være slik at vi har så mange jern i ilden at vi ikke har tid igjen 
til å faktisk gjøre noe for andre. Vår del av verden er heldigvis 
ganske fredelig og vi burde vel ha muligheter til å disponere 
våre ressurser til gode for både oss selv og andre.

Hvor lang tid tar et smil? 
Hvor lang tid tar en hyggelig kommentar eller et vennlig ord i 
forbifarten?
Nesten ingenting faktisk. Det er ofte ikke allverdens innsats 
som skal til for å bidra positivt inn i andres tilværelse. 
Og jeg er helt sikker på at om vi fikk velge, ville vi alle velge 
å tilbringe tid sammen med vennlige og omsorgsfulle 
mennesker.

Så la oss som kristne være glade, vennlige og elske hverandre, 
ikke bare fordi det er hyggelig, men også fordi det er Guds 
vilje.

God Påske til dere alle!

Avskjed og velkomst
Søndag 8.mars var det 
tid for å markere at 
Mari og Einar Sørensen 
slutter som kirketjenere 
i Mandal kirke. De 
blir erstattet av Anna 
Lankinen, som kommer 
flyttende fra Kirkenes til 
Mandal for å ta fatt på 
nye oppgaver. 

Vi vil takke Mari og Einar for det de har bidratt med inn i kirka. 
Og ønske Anna hjertelig velkommen til vår kirke og til vår by. 
Vi håper du vil trives. 

Maris avskjedshilen til menigheten
Kjære menighet!
Tusen takk! 14 år er gått siden vi stod her og startet vår jobb i 

kirka. Det har vært vidunderlige år! Det har vært frihet under 
ansvar! Det har vært fantastiske medarbeidere og flotte 
bekjentskap både blant ansatte og kirkegjengere og folk som 
har gjesta kirka.
Jeg har lært så mye – hatt  overjordiske musikalske opplevelser 
i form av konserter, men også under gudstjenestene. 
Så stolt jeg er over å være medlem av denne mangfoldige 
menigheten som jeg syns er en utrolig raus menighet, en 
kreativ og glad menighet!
Jobben min her har vært mye renhold – og det var jo det jeg 
drømte om da jeg ble lei av å tegne og male! Jeg ville vaske og 
holde orden og pynte! Og tenk så heldig jeg var! Jeg sa til meg 
selv og Einar: Den jobben skal jeg ha! Og jeg vant!
Jeg har hatt stor, stor glede av å gå rundt i dette vakre bygget! 
Og jeg sier som min gode venninne: Vi er en stor familie 
her i kirka! Og i denne store familien er der forskjeller – 
ulike meninger, oppfatninger osv. Men her er mangfold og 
kreativitet, og jeg er så glad for alt! Jeg avslutter jobben, men 
blir i kirka, fordi jeg er glad i dere alle! Tusen takk!
Mari Sørensen

Anna Lankinen er klar til å ta over som 
kirketjener etter Mari Sørensen
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Av Håkon Borgenvik

Årsmøte, Holum Misjonsforening

Det var spørsmålet Nils Holbek 
Feed tok utgangspunkt i, i sin fine 
andakt til årsmøte. Det er Paulus 
som spør i Rom 8 og fortsetter 
med spørsmålet: «Er Gud for oss, 
hvem er da mot oss?» 

40-50 personer var samlet 
til årsmøte på Holum bedehus tirsdag 17. februar. Alle 
aldersgrupper var representert, fra 11 år til godt over 
80. En hel ungdomsgjeng hadde også funnet veien til 
«menighetshuset» vårt denne kvelden, og det lover godt for 
fremtiden. Nils minnet oss på at vi har et arvestoff som gjør 
at det er lett å se hvilken familie vi tilhører. På samme måte 
har Gud lagt sitt arvestoff ned i oss da vi ble født på ny, født 
av Gud. Det er ikke lett å forstå rekkevidden av dette, men det 
er altså slik at vi kan få lov å kalle Gud for «Abba – Far». Jesus 
er vår bror. Når Gud er for oss, hvem kan da være mot oss? 
Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Og som Guds 
barn og Jesu søsken skal vi elske hverandre. Gode ord å ta med 
inn i et årsmøte.

Årsmeldinger, regnskap og lovendringer ble presentert på 
kyndig vis og klappet igjennom.

«Hva skal vi så si til dette?» 
Utbygging av bedehuset
Kveldens store sak var utbyggingen av bedehuset, se egen 
sak.

Medlemskap og en eik
Den saken som nok førte til mest diskusjon og uenighet, 
var spørsmålet om medlemsavgift for å være medlem av 
Holum Misjonsforening. Dette ble vedtatt for få år siden, 
men meningene er delte. Årsmøtet vedtok med stort 
flertall å opprettholde dagens ordning for medlemskap. 
Misjonsforeningen skal stå som juridisk person og ansvarlig 
i forhold til opptak av lån ved utbygging, og da er en slik 
organisering nødvendig. Samtidig fikk styret mandat til å 
vurdere om avgiften er for høy.

En annen sak som skapte litt uenighet, var bedehuseika 
som har stått utenfor bedehuset i generasjoner. Skal denne, 
av sikkerhetsmessige grunner, tas ned? Bedehusstyret fikk 
mandal til å ta en avgjørelse på dette.

Ny organisering
Ellers presenterte Stein Ole 
Kolstad Varhaug noe gode 
tanker om en ny organisering 
for virksomheten på bedehuset. 
Han snakket om hvor viktig det 
er med god merkevarebygging, 
og at vi samkjører virksomheten 
og tenker enhetlig. En idé er da å 

samle alt i et hovedstyre med forskjellige utvalg som har ansvar 
for forskjellige deler av virksomheten: Møteutvikling, musikk, 
barn, ungdom, økonomi/organisering med mer. Drømmen er 
et stort søndagsmøte som favner alle generasjoner. 

Årsmøtet ble en fin kveld med stort engasjement, ulike 
meninger og fellesskap mellom alle generasjoner. Det lover 
godt for fremtiden!

Av Stein Ole Kolstad Varhaug

Bedehuset i Holum 

Av flere årsaker har det blitt mye venting og få spader i jorden. 
Men nå skjer det noe! Holum Misjonsforening (som eier 
Bedehuset og samordner arbeidet der) har kjøpt ei stor og 
brukervennlig tomt bak Bedehuset, hvor vi i første omgang 
skal bygge ut et hjørne på «baksiden» av huset. For dere som 
kjenner rommene er dette hjørnet i enden av peisestua og 
storsalen – det som på eksteriørbildet er et halvtak.
På den måten får vi en mye mer effektiv møtesal som dekker 
ønsket om scene med instrumenter, bedre lyd og god sikt for 
alle i rommet. Vi vil bygge det ut i både kjeller og første etasje. 
I kjelleren ser vi for oss et rom til administrativt bruk (styre- og 
komitemøter m.v.) 
Med dette har vi også mulighet for å lage en utgang bak 
Bedehuset hvor vi forenkler adkomsten til barnevogner, 
rullestoler osv. samtidig som vi ruster opp uteområdet her. 
Døren som er tegnet inn fungerer mer som en indikasjon, 
men vi har ei stor tomt bak huset som vi ønsker enkel adgang 
til. Her ser vi for oss mange muligheter; parkeringsplass, 
volleyballbane, uteplass med peis og benker osv. 

