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Av Johanna Engamo

Leder

«Å, så vakkert! Å så flott! Å så nydelig, alt 
er bare godt!»

Jeg sitter i kirka på skolegudstjeneste og 
får gåsehud av 6.klassinger som synger 
av full hals. De synger om hvordan Gud 
skapte verden og hvordan han virkelig nøt 
resultatet. «Han nynnet en liten strofe, 
mens selve livet holdt fest. Å, så vakkert!»  
De synger om hvordan han nøt skogenes 
sus og elvenes brus, mens stormen viste 
muskler og lynet lekte bak åsen. Han 
syntes det var så fint at han ikke klarte stå 
oppreist; «Vår Herre falt om i lyngen, over 
det mektige syn!»

Alt var så ubeskrivelig vakkert. Så flott! Og 
alt var bare godt.

Det er vår. Fuglene kvitrer i skogen, om 
morgenen noen ganger så høyt at det er 
umulig å sove. Hva de forteller aner jeg 
ikke, men det høres ut som de synger, det 
høres ut som at de er glade, som om de 
lovpriser livet og skaperverket. Rundt dem 

blomstrer det. Frukttrærne viser fram sin 
vakreste pryd. De har pyntet seg til fest. 
Blomstene på bakken kapper om å vokse 
fortest, om å bære den vakreste hatten. 
De kappes, og de vinner alle sammen. Til 
og med løvetennene er vakre der de står 
tett i tett i tett utover jordene. 

Å, så vakkert. Å, så flott. Men er alt bare 
godt?

I dette menighetsbladet får du se vakre 
bilder av og lese mer om skaperverket. 
Om det vakre i det, men også om hvordan 
vi ødelegger det. Du får også møte noen 
av dem som har hatt det vanskeligst, som 
virkelig har opplevd det onde. Og om dem 
som hjelper. 

God sommer. Nyt skaperverket, ta vare på 
det og menneskene i det. 



Av Torbjørn Kloster

Andakt

Hva svarer du på det spørsmålet? De fleste oppgir navn, 
familie, hvor de bor, yrke, fritidssysler o.s.v. Men er du egentlig 
ditt navn, familie, yrke eller det livet du selv prøver å forme?
Hvis vi våger å dykke ned i spørsmålet, oppdager vi at vi sliter 
litt med å finne ut hvem vi dypest sett er. Det kan være en 
ubehagelig, men nødvendig tankevekker.

Den stadige tørsten etter bekreftelse, trygghet og komfort 
er drivkraften i våre liv. Men hvis troen slutter å forme våre 
liv, forlater vi, ofte ubevisst, vårt dyp og søker bekreftelse og 
identitet på overflaten. 
Jo mer vi klamrer oss til det materielle, desto mindre 
mottakelige blir vi for det Gud vil gi oss. Vi står i veien for vårt 
sanne jeg. Vi blir mindre enn alt vi binder oss til. Og vi forblir 
usikre og utilfreds. Alltid kjenner vi på en uhåndgripelige 
lengsel etter noe mer og bedre, etter indre fred, etter et trygt 
selvbilde, etter bekreftelse og kjærlighet, etter identitet. Men 
vi kjenner det ikke igjen som lengsel etter Gud. 

Fra unnfangelsen har Gud formet oss i sitt bilde og gitt oss liv 
og identitet. Gud er uutgrunnelig. Ingen kan forstå Gud eller 
forklare Gud for oss. Å være skapt i Guds bilde innebærer bl.a. 
at mennesket også er uutgrunnelig. Ingen kan si at de kjenner 
seg selv til bunns, at de fullt ut kjenner sin identitet. 
Bare Skaperen kjenner oss til bunns og kan fylle våre dypeste 

behov for kjærlighet og bekrefte vår egenverdi, den verdien 
Han gir oss som sine barn. 
I dåpen bekrefter Han oss ved å gi sin Hellige ånd som en 
levende realitet i oss. 
Bare ved å gi Guds ånd frihet til å forandre oss innenfra etter 
sin vilje, kan vår bunnløse lengsel etter kjærlighet, bekreftelse 
og identitet gradvis fylles. Men vi må våge å slakke på vårt 
kontrollbehov. Vi må våge full tillit til Gud.

Guds drivkraft er kjærligheten til oss. Det er dypest sett den 
kjærligheten vi alle søker. 
Vi vil aldri finne fred i noe annet. Den kjærligheten som skapte 
oss, skal vi også tilbake til. ”Den som seiler etter alle vinder 
kommer aldri fram”, sier et ordtak. Gud gav oss vår vilje for at vi 
skal søke Hans kjærlighet, ikke for å ha oss selv som mål. ”Søk 
først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det 
andre i tillegg”, sier Jesus. Det vi kaller frihet til selvrealisering 
er under overflaten et liv i selvbedrag, trellbundet til å søke 
oss selv og vår egen tilfeldige lykke. Det gjør oss ensomme 
og uten faste mål og blender oss for Guds virkelighet: den 
kjærligheten som gjør oss fri og snur vår søking bort fra det 
egosentrerte og til Gud og medmennesker. 

”Ditt dypeste jeg er Guds kjærlighet. Bare når du lever i den 
kjærligheten er du deg selv” sier Wilfrid Stinissen. Å oppdage 
det er nøkkelen til frihet. Når vi erfarer dette og innretter våre 
liv etter det, og kan si med Paulus ”For meg er livet Kristus .. 
Kristus lever i meg”, da vet vi hvem vi er.

NY tur til Ryvingen 22.-23.august 2015! 
Håper mange blir med i år som i fjor!

Dette er hva du vil oppleve:
• God mat i godt selskap
• Kultursjef Alfred Solgaard forteller om pilegrimsturen 

Santiago de Compostella.
• Intimkonsert med Hans Inge Fagervik 
• Morgenbad for de som tør
• Ord for dagen 
• Tur rundt på øya

Praktisk:
Pris: 500,- per pers. inkl. overnatting, mat og mineralvann.
Påmelding ved innbetaling til kontonummer: 3040.21.28700 
(Merk: Ryvingen og ditt navn) 
For de som trenger skyss: Møt lørdag. kl.1600 på brygga ved 
Fiskerlaget. Send melding til Bjørgulv Hamre på 
tlf: 901 23 786.
Tidspunkt for avreise søndag er ikke fastsatt ennå.
Alle tar med det de trenger å spise/drikke og slik bidrar til å 
dekke felles bord til frokost søndag.