Samtidig med at vi foretar denne utyggingen, ønsker vi å 
gjøre loftet mer brukervennlig. Med nevnte endringer frigjør 
vi en del plass som kan komme barne- og ungdomsarbeidet 
til gode. UG-rommet er nettopp pusset opp, og vil forbli urørt 
samtidig som andre rom vil få endrede bruksområder.

Endringen er en del av større planer. Holum er i vekst, og vi 
ønsker å holde alle muligheter åpne fremover. Derfor er ikke 
denne relativt lille endringen noen som helst hindring for 
videre planer, da for eksempel for å bygge videre bakover 
enten møtesalen eller hele huset, når tiden er inne for det.

Litt informasjon:
Tomta ble kjøpt i 2013 for omtrent 3 mill. Med diverse 
arrangementer; 17. mai, kompesalg med mer, samt 
enkeltgaver og givertjeneste over tid, har vi nå betalt ned 
omtrent 1,6 mill. Når vi ønsker å begynne byggingen straks, 
er det naturligvis en del kostnader knyttet til dette. Dermed 
skal vi ha vårmarked (se egen sak), og vi har søkt om å ha det 
tradisjonelle matsalget i gymsalen på 17. mai. Senere skal vi 
ha ei høstmesse den 17. oktober, hvor det er planlagt trekning 
på et lotteri med ei lita hytte /anneks som gevinst. 

Gaver til utbygginga kan gis på konto 3075.11.23864.
Ved spørsmål vedrørende utbyggingen eller givertjeneste, 
velkommen til å ta kontakt.

Vi gleder oss, og håper på stort engasjement!

Stein Ole Kolstad Varhaug, 996 37 046
For økonomikomiteen

Holum Bedehus er i en spennende fase! Ikke bare 
er vi i gang med å fornye arbeidet for å tilpasse oss 
dagens utfordringer med å få gledens evangelium 
ut av Bedehuset og inn i hjemmene – vi har også en 
nært forestående utbygging på trappene! 

VÅRMARKED LØRDAG 30. MAI 
Vi ønsker alle velkommen til VÅRMARKED på Holum 
Bedehus, lørdag 30. mai kl 14-17, med salg av ulike 
produkter; blomster, hjemmelaget mat, og cafe. Kanskje 
trenger bilen din en vask? Videre blir det aktiviteter for 
barna og avslutning med familiemøte. Dersom du har 
noe du ønsker å bidra med til vårmessa, kontakt Terje 
Hageland på tlf. 481 44 772.

Hjørnet oppe til venstre skal bygges ut. Om scenen blir plassert her 
er ikke sikkert. En plass på denne veggen vil bli utgang til baksiden. 
Peisestuen, som i dag er i fløyen til venstre, vil fremdeles være der.

Nils Holbek Feed

Stein Ole Kolstad Varhaug

 

Klassisk huskonsert 

Medvirkende: 
Kantor Britt Turid Madsen: Flygel 
Kjersti Matre Haraldstad: Cello 
Johanna Engamo: Vokal 

”Hvorfor sitte inne når alt håp er ute”? 
v/Torbjørn Kloster og Håkon Borgenvik 

 
2015 er diakoniens år i kirka. Diakoni handler også 

om omsorg for naturen og skaperverket. 
Skaperverket er Guds åpne og synlige ord.  

Leser vi det slik? 
Bevisstgjør det oss på vårt ansvar som forvaltere?  
Vårt bidrag er økt naturglede gjennom musikk, 

 bilder og ord. Noe for alle sansene. 
 

En foredragsserie En foredragsserie En foredragsserie    
i samarbeid med Agderi samarbeid med Agderi samarbeid med Agder–––   og Telemark Bispedømme. og Telemark Bispedømme. og Telemark Bispedømme.    

Arr: Diakoniutvalget, Mandal menighetArr: Diakoniutvalget, Mandal menighetArr: Diakoniutvalget, Mandal menighet   
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Påskeferie og påskeføre
Skal en tro alt som skrives, så går alle nordmenn på ski i påsken. 
Men det gjelder nok under gjennomsnittet oss sørlendinger.  
Vi er ikke bortskjemt med skiføre rett utenfor døra. Men i våre 
dager er avstandene blitt mindre, og det er enklere å oppsøke 
vinteren. Slik var det ikke før.
Vårt vintersportssted var Hålandsheia. Dit spaserte vi med skiene 
på skuldra. Men i påsken var snøen forlengs borte. Vinteren på 
Sørlandet er uforutsigbar. Det var vår i Hålandsheia - såfremt 
påsken ikke var veldig tidlig. 
Så gikk vi på tur dit likevel. Litt enklere egentlig. For vi slapp 
vekten av skiene på skuldrene når vi gikk opp bakkene. Det var 
tid for å sette seg i solhellingen og la sola steike. Så var det på 
med Nivea eller Spinol for å få fart på brunfargen.  Brunfarge var 
viktig. For selv i 1950-årene var det noen som drog til Åseral for 
å gå på ski - en eksotisk opplevelse som få av oss var forunt. De 
stilte på første skoledag i lyseblå genser for liksom å framheve 
brunfargen. Mens vi som hadde vært i Hålandsheia bare hadde 
fått noen ekstra fregner. 

Etter hvert som årene går har nok de fleste av oss lært å sette mer 
pris på våren. Vi kan til og med føle lettelse over at det er slutt på 
vinteren. Det som er så deilig med å bo ved kysten er at det er 
bare å åpne verandadøra og slippe våren inn!

Av Ragnhild Kleven

Vi har mye å glede oss over - og så er der mye annet å bruke 
påsken til - fra palmesøndag og 2.påskedag! 

LARS KJØLBERG
Skjebstad

Har du store planer for påsken?
- Denne påsken vil nok bli preget av de inntrykkene jeg sitter 
igjen med etter en reise jeg skal gjøre like før påske. Jeg 
kommer hjem bare noen få dager før palmesøndag.

Hvor går reisen?
- Jeg skal gå i Marias og Josefs fotspor fra Nasaret til Betlehem. 
Dette handler jo egentlig om juleevangeliet.  Men det er 
også veien Jesus gikk opp til Jerusalem den siste påsken. Det 
handler om å oppleve evangeliet på kroppen. Turen er på 160 
km lang.  Vi skal gå over Samarias åser, besøke Jakobs brønn. 
Vi skal gå over gjennom Jordandalen til Jeriko og så over 
Betlehemsmarkene til Betlehem. 

Og dere skal stort sett gå til fots?
- Ja. Jeg gleder meg til fotturen. Tidligere har jeg gått deler 
av pilegrimsturen til Santiago de Compostela. Jeg kjenner 
rytmen: Gå - spise- sove. Gå - spise - sove. Det blir god 
mulighet til å tenke.

Du har nok påskeminner som stammer fra andre steder enn 
Skjebstad!
- Det er riktig at jeg har bodd i ulike deler av verden. Jeg er født 
og oppvokst i India, og jeg kom tilbake til Norge 12 år gammel. 
Påsken har jeg feiret på flere forskjellige steder. Jeg har veldig 
gode minner fra påske i Hemsedal. I ungdommen reiste vi dit 
på påskeleir. Det var Santalmisjonen som arrangerte leiren. 
Det som gjorde inntrykk på meg var møtet med professor 
Hans Kvalbein. Han nådde fram til oss på en helt spesiell måte 
med sitt enkle språk. Et annet minne er fra Sjømannskirken i 
New Orleans. Påsken var årets høydepunkt. Sjømannskirken 
var samlingspunkt for de norske fastboende. Så må jeg ikke 
glemme Mandal.  Misjonærfamiliene hadde et hjem på Hald 
-Santalens hvilehjem. Jeg husker at Jørgen Rostrup var husfar.

Hva med i år?
 - Det store behovet for å reise bort blir det nok ikke - for meg. 
Jeg gleder meg til påskefeiring sammen med familien. Kanskje 
blir det også aktuelt å oppsøke snø - på hyttetur til Nissedal!

LILLI-ANN JENSSEN 
Skjernøy, Dyrstadveien

Dialekten røper at du ikke er herfra opprinnelig.
- Halden er min norske barndomsby. 
Men din oppvekst har et internasjonalt preg?
-Jeg er født i New York. Men store deler av oppveksten har 
jeg tilbragt i Afrika. Jeg har bodd flere år i fransk Kongo - det 
vi kalte “vårt lille Kongo”. Mine foreldre var misjonærer nord 
i landet. De jobbet med å bygge opp en misjonsstasjon som 
blant annet skulle omfatte helsestasjon og ny kirke.Jeg husker 
at den gamle kirka var en jordhytte med palmetak. Jeg og min 
søster gikk på svensk internatskole i havnebyen Pointe- Noire, 
langt unna der mine foreldre arbeidet og bodde. 

Du har et spesielt påskeminne:
- Vi hadde 3 ukers påskeferie. Men vi kom oss ikke hjem. 
Avstanden til der mine foreldre arbeidet var 140 mil. Det var 
regntid, og turen hadde blitt alt for strabasiøs for meg og min 
søster. Selv om vi hadde tatt fly til hovedstaden Brazzaville, 
ville resten av turen tatt flere dager på dårlige veier.  Våre 
foreldre ville spare oss for turen, og de kom ned til oss. Skolen 
disponerte et feriehus som vi fikk bruke, og vi fikk låne bil. Jeg 
husker at vi drog avgårde og badet. Det ble en flott påskeferie!

Lilli-Ann bor i Dyrstadveien sammen med mannen Loyd og 
datteren Aleksandra. Det er ingen som behøver å ta noen 
strabasiøse reiser for å samle familien i denne påsken.
- Min svigerfamilie bor i nærheten, og mine foreldre flyttet 
til Mandal for noen år siden. Jeg gleder meg til påsken og til 
familiemiddager sammen!

TORBJØRN GREIPSLAND
Askim - opprinnelig fra Holum

Har du et påskeminne du kan dele med oss?
- I 1984 var familien på vei fra New York til Oklahoma i bil. Det 
var påske. Ordentlig påske blir det ikke for meg uten at jeg 

Portrettintervju

Lars Kjølberg

Lilli-Ann Jenssen - Skjernøy Tormod Greipsland, Askim - opprinnelig fra Holum

PÅSKEAKTIVITETER og PÅSKEMINNER

får høre “Å salige stund uten like. Han lever, han lever ennu.” 
Men den salmen ville neppe noen amerikansk radiostasjon 
spille den gang. Det var før man via internett kunne hente ned 
sanger av alle typer. Da var det bare en ting å gjøre, synge selv. 
Som tenkt så gjort. Og dermed ble det påskestemning også 
det året. Dessuten kan nevnes at for noen år siden oversatte 
professor Gracia Grindal “Å salige stund” til engelsk, og den er 
med i en amerikansk sang- og salmebok.

Du har lang erfaring som redaktør i forskjellige aviser, og 
du har skrevet bøker. Er det noe du vil anbefale folk å lese i 
påsken?
- For den som ikke vil synge påskesalmer, anbefales den lille 
boken “Torinokledet - der tro og vitenskap møtes” av Jostein 
Andreassen og Oddvar Søvik.  Påskens innhold er det samme 
enten man synger om det eller ikke.

Avslutning av påsken
2.påskedag - går det an å si den minst hellige av alle 
helligdager? Dagen da aktivitetene øker og lyden av utendørs 
arbeid forsterkes.  Vi er på vei tilbake til hverdagslivet. På 
denne siste dag av påskeferien skjer det noe. I mange år har 
det vært en samling i skogen like oppforbi huset til Hilda og 
Thore Westermoen. Også i år går invitasjonen ut til alle som vil 
være med å markere at påsken er over. 

Gjestene har medbragt mat som kan tilberedes på bål. 
Vertskapet stiller med “hønebrød” - rundstykker med egg 
inni. Og folk har tidligere år møtt opp - uansett vær. De har 
sittet under presenning i høljende regn uten at det har lagt 
noen demper på stemningen. Men det pleier som oftest å 
være en flott dag. Vårsola skinner og krokusen blomstrer i 
bakkene. Ofte er det også kyllinger å vise fram.

På en høyde inne i skogen - på Borgerhaugen - med utsikt fra 
Ryvingen til Lindesnes høres påskesalmer. Det tallrike koret 
synger “Han er oppstanden”!
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Mandal  
menighetsråd 

Ungdoms-
utvalget 

Dåpsopplærings-
utvalget 

Diakoniutvalget 

Diakoniutvalget 

Menighetsblad  

Misjonsutvalget 

Kirke, kunst, 
kultur 

Kirkens Hus 

Holum  
menighetsråd 

Dåpsopplærings-
utvalget Misjonsutvalget 

Korarbeid 

Valg til menighetsråd og bispedømmeråd 
mandag 14.september 2015 

Fram til 1.mai kan DU påvirke hvem som skal stå på listen 
over kandidater til menighetsrådsvalget til høsten. Det skal 
velges 10 medlemmer og 5 varamedlemmer i Mandal, og 8 
medlemmer og 5 varamedlemmer i Holum. 
Menighetene ønsker at kandidatlistene skal være bredt  
sammensatt, så kom gjerne med forslag til kandidater! 

Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet: Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet: Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:    

---   Du bidrar til å holde lokalkirken levende Du bidrar til å holde lokalkirken levende Du bidrar til å holde lokalkirken levende    
---   Du blir del av et kristent fellesskap Du blir del av et kristent fellesskap Du blir del av et kristent fellesskap    
---   Du gjør en viktig jobb for fellesskapet Du gjør en viktig jobb for fellesskapet Du gjør en viktig jobb for fellesskapet    
---   Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge    
---   Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken    
---   Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt    
---   Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke    
---   Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt    
---   Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger    
---   Du kan oppdage nye sider ved deg selv    Du kan oppdage nye sider ved deg selv    Du kan oppdage nye sider ved deg selv       

Gudstjeneste-
utvalget 

Gudstjeneste-
utvalget 

Skjernøy 
menighetsutvalg 

Harkmark  
menighetsutvalg 

ALTERNATIVE LISTER 
Menighetsrådene har oppnevnt nominasjonskomiteer 
som lager lister til sine menigheter. I tillegg til nomina-
sjonskomiteens liste er det anledning for andre til å le-
vere inn egne kandidatlister  innen fristen 1. mai 2015. 
Forslag til kandidatlister skal være underskrevet av 10 
stemmeberettigede medlemmer.  
Kontakt Kirkesenteret  for å få vite mer om hvilke krav 
som stilles til slike lister. 

HVEM KAN VELGES? 
Medlemmer av Den 

norske kirke som bor i 
soknet og som senest i 

2015 fyller 18 år. 