Overnatting: 
De som ønsker overnatting på huset, sender melding til Kirsti 
Kvanvig tlf: 952 35 757. Lavvo vil bli satt opp for den harde 
kjerne og ellers sover sikkert noen i båtene sine.

Alder? 30-40-50-ish.

Hilsen turkomiteen 
Kirsti Kvanvig, Bjørgulv Hamre og Beate Frigstad

Hvem er du? 
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Av Håkon Borgenvik

«Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?»
Det er tidlig morgen Øvre Bringsdal, Holum. Jeg er på tur. 
Maisola skinner, bjørka er nygrønn. På vei oppover i lia sitter 
bøksangeren og hilser meg og våren velkommen. Jeg vandrer 
videre. Opp til myra og litt innover. Setter meg ned ved tjernet. 
Nyter livet og kjenner på en stillhet, en fred som er nesten 
overjordisk. 

“Veien blir til mens du går”  er tittelen på en bok av Ferdinand 
Finne. Det har blitt et fast uttrykk. Et utrykk for at livet formes 
mens vi er underveis og av de valgene vi tar. 

I den flotte boka «Padlepilegrim», så gjør Lars Verket en 
smått genial omskrivning av dette uttrykket: «Veien blir til 
hvis du går», sier han. Så sant som det er sagt. De aller fleste 
nordmenn har denne unike muligheten. Natur rett utenfor 
stuedøra. Det er bare å snøre på seg skoene, pakke sekken 
og labbe av gårde. Eventyrene ligger og venter for den som 
oppsøker dem. Skogen, fjellet, skjærgården – det er steder 
for rekreasjon. Steder for å oppsøke stillhet. Steder for å møte 
Gud. 

«Min bok er naturen i skaperverket; i den leser jeg Guds 
gjerninger» sa ørkenfaderen fremfor noen, Antonius den 
store, da han fikk besøk i grotta si og kritikk fordi det ikke 
fantes noen bøker der. 

Det er «Diakoniens år» i år. Diakoni handler om omsorg, 
ikke bare for mennesker, men for alt Gud har skapt. «For så 
høyt har Gud elsket verden» står det i det mest kjente av alle 

Skaperverkets evangelium

bibelord, Joh 3:16. Det greske ordet som brukes, er «kosmos». 
Altet. Gud elsket ikke bare mennesket. Han elsket og elsker 
ALT. Hver blomst, hver fugl, hvert dyr. For meg var det en aha-
opplevelse å lese dette ordet på denne måten. Et helt nytt og 
mye videre perspektiv.

På dette området har vi mye å lære av våre ortodokse venner. 
Den ortodokse teologen Andrew Walker sier det sånn: 
«Verden er i sitt vesen sakramental. Den er i seg selv virkelig 
og konkret, men bærer også bud om sin annerledeshet og sitt 
opphav utenfor seg selv.» Vi må gjenvinne et sakramentalt 
syn på skaperverket. Hva i all verden betyr det? Jo, at absolutt 
alt er skapt av Gud. Blitt til ved og berørt av Guds finger – og 
dermed hellig. Da må det også behandles deretter – med 
kjærlighet og respekt. Hvis dette er riktig, så fører det for meg 
til en helt ny motivasjon for å ha omsorg for skaperverket, for 
miljøvern i det hele tatt. For det handler ikke lenger bare om 
noe vi skal forvalte og forbruke. Det handler ikke engang bare 
om å bevare til beste for kommende slekter. Det handler om 
noe enda mer. Det handler om Guds egen eiendom. At alt er 
hellig og må behandles deretter. 

«Sannheten må iakttas, den kan ikke forstås på intellektuelt 
vis. Gud må sees, han kan ikke undersøkes på teoretisk vis. 
Skjønnheten må fornemmes, det kan ikke grubles over 
på abstrakt vis». Det er Bartholomeus, han som kalles for 
«Den grønne patriarken» pga sitt engasjement for miljø og 
bærekraftig utvikling, som sier dette. 
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Sommeråpent på 
kirkesenteret
I perioden 22. juni-7. august er kirkesenterets 
åpningstid 10.00-12.00

«En verden uten planter er en verden uten skjønnhet.» sier han. 
«Ja, en verden uten planter og vegetasjon er helt utenkelig. 
Det ville være en benektelse av selve livet, ensbetydende med 
døden. Vi kan ikke ha en planet som fortsetter tankeløst på 
den nåværende kursen mot global oppvarming. Planter er 
våre lærere og beste rollemodeller. De vender seg mot lyset. 
De lengter etter vann. De elsker ren luft. De graver seg dypt 
ned med røttene og strekker seg samtidig høyt til værs. 
Det skal så lite til å tilfredsstille dem og gi dem næring. De 
forvandler og fordobler alt de suger til seg fra naturen. De 
tilpasser seg spontant og produserer i overflod – både for å gi 
andre næring og for å bli beundret.»

En kan sitte og kjenne på den totale fred ved et tjern i de 
indre bygder. Eller en kan sitte på en brygge ute i skjærgården 
en grytidlig morgen, og nyte synet av en terne i dansende 
flukt og beundre dens millimeterpresise stupdykk. Kjenne at 
himmel og jord på en måte flyter sammen og blir ett, og alt 
er bare skjønnhet. Sjelden kjenner jeg meg så nær min Gud 
som i slike øyeblikk. Samtidig vet vi at utviklingen går i gal 
retning. Kloden har feber. Arter dør og blir borte for alltid. Aldri 
før i vår planets lange historie har menneskeheten vært så 
«utviklet» at vi befinner oss ansikt til ansikt med muligheten 
for å ødelegge vårt eget miljø og vår egen art. Trenger vi 

omvendelsesforkynnelse? Ja visst! Men en helt annen den vi 
har vært vant til å høre på våre bedehus. «Det handler om å 
snu seg i en helt annen retning. Vi trenger sårt å finne en ny 
måte å se på oss selv, den skapte verden og Gud – for tiden er 
knapp.» sier Bartholomeus.

I 2002 uttalte han sammen pave Johannes Paul følgende: 
«Det er ikke for sent. Guds verden har en ufattelig evne til å 
lege seg selv. Innenfor et tidsrom av én eneste generasjon, 
kan vi styre jorden mot en bedre fremtid for våre barn. La oss 
med Guds hjelp og velsignelse være den generasjonen.»