KANDIDATER 
Ønsker du å stille til valg, eller har du forslag 
til noen som bør spørres? Ta kontakt med 
leder av nominasjonskomiteen: 
HOLUM: Aud Grøvan, 996 16 413 
MANDAL: Karin Walvick Dahl, 911 01 032 

MENIGHETSRÅDENES STRUKTUR:MENIGHETSRÅDENES STRUKTUR:MENIGHETSRÅDENES STRUKTUR:   
Menighetsrådet består i Mandal av 10 faste og 5 vara-Menighetsrådet består i Mandal av 10 faste og 5 vara-Menighetsrådet består i Mandal av 10 faste og 5 vara-
medlemmer, i Holum 8 faste og 5 varamedlemmer. medlemmer, i Holum 8 faste og 5 varamedlemmer. medlemmer, i Holum 8 faste og 5 varamedlemmer.    
Det velges, på lik linje med kommunevalget, for 4 år. Det velges, på lik linje med kommunevalget, for 4 år. Det velges, på lik linje med kommunevalget, for 4 år.    
Alle medlemmer av menighetsrådet velges til ulike Alle medlemmer av menighetsrådet velges til ulike Alle medlemmer av menighetsrådet velges til ulike    
utvalg. I utvalgene sitter det også flere som ikke er utvalg. I utvalgene sitter det også flere som ikke er utvalg. I utvalgene sitter det også flere som ikke er    
medlemmer av menighetsrådene, i tillegg til at det i de medlemmer av menighetsrådene, i tillegg til at det i de medlemmer av menighetsrådene, i tillegg til at det i de 
fleste utvalg er en kirkelig ansatt med. fleste utvalg er en kirkelig ansatt med. fleste utvalg er en kirkelig ansatt med.    
Menighetsrådene har ca 10 møter i året. Det er møteplikt Menighetsrådene har ca 10 møter i året. Det er møteplikt Menighetsrådene har ca 10 møter i året. Det er møteplikt 
på lik linje med kommunestyret, samme forfallsregler på lik linje med kommunestyret, samme forfallsregler på lik linje med kommunestyret, samme forfallsregler 
gjelder som der. gjelder som der. gjelder som der.    
I menighetsrådet møter også sokneprest og I menighetsrådet møter også sokneprest og I menighetsrådet møter også sokneprest og    
menighetssekretær. menighetssekretær. menighetssekretær.    
Menighetsrådene konstituerer seg selv, leder velges for Menighetsrådene konstituerer seg selv, leder velges for Menighetsrådene konstituerer seg selv, leder velges for 
ett år av gangen.  ett år av gangen.  ett år av gangen.     

Kirsti Ødegaard Kvanvig sitter for andre 
gang i Mandal menighetsrådet. Hun satt 
første gang fra 2006 til 2009, og var da 
leder de to siste årene. 

Hvorfor stilte du til valg til menighets-
rådet?

Denne perioden visste jeg hva jeg gikk til, etter to år som 
leder forrige periode. Hovedtanken min er at menighetsrådet 
trenger representanter fra “folk flest”.   Formålet står i 
kirkeloven, menighetsrådet skal være med på å “fremme 
det kristne livet” i byen. Jeg synes det er viktig å beholde 
folkekirken, at kirken i Mandal skal bety noe for mange av de 
som bor her. Og at den er til stede når vi trenger den. Dette 
klarer ikke de ansatte alene, så vi som bor her må være med 
å dra lasset.  
Hvilke oppgaver i menighetsrådet engasjerer deg mest?
Jeg synes det er spennende å skape møtepunkter, hvor 
vi har en felles interesse  for eller  nysgjerrighet  rundt det 
kristne budskapet.  I starten av engasjementet var det 
kirke-kunst-kultur-utvalget jeg gikk inn i.   Passet bra 
med musikkinteressen.   Denne perioden har jeg sittet i 
Gudstjenesteutvalget. Her har vi snakket en del om fornyelse 
av språk og musikk i gudstjenesten, for å tilpasse oss tiden vi 
lever i. Og vi har prøvd ut nye møteformer. Friluftsgudstjeneste 

i Ulvsvika med etterfølgende sosiale aktiviteter, det har vært 
jazzgudstjeneste  med flinke musikere og nå sist hadde vi 
Countrymesse.   I fjor kom det ny salmebok, og vi hadde 
noen samlinger for å  presentere den.  Godt hjulpet av 
maratonsendingene på TV, viser interessen fra folk flest seg 
stor, og vi har en viktig tradisjon å ivareta gjennom bruken av 
salmeboken.  Utenom utvalgene hadde vi en sosial samling 
på Ryvingen i fjor, som ble veldig hyggelig for dem som var 
med.  Vi tenker å gjenta turen i august i år, med formålet å 
skape møtepunkter i menigheten,  gjerne for den litt yngre 
garde som kanskje ikke går så ofte på søndagsgudstjenesten.  
Hvilke utfordringer følger med å engasjere seg i 
menighetsrådet?
Det er menighetsrådsmøte ca 10 kvelder i året, ellers lager vi 
en sosial samling for de andre frivillige i menigheten én gang i 
året. Dette er litt arbeid, men veldig sosialt, og man blir god på 
å lage arrangement. Utvalg kan man velge retning på, så det 
er fullt mulig å finne noe man trives med.
Vil du anbefale andre å stille til valg? Hvorfor/hvorfor ikke?
Helt klart. I de åtte årene jeg har vært med, har jeg blitt kjent 
med utrolig mange hyggelige og flinke mennesker i stab og 
blant andre frivillige som jeg ellers aldri ville truffet. Man får 
innsyn i virksomheten, og kan gjøre en innsats når man har 
anledning til det. 

Kari Roksvold Lindland er med i 
menighetsrådet i Holum, og sitter også 
for andre gang. 

Hvorfor stilte du til valg til menighets-
rådet?
Jeg har sittet en periode tidligere, og 

hadde lyst til å være med igjen fordi jeg synes det er spennende 
å være med å utvikle menighetsarbeidet i Holum. 
Hvilke oppgaver i menighetsrådet engasjerer deg mest? 
Jeg brenner for å få ned terskelen for å komme inn i kirka. Jeg 
var «utenfor» selv i mange år, og det var vanskelig å komme 
tilbake. Jeg ønsker meg mange flere alternative gudstjenester. 
Slik som countrymessen, elvegudstjenesten, Skjærtorsdag 
på Kloster og musikkgudstjenesten. Gudstjenester med mye 
sang og musikk, med lav terskel. Jeg syns biskopens tale på 
countrymessen var så god, han snakket slik at alle kunne 
kjenne seg igjen!
Og så brenner jeg for trosopplæringen, dess tidligere barn får 
høre om Jesus, dess mer får de med seg på veien. Barnetroen er 
så viktig! Jeg synes vi har en trosopplæring som fungerer veldig 
godt. I Holum har vi for eksempel et ungdomsarbeid som er 
veldig bra, og den tror jeg er et resultat av trosopplæringen. 
Det er ikke så mange tilbud ellers, men denne fungerer veldig 
godt. 

Jeg syns også det er viktig at menigheten har tilbud til alle, 
uansett funksjonshemming. Jeg er veldig glad for Tro 
og liv, men skulle gjerne sett at enda flere fikk bidra inn i 
gudstjenesten. Her trenger vi å tilrettelegge bedre. Heldigvis 
er fokuset på dette blitt bedre i det siste, det ser jeg på som 
veldig positivt. 
Hvilke utfordringer følger med å engasjere seg i 
menighetsrådet?
Man må vite at det er et engasjement og en oppgave som tar 
tid. Det er mye å sette seg inn i. Jeg mener også at når man 
går inn i en sånn oppgave må man tørre å si noe og stå for det 
man sier, delta i diskusjonen og stå for det man stemmer på. 
Man må være villig til å bidra med meninger og innsats, man 
må være villig til å gjøre en jobb. Slik får man også være med 
på å bestemme store ting, og det er veldig givende.
Givende er det også å få være med i utvalgene. Jeg har 
vært med både i dåpsutvalg, i trosopplæringen og i 
gudstjenesteutvalget. Det er veldig spennende. 
Vil du anbefale andre å stille til valg? Hvorfor/hvorfor ikke?
Jeg vil absolutt anbefale andre å stille til valg! Hvis du vil ha 
en menighet som er oppe og går, må du engasjere deg! Jeg 
undrer meg over at det er vanskelig å få folk til å stille, for det 
er interessant og givende. Du er med på å bestemme viktige 
ting, du lærer mye og du blir kjent med nye mennesker. Så, 
still til valg!              Saken fortsetter på neste side.

Tanker fra noen som har vært med i menighetsrådene:

8     Menighetsblad for Mandal / Skjernøy / Harkmark / Holum NR. 2-2015   9



Juniorleir

Bruktbutikk

Siden sist
Stian Olsson har vært med som vara i 
menighetsrådet den siste perioden. 
Du kom inn i menighetsrådet på en litt 
utradisjonell måte, kan du fortelle litt 
om det? 
Jeg ble spurt om å stille, men takket nei, 
syntes det var litt for tidlig. Men da det 

var valg, fikk jeg en «slenger», altså en enkelt stemme, og da 
måtte jeg inn, dog som 5.vara. Regelen var slik at hvis man 
var valgbar kunne man ikke nekte å stille – samme som ved 
kommunestyrevalg. Kandidatlista hadde 15 plasser, men de 
hadde bare 14 kandidater. Dermed fikk jeg den siste plassen, 
med bare én enkelt stemme… Nå er den regelen endra, slik at 
det ikke man ikke kan bli valgt inn ved at noen bare fører deg 
opp. Når man ikke kan si nei, kan det oppfattes som tvang, 
og jeg er glad for endringen. Man bør være motivert til en slik 
omfattende oppgave. 
Selv om du er vara har du hatt ulike oppgaver i utvalg av 
menighetsrådet. Hvilke oppgaver engasjerer deg mest?
Jeg er med i komiteen for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Det 
er et viktig og avgrenset arbeid, og det er lett å engasjere seg 
i det. Det er gøy når Mandal kommer høyt opp på lista over 
menigheter som gir mest per innbygger. 

Jeg er også med i gudstjenesteutvalget, det synes jeg også er 
interessant. Å få være med på å drøfte innholdet i og formen 
på gudstjenesten, synes jeg er meningsfylt. 
Hvilke utfordringer følger med å engasjere seg i 
menighetsrådet?
Jeg er vara, og da kan det være vanskelig å planlegge. Siden jeg 
ikke vet fra gang til gang om jeg må møte, hender det ofte at 
møtene krasjer med annet engasjement. Saksdokumentene 
er også omfattende, så det krever tid å lese seg opp på dem.
Vil du anbefale andre å stille til valg? Hvorfor/hvorfor ikke?
Jeg stiller ikke selv til valg videre, men vil sitte videre i utvalgene 
jeg er med i. 
Jeg vil absolutt anbefale alle som har interesse og engasjement 
for kirka til å stille til valg. Gjerne folk i 30-40-årsalderen! Jeg 
tror at hvis flere i den aldersgruppen engasjerer seg, vil flere 
kunne bli med og delta ellers i arbeidet. Menighetsrådsarbeidet 
er selvfølgelig av og til formelt; man må gjennom noen tyngre 
saker. Men det er en del av oppgaven. Det er lett å bli hørt, slik 
har man innflytelse over det som skjer i menigheten, og det 
er spennende! Jeg syns det er viktig å få være med i og prege 
menighetslivet. 



Da capo er et blandet kor med base i Sandnes, 
men med nærmere 60 sangere fra hele Nord-
Jæren. Koret startet opp våren 2006 og har et 
bredt repertoar – fra folkeviser fra inn- og ut-
land, mer moderne populær-/underholdnings-
musikk, religiøse folketoner og salmer til  
komposisjoner av for eksempel Knut Nystedt og 
Edward Elgar. Mye av repertoaret er arrangert 
av Steinar Eielsen  - opprinnelig fra Mandal - 
som har vært korets dirigent fra starten. 






 

A  capellaA  capellaA  capella---konsertkonsertkonsert   
Mandal kirkeMandal kirkeMandal kirke   

Søndag 7.juni kl 2000 Søndag 7.juni kl 2000 Søndag 7.juni kl 2000 
   

Gaver til bladet 2. 2015

Kr. 150: J.Abrahamsen, K og K. Imeland

Kr. 200: KogE.Skeie, A.Tungland, BBK, N.F, 
A.E.Eikeland, O.Fossdal, D.D.Thomassen, 
A.M.Salvesen, O.Brådland, S.Wergeland, 
T.H, A.Arntsen, S.Ås

Kr. 250: B og ØR                                                                                           

Kr. 300: A.L.Syvertsen, E.V, RMK 

Kr. 500: T.E.J, T.Aanonsen, I.Ariansen, 
L.L.Lindland, G.Aa.

Berit Lillesund og Farideh Amiri Soltani lager 
hver torsdag lunsj til sultne og takknemlige 
mødre og fedre på babysang. De trives veldig 

godt med oppgaven; de gir og bidrar mye.  
De kan allikevel trenge litt hjelp i ny og ne.  

Kan du tenke deg å være med og hjelpe  
hver 3. eller 4. torsdag?  

Ta kontakt med menighetspedagog  
Beate Frigstad hvis dette er noe for deg!  
bf@mandal.kirken.no / 38 27 28 70 

Berit Lillesund og Farideh Amiri Soltani lager 
hver torsdag lunsj til sultne og takknemlige 
mødre og fedre på babysang. De trives veldig 

godt med oppgaven; de gir og bidrar mye.  
De kan allikevel trenge litt hjelp i ny og ne.  

Kan du tenke deg å være med og hjelpe  
hver 3. eller 4. torsdag?  

Ta kontakt med menighetspedagog  
Beate Frigstad hvis dette er noe for deg!  
bf@mandal.kirken.no / 38 27 28 70 

Berit Lillesund og Farideh Amiri Soltani lager 
hver torsdag lunsj til sultne og takknemlige 
mødre og fedre på babysang. De trives veldig 

godt med oppgaven; de gir og bidrar mye.  
De kan allikevel trenge litt hjelp i ny og ne.  

Kan du tenke deg å være med og hjelpe  
hver 3. eller 4. torsdag?  

Ta kontakt med menighetspedagog  
Beate Frigstad hvis dette er noe for deg!  
bf@mandal.kirken.no / 38 27 28 70 

Berit Lillesund og Farideh Amiri Soltani lager 
hver torsdag lunsj til sultne og takknemlige 
mødre og fedre på babysang. De trives veldig 

godt med oppgaven; de gir og bidrar mye.  
De kan allikevel trenge litt hjelp i ny og ne.  