God sommer! Nyt livet! Nyt skjærgården! Nyt fjellet! Veien blir 
til hvis du går…
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Av Ragnhild Kleven

- I kirka prøver jeg å følge de liturgiske farger.
Etter 14 år som kirketjener slutter hun nå i stillingen, som hun 
hatt sammen med sin mann. Han fortsetter i sin del av jobben.
- Einar og jeg har vært et godt team, og det har vært et samarbeid 
til fordel for oss begge. For min del er det en del tekniske ting jeg 
har sluppet å sette meg inn i.

Hva var det som fikk deg til å søke stillingen som kirketjener?
- Det skjedde først og fremst fordi jeg er glad i kirka. Det er 
spennende å se hvordan en menighet fungerer innenfra og hvor 
mye som blir lagt til rette for at alt skal fungere. 

- Jeg ble også inspirert av muligheten til å påvirke hvordan 
kirkerommet skulle se ut. På tidspunktet stillingen ble lyst ut var 
jeg med i en pyntekomite. Da jeg begynte i jobben, stod det to 
potteplanter på alteret. Jeg hadde lest et sted at det ikke skal 
være jord på alteret. Så ble det til at jeg tok med meg blomster 
hjemmefra. Seinere fikk jeg ordnet det slik at det ble plantet et 
blomsterbed på kirkegården. Jeg laget pynt på søylene og prøvde 
å følge den riktige liturgiske fargen.

- Jeg har vært stolt av å jobbe i akkurat denne menigheten. Det 
er en kulturell opplevelse!  «Gurimann» - her trenger en ikke å 
hente kreative krefter utenfra. 

Kirketjenerjobben innebærer ganske mye hardt fysisk arbeid.
- Først og fremst har det vært en estetisk opplevelse å jobbe i 
kirkebygget. Det er stort og mektig!  Av og til har jeg med folk 
som jeg viser rundt.  Da er det en spesiell opplevelse å se utover 
kirkerommet fra englegalleriet.

Men kirketjenerens jobb innebærer også renhold. Vasking har 
jeg ikke hatt noe imot.  Jeg har prøvd å passe på at det er rent 
og ryddig -  til enhver tid. Jeg har også hatt ansvar for andre ting 
som må holdes rent. Hjemme på gården har Einar rigget opp et 
tørkestativ med snorer tilpasset alterduken. 

- Jeg har kunnet styre min egen tid. Ingen har gått meg etter i 
sømmene. Jeg føler jeg har hatt stor frihet. Og det skjer mye 
spennende i kirka.  Om sommeren er det tid for brylluper. Da har 
det hendt at jeg har følt at jeg gikk glipp av noe ved å ha ferie.

Du har et mangfoldig arbeidsliv bak deg. Du har prøvd deg i flere 
yrker.

Portrettintervju

Mari Sørensen

HVILKEN FARGE LIKER DU BEST, MARI?
En kommer ikke utenom farger når en er sammen med Mari Sørensen. Både hjemme og i kirka har hun 
satt sitt preg med sine friske farger. Uttrykket «en fargerik person» får også en konkret mening i møte 
med henne. I jobbsammenheng har hun et bevisst forhold til hvilke farger som skal brukes - og når de 
skal brukes.
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- Jeg legger ikke 
skjul på at jeg i min 
ungdom hadde lyst 
til å gå på Kunst- og 
Håndverkskolen. Men 
min far frarådet meg å 
søke. Han hadde selv 
gått der! Og sammen 
med en kunstnervenn 
ble det konkludert med 
at det ville bli et for tøft 
miljø for meg.

Så ble det lærerskole i 
stedet. 
- Jeg prøvde meg først 
et år som lærer. Etter 
endt utdannelse ble 
det flere. Læreryrket gir 
rom for mye kreativitet. 
Jeg trivdes de årene jeg 
jobbet i skolen.

Så fikk du utfolde deg 
på det kunstneriske 
feltet.
- Einar bygde ei hytte til meg – et arbeidsrom -  og der har jeg 
kost meg – mest med akvareller

- Det ble mange oppdrag etter hvert, og jeg levde av dette 
arbeidet i 11 år. Jeg holdt utstillinger. I nærområdet var det i 
Mandal, Lyngdal og Kristiansand. Tar en for seg Norgeskartet, så 
har jeg vært på flere steder. En opplevelse for meg var å stille ut 
i Stockholm i det som i dag heter «Den norske kirke i utlandet». 

Du ble tidlig inspirert til kunstneriske sysler.
- Jeg har tegnet fra jeg var liten. I min barndom var det stadig vekk 
fram med tegneblokka.

- Jeg tenker tilbake på en god oppvekst på Sanden. Der hadde vi 
alt – en hel haug unger å leke med, skole i nærheten, Furulunden 
og Sjøsanden. Det var kort vei til alt. Apropos Sjøsanden. Om 
sommeren, når vi hadde bevist at vi kunne svømme 50 meter, 
så var det å komme seg av gårde uten voksent tilsyn. På med 
badetøy hjemme – og av sted! Mor kunne gjerne gå på kafé med 
sine venninner og føle seg trygg for oss.

Oppfinnsomheten var stor.
- Vi holdt basar – alltid til inntekt for «de på barnehjemmet». Vi 
hadde Mandals Motorfabrikk og Marnar Bruk rett over gata. Vi 
hukket arbeiderne når de kom fra jobb. De var alltid villige til å 
kjøpe lodd.

Og du har faktisk også vært innom musikk.
- Ja, jeg har spilt i Guttekorpset!

Og det kan bekreftes. I jubileumsboka som ble gitt ut i forbindelse 
med Mandal Guttekorps 100-årsjubileum i 2009 forteller Mari:
- Min søster Åse og jeg var med i fløytekorpset fra starten. Vi 
hadde ikke tid til å lære noter, men trente på hvor fingrene skulle 
settes over hullene. Det kunne være en utfordring når det var 
kaldt!  Etter hvert lærte vi å spille melodier på «piperen», som 

Tvillingene Åse Rasmussen Theting 
og Mari Sørensen

vi kalte fløyta. Vi syntes at lyden fra fløytene druknet i lyden fra 
trommene. Men av og til spilte vi aleine uten å bli overdøvet av 
trommevirvler. 

- I ungdomstida var Klubben vårt faste tilholdssted. Der fikk vi 
ansvar og oppgaver vi måtte greie sjølv. Jeg skaffet meg også 
nyttig erfaring ved å være nestformann. Tov Aanonsen var en 
god veiviser for oss. Han lærte oss å bli glad i kirka.