Kan du tenke deg å være med og hjelpe  
hver 3. eller 4. torsdag?  

Ta kontakt med menighetspedagog  
Beate Frigstad hvis dette er noe for deg!  
bf@mandal.kirken.no / 38 27 28 70 

Takk til alle frivillige 
som var med på leiren!

Fra åpningen av 
bruktbutikken 14.februar
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17.april:  Omvisning i Holum kirke for 3.klasse.
 
29.4:  Skolegudstjeneste i Mandal kirke med 
 Frøysland, Ime og Furulunden skole.

9.mai:  Samtalegudstjeneste med  
 konfirmantene i Holum kirke

10.mai:  Samtalegudstjeneste med  
 konfirmantene i Mandal kirke

12.mai:  Barnas blomsterhage i Harkmark kirke

uke 21-23  Dåpsskole for 6 åringer på  
 menighetshuset i Mandal og  
 bedehuset i Holum

30.mai:  Bekkevandring for 7.kl i Åseral

6.juni:  Actiondag for 8.kl i Furulunden

Program for Trosopplæringen

– UNDERTØYSAVDELING –

Tlf. 38 26 69 69

– rett på torvet

Øvrebyen
09–21 (20)

N.G.F

PER DANIELSEN
GULLSMEDFORRETNING

Tlf.:38 26 35 13
Vis-àvis Mandals Sparebank

GAVER FOR ALLE ANLEDNINGER

Gardiner, Sengetøy, Interiør Tekstiler
Torvet i Mandal - tlf.: 38 26 26 55

Store Elvegt. 27 – Tlf. 38 27 29 00

Oluf Lohne AS – 38 26 18 27

YX Holum
Møll Bensinstasjon AS
4519 Holum

WALVICK 
BYGG

ENDRE WALVICK
TLF. 97 06 32 35

Store Elvegate 16, Mandal
Tlf. 38 26 33 99

 mandal@vivobokhandel.no

Sommerkroveien 2 – Skinsnes – Tlf. 38 26 11 00

Tønnsen Sko, tlf. 38  22 22 74 • Euro Sko Øvrebyen, tlf. 38 26 51 77

V•A•G forhandleren i Mandal

        Mandal

Slangeservice as
           Kleveveien 4, 4515 Mandal – 38 26 35 00

Tlf. 38 27 15 55
Mandal

Øvrebyen • tlf. 38 27 90 80 • www.damman.no

www.l-a.no

Gierts Karis plass, Mandal
Tlf. 38 27 10 00 / faks: 38 27 10 01

Tipstelefon 917 00 100

TØNNESEN
EUROSKO

Store Elvegate 87
4517 Mandal

Telefon: 38 26 01 06

Store Elvegate 10
Tlf. 382 61 006

Coop Øvrebyen Coop Malmø 

7-23 (9-20) 

Adr: Sti - Tofteveien 80, 4516 Mandal
Tlf.: 382 68 712 - Mob.: 917 84 445 - Epost: atorfr@online.no

Salg av: 
• Sjellsand
• kjetting 
• løfteutstyr 
• lastsikring  
• diverse rekvisita  

Mandal, Marnaveien 19-21 

tlf. 38 27 91 00   www.tools.no

Våre råd kan være 
forskjellen på en bra dag 

og en dårlig dag

Vi får bygg til å fungere

PETTERSEN VESTBAKKE & CO  
A D V O K A T F I R M A

 
Advokat	  Åshild	  Schmidt	  

Tlf:	  930	  842	  44	  
	  

Velkommen innom!
tlf 483 68 677

 

Actiondag  
i Furulunden  

6.juni 

Velkommen alle dere som går i 8.klasse til en  
utfordrende og morsom dag i Furulunden.  

Lørdag 6.juni kl. 12.00-18.00. 

Invitasjon kommer i posten.  

Arr. Ungdomsutvalget. 

 
For barn som skal begynne på: 
Furulunden skole: tirsdager 19.5, 26.5, 2.6 kl. 17.30-19.00, Menighetshuset 
Frøysland skole: onsdager 20.5, 27.5 og 3.6 kl. 17.30-19.00, Menighetshuset 
Ime skole: torsdager 21.5, 28.5 og 4.6 kl. 17.30-19.00, Menighetshuset 
Holum skole: fredager 22.5, 29.5, 5.6 kl. 12.00-14.00, Holum bedehus 
Felles aktivitetsdag i Mandal kirke lørdag 13.juni og gudstjeneste søndag 14.juni i 
Mandal og Holum kirke 

Invitasjon sendes i posten til alle 
døpte, men alle er velkommen! 

Operasjon Grensehjelp - Årets basar i Holum
Operasjon Grensehjelp er det arbeidet som Inger Lise 
Bjørkelid driver blant burmesiske flyktninger. De bor i leirer 
nær grensen mot Thailand, uten å kunne krysse grensa. 
Mange kjenner til dette arbeidet og har støttet det gjennom 
den årlige basaren på Holum Bedehus, og direkte med 
store og små gaver. 
Selv om regimet i landet har tatt skritt i demokratisk 
retning, merker en lite til dette i Shanregionen som grenser 
mot nordre del av Thailand. Fremdeles blir mennesker 
forfulgt, mange blir skadet av landminer og små barn blir 
foreldreløse. Fattigdom, underernæring og dårlig helse er 

utbredt, særlig blant spedbarn og mødre. De prosjektene 
som Inger Lise har startet opp tidligere, blir nå stort sett 
drevet videre i samme form. Helsehjelp og drift av et 
sykehus, hjelp til mor og småbarn og mikrolån er viktige 
elementer i arbeidet. Flere av prosjektene er så bra at de 
blir benyttet som modell for offentlig helsetiltak i andre 
regioner i Burma.
Basaren i Holum utgjør en vesentlig del av driftsmidlene for 
Operasjon Grensehjelp. I år blir den holdt 25 april kl 19.00 
på Holum bedehus. Vi håper mange vil slutte opp om den. 
Det vil også bli loddsalg på flere butikker i tiden før basaren.
Basarkomiteen.
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Vakt hele døgnet
900 98 006 

Per Løvaas/Svein Lande
www.landes.no

SOLSKJERMING

STOPP VARMEN - BEHOLD UTSIKTEN!
38 01 55 94 - www.spesialprodukter.no

FOR NÆRINGSBYGG
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SPESIAL PRODUKTER SØR

GRAVMONUMENTER
- Nye monumenter
- Navnetilføyelser
- Oppussing, omsliping

SKIFER & GRANITT 
- Tilskjært på mål
- Skiferfliser
- Bruddskifer

 Vigeland - 4520 Sør-Audnedal     Tlf.: 38 25 64 00  
Fax: 38 25 78 60     post@sorlandsstein.no
www.sorlandsstein.no  

 

Johnstonsgt. 22 - Mandal - Tlf.: 38 26 31 12

Støperiveien 13 • 4517 Mandal • Tlf. 38 27 84 84 • Faks 38 27 84 85 
post@mandalcastings.no • www.mandalcastings.no

Store Elvegate 11B, 4514 Mandal  
Tlf. 38 26 77 10 / www.eiendomsmegler1.no

Støpte produkter i toppklasse.
Høy teknologi og solid fagkunnskap!

Tlf. 38 05 01 35 Hele døgnet
Innehaver: Kjell Dahl

Søgne og Songdalen
Begravelsesbyrå

Vi kan tilby selskapslokale for inntil 45 pers. 
Brylluper/konfirmasjoner/bursdager/blåturer med aktiviteter

Har overnatting. Tlf. 38 28 69 75
Mobil 975 69 121 Faks 38 28 69 77
www.hogetveitsnaturcamp.no
Epost: information@hogetveitsnaturcamp.no

Eikaas – Smart
Bensin og dagligvarer

Åpent til 2300 alle dager. Tlf. 38 26 25 33

Tlf. 38 27 23 00

ÅPNINGSTIDER
Man-fre: 0730-1600 / Tors: 0730-1900 / Lør: 100-1400

UTKJØRING AV KOLTBORD, SNITTER OG KAKER

Mikkelsmyrveien  •  4515 Mandal

Regnskapsføring for primærnæringer
og annen næringsvirksomhet,

samt organisasjoner og menigheter

REGNSKAP SØR AS

Gustav Vigelandsvei 39, 4514 Mandal
Tlf. 38 26 44 33 • Faks: 38 26 46 98

Epost: post@regnskapsor.no

Avd. Mandal • Tlf. 38 26 65 55

Sommerkroveien 9,
Postboks 1476, Skinsnes, 4505 Mandal

Tidligere Dekk 1

ØNSKER DU Å ANNONSERE I MANDAL MENIGHETSBLAD?
TA KONTAKT MED OSS I REDAKSJONEN FOR PRISER OG MER INFORMASJON!

DIN ANNONSE HER!

Holum nærkjøp A/S 

- Gulv – Himling – Vegg
- Spesialinnredning
- Akustisk regulering
- Foldevegg
- Teleskoptribune
- Solskjerming
- Fasadearkitektur

www.ghv.no • 38 01 55 90

Kvalitet og trygghet gjennom 40 år!

Torjusheigata 4 - 4501 Mandal
Tlf. 38 26 35 50

Sanden
Alltid et rimelig alternativ

begravelsesbyrå - Mandal

Åse Gulbrandsen  
Tlf: 97 88 88 11 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

DØGNVAKT/SENTRALBORD
38 27 13 90

Marnaveien 15, 4517 Mandal
Telefon: 915 65 509
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Mandal
Isabell Bekkeli-Grundetjern
Olai Ljøstad Hansen
Daniella Pedersen
Jenny Hestås
Mie Sofie Olsen
Tord Loland Ormestad

Martin Aleksander Wågenes 
Godske, døpt i Arna kirke

Holum
Olai Lindland Johnsen

Harkmark
Lars Herland

Skjernøy
Elias Johannessen
Andreas Homme

Døde

Mandal
Jonny Ljungqvist  f. 1932
Andreas Farestad  f. 1931
Synnøve Hoven  f. 1920
Thor Ivar Ro  f. 1945
Edith Jensen  f. 1921
Sarah Dawson Åvik  f. 1925
Solveig Hobbesland  f. 1924
Reidar Klev  f. 1933
Kaare Fjeldsgaard  f. 1926
Konstanse Gabrielsen  f. 1928
Even Toralf Christensen  f. 1961
Kjell Vatne  f. 1943
Nils Erik Spilling  f. 1951
Hans Høviskeland  f. 1923
Målfrid Dyrstad Berge  f. 1917
Helen Marie Fjeldsgaard  f. 1929
Alf Sigurd Tørresen  f. 1929
Helge Rasmussen  f. 1931

Holum
Arne Oddveig Sløgedal  f. 1932

Harkmark
Taran Irgens  f. 1968

På bakerste benk

På en helt spesiell dag i livet befant jeg meg i 20. etasje på et 
hotell. På toppen var det panoramautsikt over hele storbyen. 
Stedet var en restaurant jeg aldri trodde jeg skulle oppleve. 
Kelnere med hvite hansker leverte stivete linservietter med 
sølvklype, og mens solen gikk ned på en rød himmel ble de 
lekreste retter servert. Den ene etter den andre lignet mer på 
et kunstverk enn mat. 

Og hver matrett smakte så uendelig godt at jeg nesten ønsket 
at opplevelsen aldri skulle ta slutt. Det ble et måltid jeg aldri 
glemmer. Et måltid så vakkert servert at det nærmest var 
uvirkelig. Et måltid ingen andre måltider kan måle seg med.

Kanskje påskemåltidet Jesus holdt med sine disipler var en 
god del annerledes. De delte tross alt mye annet enn mat den 
dagen i påsken. Det var nattverden som ble delt til minne om 
ham som skulle dø for oss.

Måltid står sentralt når vi møtes med familie og venner. Vi 
deler våre beste oppskrifter, og pynter bord for hverandre. Vi 
spiser sammen, og nyter gode retter i fellesskap med dem vi er 
glade i. Det vil mange av oss også gjøre denne påsken. Kanskje 
uten tanke på Jesus som døde for oss og sto opp igjen. Han ga  
sitt liv for at vi skal slippe straff, og for at vi skal se Gud slik han 
er. En kjærlig Gud som gir alt han har så vi kan bli mette. 

Gud dekker bord foran oss hver eneste dag. Han setter ut de 
mest perfekte rettene som nærer kropp og sjel. Han serverer 

oss nåden, kjærligheten, forsoningen, tilgivelsen og sitt løfte 
om å bli hos ham resten av våre liv på jorden og i himmelen.

Han drysser ikke bitter strø over sine retter. Han dømmer oss 
ikke når vi tar til oss hans næring. Han ønsker at vi skal ta imot 
nåden og si ja til ham. 

Guds måltid står alltid klart. Han dekker det for oss hver  
eneste dag i våre liv. Men ofte går vi forbi. Vi er mette av 
velstand, selvopptatthet og alt annet som tapper oss for 
energi. Eller vi tror at vi ikke er verdige nok til å sette oss ved 
hans bord. Men gjennom Jesus viste han at alle er verdige. Alle 
har lik verdi. Alle har samme rett til å sette seg ved hans bord. 

Gud gir aldri opp. Han serverer om og om igjen. Han ønsker 
å dele sitt måltid med oss. Han ønsker å være Gud i våre liv. 
Han vil mette oss så vi ikke søker andre steder for å finne 
kjærligheten og nåden han gir. 

Så kanskje det viktigste måltidet i påsken er selve påske-
måltidet Jesus innstiftet til minne om ham. Vi trenger ikke 
gjøre annet enn å ønske ham velkommen i våre liv. Så ordner 
han resten. Og vi kan sitte ved Guds bord for alltid.

Et livslangt velsmakende måltid med den beste verten. Og et 
løfte om at vi aldri skal være sultne etter å fylle det tomme 
hullet i oss med kortvarige lindringer. 

Så hvorfor ikke innta ditt livs viktigste måltid i påsken? Ikke 
vær redd for at du ikke tror nok, er kristen nok eller hva det 
måtte være. Gud har skapt deg slik du er - og da elsker han 
deg uansett. 

Velsignet god påske sammen med Jesus. 

Vigde

Holum
Maiken Salvesen Skjørten 
og Eivind Sandum
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Velkommen til kirke!

MANDAL KIRKE

Søndag 29. mars kl 1100
Palmesøndag
Felles familiegudstjeneste for 
Mandal, Holum, Harkmark og 
Skjernøy. Eva Marie Jansvik. 
Takkoffer til menighetenes 
givertjeneste til trosopplæring og 
menighetsutvikling.