Og nå er det slutt. Er det noe du ser fram til – og gleder deg til?
- I 40 år har vi på en eller annen måte vært bundet opp av arbeid 
i helgene.  Vi har drevet gård, og i en periode var det dyrene som 
bandt oss. Det skal bli fint å disponere den tida fritt.

Det er vanskelig å se for seg at du nå går inn i en vanlig 
pensjonisttilværelse. 
- Jeg skal nok finne på noe å holde på med. I dag har jeg vært og 
plantet på kirkegården. 

Da er jeg nysgjerrig på hvilke liturgiske farger som gjelder nå?
- Til Pinse er det rødt - men så er det grønt fram til Olsok.

Takk!

Gaver til bladet

Årets Fasteaksjon ga 
et veldig flott resultat i 
Mandal. Totalt ble det 
samlet inn kr 170.186. På 
landsbasis ligger Mandal 
menighet på en 3. plass. I 
Holum ble også resultatet veldig bra: kr 28.579.

95 bøssebærere var på beina tirsdag 24.mars i Mandal 
og Holum. Tusen takk for innsatsen til bøssebærere og 
givere! Takk også til Edgars som sponset med brød til 
brødaksjonen og til Sparebanken Sør for veldig god hjelp 
på innsamlingsdagen.

En måned senere var jordskjelvet i Nepal et tragisk 
faktum. Nå bruker Kirkens Nødhjelp deler av pengene 
fra Fasteaksjonen til nødhjelp i Nepal. Vann- og 
sanitæranlegg er ødelagt, og KN jobber for å gi RENT 
VANN til jordskjelvofrene.

Kirkens Nødhjelp takker for at vi er med på å gjøre dem i 
stand til å handle raskt, slik at rent vann kan redde liv og 
begrense utbrudd av epidemier og sykdom

Kr. 150:  I.S.T.
Kr. 100: E.A.F.Berg
Kr. 150: Ed
Kr. 200: R.Nøding, BKK
Kr. 250: E.M.Løyning
Kr. 4000: Toftenes bedehus
Anonyme gaver: kr 200,-
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Fredskirkene i Rwanda og Burundi
Av Turi-Therese Seljen Schoder

Jeg vandrer rundt i Kamenge, det fattigste distriktet i Bujumbura, hovedstaden i Burundi. Burundi: et 
fattig land når det gjelder brutto nasjonalprodukt og et land preget av Folkemordet for 20 år siden. 
Landet er derimot rikt på vakker natur, frodige fjell og åser, stor grad av selvberging på små åkerbruk, 
og, ikke minst; vennlige, smilende og hjertevarme mennesker.
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Jeg vandrer rundt i Kamenge, det fattigste distriktet i 
Bujumbura, hovedstaden i Burundi. Burundi: et fattig land 
når det gjelder brutto nasjonalprodukt og et land preget av 
Folkemordet for 20 år siden. Landet er derimot rikt på vakker 
natur, frodige fjell og åser, stor grad av selvberging på små 
åkerbruk, og, ikke minst; vennlige, smilende og hjertevarme 
mennesker.

Vi skal møte Parfaite Ntahuba. Hun deler stillingen sin 
mellom å være pastor i Friends (Quaker) Peace Church 
og koordinator for Friends Women´s Association (FWA). 
Det er en grasrotorganisasjon grunnlagt i 2002 av og for 
kvinner, for å møte kvinners spesielle behov i konflikter og i 
etterdønningene av disse.

Jeg er del av en gruppe kvekere som er på studiereise arrangert 
av Kvekerhjelp, kvekernes hjelpeorganisasjon, startet for 
50 år siden. Med utgangspunkt i sitt vitnesbyrd for fred har 
Kvekerhjelp engasjert seg i forskjellige prosjekt for fred og 
forsoning i samarbeid med fredskirkene i Rwanda og Burundi 
i 15 år. Det finnes mange kvekere her. De er det vi kaller 
evangeliske kvekere med pastorer, sang og høylydt bønn, 
etter mønster av de fleste amerikanske kvekere. I Skandinavia 
har vi lært av det Britiske kvekersamfunnet: Vi har «stille» 
andakter der vi i fellesskap erfarer den transformasjon som 
kan skje når vi i fellesskap åpner oss for det guddommelige i 
en tilstand av åpenhet, sannhet og tilstedeværelse.

Tilbake til Parfaite Ntahuba. Hun virker noe oppgitt og nesten 
skamfull over de enkle forholdene ved klinikken til FWA. På 
tross av manglende og enkle ressurser har de et omfattende 
arbeid for kvinnene i området. De har bl.a. fokusert på arbeid 
mot HIV/Aids og sunn familieplanlegging. Et gammelt ordtak 
i Burundi sier: «Heller enn å støte ut den unge kvinnen som 
har problemer, støtt henne i denne vanskelige tiden. I morgen 
kan det være du som har behov for hjelp og støtte.» Mange 
unge blir gravide i 14-16 års alder. Målet er bl.a. å hindre at 
disse kvinnene blir støtt ut av fellesskapet. Dette gjøres bl.a. 
ved å motivere dem til å fortsette med utdanningen sin selv 
om de er gravide.

Familieplanlegging er et viktig og vanskelig felt. En konsekvens 
av Folkemordet i 1993-94 (og tidligere og etterfølgende 
kriger) er at kvinner ikke har vært motivert for å ta i bruk 
familieplanleggingsmetoder. Med store tap av barn og nær 

familie friskt i minne 
vil de gjerne ha mange 
barn. Ennå er de ikke 
sikker på at freden er 
kommet for å bli. Det 
er derfor viktig med 
mange barn i tilfelle 
de skulle miste noen i 
nye voldsepisoder og 
ny grusomhet. 

Arbeidet med å 
veilede og teste 
mulige HIV-smittede 
kvinner tar en stor del 
av klinikkens ressurser. 
Kvinnene betaler ingenting og de får gratis medisiner. 
Kvekerhjelp, sammen med Utenriksdepartementet, har til nå 
støttet arbeidet ved klinikken. Vi trekker oss ut i 2015 for å 
støtte mer entydige freds- og forsoningsprosjekt i distriktet. 
Kvekerhjelp har imidlertid gjennom Change Agents for Peace 
International (CAPI) støttet FWA slik at de kan holde kurs 
om seksualisert vold. Med syv tre-dagers kursrekker har 175 
kirkeledere gjennomført kursene. Målet med prosjektet er å 
bygge opp kompetanse i lederskapet slik at kirkene kan spille 
en aktiv rolle i å avdekke kjønnsbasert vold og håndtere dette 
innen sine organisasjoner. 

Parfaits høyeste ønske nå er imidlertid veldig konkret: 
Penger til et solcellepanel. Det vil kunne gi klinikken stabil 
strømtilførsel til laboratoriet og kjøleskapet der tester 
oppbevares. Nå er både vann- og strømtilførsel meget ustabil, 
noe vi også erfarte da vi reiste rundt i landet.

Vi står utenfor Friends Peace Church i Kamenge. Ett tre er 
fullt av modne avocado. Et annet bugner av papaya. Ved 
siden av blomstrer et mangotre. Perfaite er en pastor som er 
stolt av og dedikert til sitt arbeid, både på kvinnesenteret og i 
kirken, - i likhet med alle de kvinnene hun arbeider sammen 
med. Avslutningsvis sier hun: «Dere må be for oss. Be om 
at prosjektene våre og arbeidet vårt skal gi gode resultat. 
At ungdommen vår skal blomstre og bære frukt som disse 
trærne. Vi ønsker å leve i fred. Vi vet at fred er det viktigste 
grunnlaget for en sunn og god utvikling.» Sier kvinnen, som 
et ett av mange tidsvitner til Folkemordet for bare 20 år siden.

Jeg er bergenser, har bodd i Mandal i snart 30 år. Jeg er 
mamma til Dina og Reier, to voksne barn. Jeg er medlem av 
Kvekernes religiøse samfunn, vi har en liten andaktsgruppe 
i Mandal og en i Kristiansand/Søgne.

Jeg er utdannet sosionom og kommunikolog. Arbeidet 
bl.a. 20 år i Pedagogisk Psykologisk tjeneste for 
Mandal og lindesnesregionen.  Har nå mitt eget firma: 
VeiledningsVisjon - samtaler som sorterer. Har for tiden 
flest oppdrag fra det kommunale barnevernet.          

Som frivillig og venn har jeg mye med flyktninger å 

gjøre, bl.a. gjennom KIA. Jeg 
har arbeidet som frivillig i et 
kuttursenter i Palestina i 2 
mnd. Jeg er facinert over at vi 
mennesker på mange måter har 
så mye felles. Det opplever jeg 
enten jeg er i Rwanda, Burundi 
eller Palestina. Jeg er glad i gode 
samtaler, i natur og friluftsliv, 
i litteratur og film, i dans og 
musikk. 

Om forfatteren: Turi-Therese Seljen Schoder 
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Kandidater til menighetsråds-
valget i Mandal sokn 14. september:

1. HELGA MARIE DE PRESNO, 68 ÅR
Nåværende stilling: Pensjonist
Yrke/utdanning: 3-årig lærer-
utdanning, videreutvikling i skole-
utvikling, ledelse og veiledning.
Relevant erfaring: Lang erfaring 
i styreverv. Har vært aktiv i 
barnearbeid, ungdomsarbeid og 
diakonalt arbeid, vært nestleder i 
Agder og Telemark bispedømmeråd 
og medlem av Kirkemøtet, medlem 

av menighetsrådet i Mandal, 6 år som leder, styreleder i 
Farsund familiekontor.
Satsingsområder: Være med å bidra til et aktivt og 
innholdsrikt menighetsliv for alle aldersgrupper. Satse på 
fornyelse i ungdomsarbeidet. Jobbe for å etablere et nytt 
menighetshus (Kirkens Hus). Legge til rette for trosopplæring 
0-18 år. Arbeide for bredde og kvalitet i opplæringen. Utvikle 
det diakonale arbeid og ivareta frivillige medarbeidere.

2. ARILD FØRSUND, 52 ÅR
Nåværende stilling: Kvalitetsleder 
ved AF Offshore Mandal AS
Yrke/Utdanning: Sivilingeniør
Relevant erfaring: Styrelder i Mandal 
Musikkråd, Mandal Volleyballklubb, 
Mandal Kantori, Mandal Guttekorps. 
Medlem av diakoniutvalget i Mandal 
menighet.
Satsingsområder: Utvikle guds-
tjenesten og menigheten på en slik 

måte at det skaper tilhørighet for alle. Bruk av kunst og kultur i 
fellesskapsbygging på tvers av kulturelle skiller. Trosopplæring 
blant barn og unge. Integrering av nye landsmenn.

3. ANNE MARIE TELHAUG 
WINSNES, 39 ÅR
Nåværende stilling: Medierådgiver
Yrke/Utdanning: Utdanning ved 
NMH/BI bachelor i markedskom-
munikasjon. Markedskoordinator 
Varnergruppen. Training Manager 
Barnas Hus Nordic. Area Manager 
Bestseller. Medierådgiver Sørlands- 
pakken.
Relevant erfaring: Ungdomsleder 

Vestre Aker menighet. Møteleder Storsalen, Oslo. Barnearbeid 
i Sofiemyr menighet, Kolbotn.
Satsingsområder: Få barnefamilier med i gudstjenesten. 
Aktiviteter for barn og unge. En kirke der alle skal føle seg 
velkommen.

4. RAGNVALD MADLAND, 61 ÅR
Nåværende stilling: Konsulent/
pensjonist
Yrke/Utdanning: Leder av PPT/
Kompetanse Sør. Konsulent, eget 
firma. Leder Ime verksted.
Relevant erfaring: Organisasjon 
og ledelse. Voksenleder i barne- og 
ungdomsarbeid. Diverse styreverv.
Satsingsområder: jeg ønsker at 
kirken skal være åpen og inkluderende 

slik at det er en god plass for både «me og de». Ette å ha vært 
noe spørrende til satsingen på Kirkens Hus, mener jeg nå at 
det vil være svært viktig med dette samlingsstedet. Barn og 
unge må også se at Kirken er åpen og inkluderende. Kirkens 
diakoniarbeid er et viktig satsingsområde i vår tid.

5. METTE SKARET KJOS-HANSSEN, 
57 ÅR
Nåværende stilling: Jordmor.
Yrke/utdanning: Sykepleier. Jordmor.
Relevant erfaring: Norsk 
Sykepleierforbund-Hovedtillitsvalgt 
ved Sørlandet sykehus HF. Ansatte-
representant i ansettelsesutvalget 
v/Mandal sykehus og Sørlandet 
sykehus HF. Konfliktrådet i Agder – 
konfliktmegler for Mandalsregionen. 