Torsdag 2. april kl 19.00
Skjærtorsdag
Høymesse. Eva Marie Jansvik. 
Nattverd. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Kveldsmat på 
Menighetshuset etter gudstjenesten.

Fredag 3. april kl 1100
Langfredag
Pasjonsgudstjeneste. Helene Lohne 
Kristensen. Sang av Johanna Engamo.

Søndag 5. april kl 1100
1.påskedag
Høytidsgudstjeneste. Per 
Ragnar Haraldstad. Mandal 
kantori.  Takkoffer til Det Norske 
Misjonsselskap.

Søndag 12. april kl 1100
2.søndag i påsketiden
Høymesse. Eva Marie Jansvik. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 19.april kl 1100
3.søndag i påsketiden
Haydomgudstjeneste for Mandal, 
Holum, Harkmark og Skjernøy. Håkon 
Borgenvik og  konfirmanter.
Takkoffer til konfirmantenes 
Haydomaksjon.

Søndag 26. april kl 1100
4.søndag i påsketiden
Høymesse – St.Georgsdag
Håkon Borgenvik, KFUK/KFUM-
speiderne. Mannevær, damekor
Nattverd. Takkoffer til KFUK/KFUM-
speiderne

Søndag 3. mai kl 1100
5.søndag i påsketiden
Familiegudstjeneste. Eva Marie 
Jansvik. Takkoffer til menighetens 
misjonsprosjekt «Stefanusbarna i 
Kairo i Egypt».

Søndag 10. mai kl 1100
6.s i påsketiden
Høymesse. Eva Marie Jansvik. 
Gruppe fra Mandal kantori. Nattverd. 
Takkoffer til diakoniutvalget.
Søndag 10. mai kl 1800
Samtalegudstjeneste. Eva Marie 
Jansvik, Oddveig Flatebø Olsson 
og årets konfirmanter. Takkoffer til 
ungdomsutvalget.

Torsdag 14. mai kl 1100
Kristi Himmelfartsdag
Høymesse. Helene Lohne Kristensen.  
Dåp og nattverd. Takkoffer til KIA, 
Kristent Interkulturelt Arbeid, i 
Mandal.

Søndag 17. mai kl 1040
17. mai
Familiegudstjeneste. Per Ragnar 
Haraldstad. Mandal Barnegospel. 
Takkoffer til Kristenrussens 
misjonsprosjekt.

Søndag 24. mai kl 1100
Pinsedag
Høytidsgudstjeneste. Eva Marie 
Jansvik. Seniorkoret DaCapo. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 31. mai kl 1100
2.søndagi i treenighetstiden
Høymesse. Håkon Borgenvik. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 7. juni kl 1400 (NB)
3.søndagi i treenighetstiden
Friluftsgudstjeneste i Ulsvika for 
Mandal og Holum menigheter. Eva 
Marie Jansvik. Nattverd. Takkoffer til 
Trosopplæringsarbeidet.

Konsert kl 2000
Mandal kantori, Marianne Sødal 
Misje. Entré

HOLUM KIRKE

Torsdag 2. april kl 1400
Skjærtorsdag
Høymesse på Kloster. Håkon 
Borgenvik. Sang av Maria Borgenvik. 
Nattverd.

Fredag 3. april kl 1500
Langfredag
Gudstjeneste på Holum 
Omsorgsenter. Håkon Borgenvik. 
Takkoffer til Stefanusalliansen.

Søndag 5. april kl 1100
1.påskedag
Høytidsgudstjeneste. Håkon 
Borgenvik. Sang av Mari-Helen 
Nilsen. Takkoffer til Mandal Blå Kors.

Søndag 12. april kl 1100
2. søndag i påsketiden
Familiegudstjeneste/Barnas 
Misjonsdag. Helene Lohne 
Kristensen. Takkoffer til Det Norske 
Misjonsselskap (NMS).

Fredag 24. april kl 2000
Ungdomsgudstjeneste. Håkon 
Borgenvik. Nattverd.

Søndag 26. april kl 1100
4.søndag i påsketiden
Høymesse. Eva Marie Jansvik. 
Nattverd. Takkoffer til Holum 
bedehus.

Lørdag 9.mai kl 1800
Samtalegudstjeneste
Håkon Borgenvik og årets 
konfirmanter. Takkoffer til Holum 
Kr.ungdomsforening

Søndag 17. mai kl 1245
Familiegudstjeneste. Håkon 
Borgenvik. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

Søndag 24. mai kl 1100
1.pinsedag
Høytidsgudstjeneste. Håkon 
Borgenvik. Nattverd. Takkoffer til 
Normisjon.

SKJERNØY KAPELL

Fredag 3. april kl 1100
Langfredag
Gudstjeneste.  Håkon Borgenvik. 
Nattverd.

Mandag 6. april kl 1100
2.påskedag
Høytidsgudstjeneste. Per Ragnar 
Haraldstad. Skjernøyblæsten. 
Takkoffer til Det Norske 
Misjonsselskap. 

Søndag 3. mai kl 1100
5.søndag i påsketiden
Høymesse. Håkon Borgenvik. 
Nattverd. Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp.

Søndag 17. mai kl 13.15
17. mai
Familiegudstjeneste. Per 
Ragnar Haraldstad. Takkoffer til 
Kristenrussens misjonsprosjekt.

Mandag 25. mai kl 1100
2.pinsedag
Høytidsgudstjeneste. Eva Marie 
Jansvik. Nattverd. Takkoffer til 
menighetsutvalget

HARKMARK KIRKE

Torsdag 2. april kl 1100
Skjærtorsdag 
Høymesse. Eva Marie Jansvik. Sang 
av Maricken Greipsland. Nattverd. 
Takkoffer til Trosopplæringen

Mandag 6. april kl 1100
2.påskedag
Høytidsgudstjeneste. Håkon 
Borgenvik. Takkoffer til Blå Kors 
Mandal

Søndag 10. mai kl 1700
Pilegrimsgudstjeneste. Nils Holbek 
Feed. Takkoffer til Kirkens SOS

Søndag 17. mai kl 1100
17. mai
Familiegudstjeneste. Håkon 
Borgenvik. Takkoffer til 
Menighetsutvalget 

Mandag 25. mai kl 1100
2. pinsedag
Høytidsgudstjeneste. Håkon 
Borgenvik. Nattverd. Takkoffer til NMS

Kirkeskyss

Gospelglede!

Palmesøndag

Mandal kirke: 
Tlf: 38 26 15 18 
søndag kl 915-1000

Holum kirke:
Ingrid Valand: 952 86 817
Åshild Feed: 38 26 74 18

Harkmark kirke:
Marit Egenes: 38 26 81 25

Søndag 26. april blir det et litt 
annerledes preg på gudstjeneste i 
Mandal kirke. Det er St.Georgs dag, 
som er en festdag for speiderne og 
KFUK/KFUM speiderne i Mandal 
deltar. Det er også satt sammen 
et gospelkor for anledningen, 
bestående av Mannevær og noen 
kvinnelige sangere, og vi synger 
gospelsanger fra salmeboka. 
Come, come join us!
Kantor Britt Turid Madsen

Opptog med esel, kostymer 
og palmegrener gjennom 
byen før gudstjenesten. 
Avgang fr parkering utenfor 
Uranienborg kl. 10.30. Alle 
velkommen!

FULLDISTRIBUSJON