Ansatterepresentant i styret for Sørlandet sykehus HF.
Satsingsområder: En mer åpen og inkluderende folkekirke. 
Styrke Den norske kirke til å bli et mer naturlig valg for alle. 
Mangfold, tradisjon og fornyelse: forene gode tradisjoner 
med nytenkning så flere kan føle tilhørighet. Positiv kirke-/
menighetsopplevelse. Bredde i tro og mening. En kirke å være 
glad i.

6. LARS KRISTEN KJØLBERG, 67 ÅR
Nåværende stilling: Pensjonist/
klinisk sosionom ved psykiatrisk 
poliklinikk.
Yrke/utdanning: Yrke som 
klinisk sosionom. Utdanning 
ved Diakonhjemmet med tre år 
sykepleieskole og tre år sosialskole. 
Parallelt i løpet av disse seks årene 
var det utdanning i diakoni.
Relevant erfaring: Flere perioder i 

menighetsrådet. Har vært redaktør av Mandal menighetsblad.
Satsingsområder: En åpen og inkluderende folkekirke som 
samles søndag til inspirerende gudstjenester. Jeg vil arbeide 
aktivt for å realisere Kirkens Hus, som vil bli et viktig møtested 
for hele menigheten, både søndag og hele uka.
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7. MARIT SELAND, 53 ÅR
Nåværende stilling: Sykepleier, 
Mandal kommune
Yrke/utdanning: Sykepleier/diakoni. 
Lindrende sykepleie. Flyktningehelse.
Relevant erfaring: Medlem av 
menighetsrådet i fire år. Leder av 
diakoniutvalget i fire år.
Satsingsområder: Gudstjeneste 
og andre samlinger i menigheten, 
hvor mennesker i alle livets faser får 

næring for sin kristne tro og fellesskap med andre. Diakoni. 
Realisering av Kirkens Hus som en god møteplass.

8. JONAS KOFOED MALIN, 28 ÅR
Nåværende stilling: Produksjons-
medarbeider Mandals AS
Yrke/Utdanning: Røros Flyservice 
ASA. Forsvaret/Nasjonalt Støtte 
Element. Air Serivce AS.
Relevant erfaring: Verneombud
Satsningsområder: Barn og ungdom

9. ROALD STALLEMO, 56 ÅR
Nåværende stilling: Teamleder
Yrke/utdanning: «Offentlig Admin-
istrasjon» fra HIA. Lederutviklings- 
program BI. Prosjektledelse.
Relevant erfaring: Styremedlem 
i bedriftsstyre. Ledelse innen flere 
områder i flere år.
Satsingsområder: En åpen «menne-
skelig» kirke. Synlig menighet/kirke 
utenfor egne lokaler. Nyskapende og 
utviklende menighet.

10. TOM-RUNE GUNDERSEN, 42 ÅR
Nåværende stilling: Lærer, Skinsnes 
skole
Yrke/utdanning: Adjunkt
Relevant erfaring: Formann Ime 
bedehus. Diverse andre styreverv.
Satsningsområder: Gudstjeneste, 
hvem er målgruppa? Tilhørighet og 
åndelig fellesskap. Ungdomsarbeid.

11. INGUNN EIKELAND, 44 ÅR
Nåværende stilling: Daglig leder
Yrke/utdanning: Blomsterdekoratør. 
Handel og kontor, tegning/form og 
farge. Selvstendig næringsdrivende i 
åtte år.
Relevant erfaring: Søndgsskolelærer 
fra 2011.
Satsingsområder: Ungdomsutvalget. 
Gudstjenesteutvalget.

12. FRIDA SANDVIK, 67 ÅR
Nåværende stilling: Enhetsleder/
overlege
Yrke/utdanning: Lege, spesialist i 
arbeidsmedisin og psykiatri
Relevant erfaring: Lederstilling 
med personalansvar, faglig 
ledelse og teamledelse i mange år. 

Medlem av Hedenstad menighetsråd på 80-tallet, inkludert 
formannsverv. Medlem av Y’s Men Kongsberg i ca 25 år, 
inkludert flere perioder i styret.
Satsingsområder: Det skjer mye bra og spennende i Mandal 
menighet! Jeg ønsker at menighetsrådet skal inspirere til 
videreutvikling av dette arbeidet, med fokus på å inkludere 
mennesker i alle aldre, ulik utrustning, legning og nasjonalitet. 
Satse videre på trosopplæring, kanskje ha økt fokus på familier 
og unge voksne. Fortsatt gi rom for musikalske og andre 
kunstneriske opplevelser i kirken. Et viktig satsingsområde for 
årene framover er selvfølgelig Kirkens Hus.

13. JAN HARALD SYVERTSEN, 48 ÅR
Nåværende stilling: Energimontør i 
Otera
Yrke/Utdanning: Handelsskole. Fag- 
brev som energimontør
Relevant erfaring: Leder av 
Skjernøy menighetsutvalg siden 
2007. Styremedlem i Skjernøy kr. 
Ungdomsforening i fire år. Leder av 
Yngres og leder av UG på Skjernøy i 
fire år.

Satsingsområder: Involvere flest mulig mennesker. Få flere 
unge mennesker i kirka.

14. TOM INGE DAHL, 27 ÅR
Nåværende stilling: Lagermed-
arbeider
Yrke/utdanning: Transportfag
Satsingsområder: Barne- og ung-
domsarbeid

15. SIGBJØRN SLØGEDAL, 56 ÅR
Nåværende stilling: Lærer/Spes.
ped koordinator
Yrke/Utdanning: Lærerskole
Satsingsområder: Barne- og ung-
domsarbeid.
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Kandidater til menighetsråds-
valget i Holum 14. september:

1. JOHN MORTEN VARHAUG, 46 ÅR
Nåværende stilling: Gårdbruker
Yrke/Utdanning: Handelsskole
Relevant erfaring: Diverse tillitsverv 
i ulike lag og foreninger. Sitter i 
dagens menighetsråd.
Satsingsområder: Familiens plass 
i menigheten. At barn og unge skal 
finne det spennende og gøy å delta i 
menigheten. Tydelig og forkynnende 
kirke.

2. KRISTIN RØISELAND SOTELAND, 
47 ÅR
Nåværende stilling: Førskolelærer
Yrke/Utdanning: Førskolelærerut-
danning.
Relevant erfaring: Medlem av 
gudstjenesteutvalget nå og en 
periode tidligere i da Holum var 
forsøksmenighet.
Satsningsområder: Barnearbeid. 
Hvordan få flere til gudstjeneste.

3. TORBJØRN KLOSTER, 50 ÅR
Nåværende stilling: Kirkegårds-
arbeider
Yrke/Utdanning: Gartner. Lærer.
Relevant erfaring: Verneombud. 
Tillitsvalgt.
Satsningsområder: Gudstjenesten. 
Samarbeid bedehus – menighet.

4. MARITA NØKLAND, 31 ÅR
Nåværende stilling: Sykepleier
Yrke/utdanning: Sykepleier. Fjell-
haug bibelskole, Bibel og Team- 
tjeneste.
Satsningsområder: Dåpsopplæring. 
Gudstjeneste.

5. ANNE KARIN KVIDBERGSKÅR AGNIHOTRI, 54 ÅR
Nåværende stilling: Barne- og ung-domsarbeider
Relevante erfaringer: Leder i søndagsskole. Menighetsråd.

6. FINN RØISELAND, 52 ÅR
Nåværende stilling: Mekaniker/verksmester på tung bil
Yrke/Utdanning: Maskinmekaniker. Bilmekaniker. Læretid 
og fagbrev på tung bil.
Relevant erfaring: Diverse verv i lag og foreninger, 
menighetsråd og politiske verv.
Satsningsområder: Gudstjenester -  Større oppslutning og 
bedre alderssammensetning. Samarbeid – Opprettholde det 

gode samarbeidet som har vært med bedehus og andre lag 
og foreninger.

7. KIRSTI KVIDBERGSKÅR, 53 ÅR
Nåværende stilling: Helsefag-
arbeider
Yrke/Utdanning: Gartner. Fagbrev 
som helsefagarbeider.
Relevant erfaring: En periode 
i menighetsrådet og medlem i 
fellesrådet
Satsningsområder: Gudstjeneste-
fellesskapet. Samarbeid Kirke / 
Bedehus.

8. ODD MAGNAR NØKLAND, 34 ÅR
Nåværende stilling: Elektriker
Yrke/Utdanning: Elektro. Læretid 
elektriker. Førstegangstjeneste.
Satsningsområder: Gudstjeneste. 
Dåpsopplæring.

9. GERD RUTH ROSLAND 
NORDSTRAND, 56 ÅR
Yrke/Utdanning: 25 års yrkes-
erfaring fra både privat og offentlig 
sektor. Herav 13 års arbeid innen 
kontorfag og helse, og 12 års drift av 
egen forretningsvirksomhet.
Relevant erfaring: Menighets-
seminar i Oslo, Juridisk kontor-
medarbeider. Leder for Yngresarbeid i 
Holum i 5 år. Menighetsrådet i Holum.

Satsingsområder:
Vil jobbe for at barn, ungdom og voksne skal ha det bra.

10. JOHN KITTELSTAD, 54 ÅR
Nåværende stilling: Byggmester
Yrke/Utdanning: Byggmester
Relevant erfaring: Politikk. Menig- 
hetsråd. Ulike verv i Holum IL, Åseral 
IL. Trener Marnardal IL. Styreleder 
egen bedrift.
Satsningsområder: Generelt menig- 
hetsarbeid. Gjøre terskelen for 
å komme inn i kirka så liten som 
mulig. Flere til gudstjeneste. Gøy i 
menighetsrådet.

11. KARI ROKSVOLD LINDLAND,  
51 ÅR
Nåværende stilling: Miljøarbeider
Yrke/Utdanning: Mandal gymnas. 
Postbetjeneteksamen. Bankakade-
miet, 1. modul. Hjelpepleier.
Relevant erfaring: Menighetsråd 
og gudstjenesteutvalg i to perioder. 
Dåpsopplæringsutvalg.
Satsningsområder: Organisasjon 
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og ledelse og fremtidig kirkeordning. Viktig å få folkekirken 
folkelig-> gode gudstjenester.

12. ARNT-HELGE NORDSTRAND,  
51 ÅR
Nåværende stilling: Forsikrings-
rådgiver
Yrke/Utdanning: Bank. Forsikring. 
Økonomi og Markedsføring, 
Møbeldrift, Hotell.
Relevant erfaring: 1 periode i 
menighetsrådet i Holum. Styreverv i 
Holum bedehus og Misjonsforening. 

Ved Kirkevalget i 2015 skal det velges medlemmer 
til menighetsrådene og leke medlemmer til 
bispedømmerådet/Kirkemøtet. Valget finner sted mandag 
14. september.
Valglokalene holdes åpne i samme periode som 
valglokalene for kommune- og fylkestingsvalget, fra kl 
1000 til kl 2000.
Ved Kirkevalgene benyttes samme valgkretser som ved de 
offentlige valg. 

Stemmerett
Stemmerett ved valget har hvert medlem av Den norske 
kirke som bor i soknet og som senest i 2015 vil ha fylt 15 
år og ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. 
Man blir ikke medlem av Den norske kirke ved å gifte seg 
med en som er medlem. Man blir heller ikke medlem av Den 
norske kirke ved å flytte til Norge fra f.eks Danmark eller 
Sverige. Dersom man er døpt, kan man enkelt melde seg 
inn i Den norske kirke. Ta gjerne kontakt med Kirkesenteret 
ved spørsmål om medlemskap og stemmerett.

Forhåndsstemmegivning
Personer som er forhindret fra å stemme på valgdagen, 
kan avgi stemme på forhånd.  Det er anledning til å avgi 
forhåndsstemme på Kirkesenteret i perioden 10. august til 
11. september, mandag –fredag, fra kl 1000-1400.  

I tillegg til Kirkesenteret, kan det avgis forhåndsstemme på 
følgende steder:
Holum sokn: 
Holum Omsorgssenter 3. september kl 1500-1700.
Mandal sokn: 
I tilknytning til gudstjenestene i Mandal kirke 6. september 
kl 1230-1330, 
Skjernøy kapell 23. august kl 1200-1300 
Harkmark kirke 16. august kl 1200 -1300
Mandal Omsorgssenter, Glasshuset, 31. august kl 1000-
1200.

Velgere som har opphold annet sted i landet, har mulighet 
for å avgi forhåndsstemme på et lokalt menighetskontor.  
Velgeren må selv skaffe stemmeseddel.  Frist for slik 
stemmegivning er 1. september.
Den som har forhåndsstemt kan ikke avgi stemme ved 
valgtinget.

Ettersyn av kirkelig manntall:
Det kirkelige manntall er lagt ut til alminnelig ettersyn på 
Kirkesenteret fra 10. august til 1. september.  
Har du spørsmål om valget, så ta kontakt med Kirkesenteret 
på tlf 38 27 28 70 eller på e-post post@mandal.kirken.no.

Valgkort
Valgkortet er et sentralt tiltak for å informere om valget. 
Det sendes ut til alle stemmeberettigede medlemmer og 
inneholder opplysninger om tid og sted for valget i det 
soknet en tilhører. Valgkortet blir sendt ut i begynnelsen 
av august.

Mandal sokn:
Det skal velges 10 medlemmer og 5 varamedlemmer. 
Disse velges for fire år.
Kandidatlista er satt opp i prioritert rekkefølge

Holum sokn: 
Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. 
Medlemmene velges for fire år.
Kandidatlista er satt opp i prioritert rekkefølge

Slik stemmer du ved valg av menighetsråd
Du kan levere stemmeseddelen uten endringer.
Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
Gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme ved å sette et 
kryss i ruten til venstre for navnet på stemmeseddelen. 
Kandidaten får da to stemmer.
Tilføye inntil tre navn på stemmesedelen. Disse kan ikke 
gis tilleggsstemme. Kandidaten får da én stemme. 

Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptelling.
Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret.

Vil du være med på å bestemme utviklingen i Den norske 
kirke? 
BRUK STEMMERETTEN! DIN STEMME TELLER!

Holum idrettslag.
Satsingsområder: barn og unge i bygda. Diakoni.

13. GUNNAR HOLBEK, 61 ÅR
Nåværende stilling: Faglærer
Relevant erfaring: 3 perioder i 
Holum menighetsråd.
Satsingsområder: Kjærlighet, 
glede, takknemlighet. Kirken som 
kulturbærer.
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Arbeid i Mandal kirke
Av Johanna Engamo

Ingen som har vært i Mandal kirke den siste tiden kan ha unngå å ha sett store 
forandringer. Der er stilas på utsiden og på innsiden, går du gjennom våpenhuset 
er det som å gå over en bro, gulvet er borte og man ser langt ned i kjelleren. 

Vi har tatt en prat med kirkeverge Øystein Ramstad for å få litt 
mer klarhet i hva som skjer. 

Hva er bakgrunnen for renoveringen i kirken?
I forbindelse med mindre reparasjoner ble det oppdaget 
råteskader inne i veggen, og etter hvert som vi arbeidet oss 
innover ble det avdekket større skader. Dette er ekte hussopp, 
noe som er det verste du kan komme ut for. Dersom den ikke 
stoppes sprer den seg utover i bygningen. Fuktighet, treverk 
og kalk er optimale forhold for hussopp, og treverk og kalk er 
det nok av i kirken… 

Det er store skader rundt og under våpenhuset, i høyreside 
mot trappa i østre trapperom og i veggen inn mot kirka. 
Disse skadene er i selve bærekonstruksjonen, som er treverk, 
innmurt bindingsverk som det heter. Muren er murt inn etter 
at konstruksjonen er reist. 

Hva gjøres konkret?
Alt av treverk som er råteskadet må bort. Alt murverket 
og teglsteinen som har vært i nærheten av hussoppen må 
ut og behandles før den tilbakeføres i veggene. Treverket 
erstattes med nytt treverk, identisk i dimensjon og type, 
dette er hovedsakelig kraftige furustokker. Alt må gjøres etter 
antikvariske prinsipper. Stokkene kan ikke skjæres, men må 
hugges på en spesiell måte. Man kan ikke tilføre nye type 
materialer i et gammelt bygg, det vil gi ustabile konstruksjoner. 
Derfor må det brukes så likt originalmateriale som mulig, som 
i tillegg til furu er kalk og tegl.

Nå er det satt inn et jekkesystem, store stålbjelker som 
erstatter bæring og som holder konstruksjonen på plass inntil 
vi får nytt bæreverk. 500 tonn konstruksjon skal holdes på 
plass med dette. Systemet er fordelt over ca 40 punkter, så 
det er en veldig stor rigg. Det er sand i grunnen, derfor er det 
lagt inn pukk og furukonstruksjon før stålbjelkene er satt oppå 
dette igjen. Det er med andre ord en stor og lett synlig rigg.

Hvor lang tid vil arbeidet ta?
Vi håper første del av disse reparasjonene i våpenhuset er 
ferdig tidlig i høst. Men det er vanskelig å anslå hvor lang tid 
det vil ta, da uforutsette utfordringer kan dukke opp.

Senere kommer drenering utvendig, og steinleggingen foran 
hovedtrapp og på østsiden av kirka må forbedres pga at det 
trekkes mye vann herfra og inn under kirka. Dette fører igjen 
til råte. 

Vi håper det til slutt er igjen noen midler til å kunne male opp 
kirka innvendig. Benke, vegger og  gulv trenger oppussing, og 
vi ønsker oss nytt teppe. Men pga at det ennå kan dukke opp 
nye ting, vet vi ikke hvor langt midlene rekker.  

Hvilke konsekvenser vil 
renoveringen få for kirke-
gjengerne?
Inngangspartiet er jo veldig 
merket av arbeidet, med 
rigg og store stålbjelker i front. Kirka vil fungere til alle 
normale arrangement, men det vil selvsagt være noen 
begrensninger. Midtinngangen er den eneste inngang 
som brukes, sideinngangene vil kun være tilgjengelig for 
bevegelseshemmede som må bruke rullestolrampen og til 
rømningsveier i nødsituasjoner. 

Orgelet vil dessverre ikke kunne brukes så lenge arbeidet 
pågår. Dette er pga svevestøvet arbeidet utløser. Orgelet er 
luftdrivende og må sikres mot skader, det er derfor bygd inne 
og vil være det så lenge arbeidet pågår.

Kommunen er økonomisk ansvarlig for vedlikehold av 
kirkebygget, og de 8 millionene som er bevilget er gjennom 
kommunens budsjett. Kirkevergen lover at midlene prioriteres 
i nøye rekkefølge. 
Han håper at publikum har forståelse for at det er 
unntakstilstand i kirka nå, men lover at resultatet skal bli godt 
og at arbeidet skal føre til at kirka ikke bare skal bli finere, men 
også holde lengre. 
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Siden sist

Richard Rønning Vatnedal og Stein Oskar 
Hinderaker var vinnerne av Haydomaksjonen i 
fjor. I vinterferien var de på Haydom og overrakte 
sjekken med pengene som aksjonen innbrakte.

Vinnerne av konfirmantenes Haydomaksjon 
2015 Erik Sirnes og Sara Syvertsen gratuleres 
av Oddveig F Olsson. Premie: Tur til Haydom 
vinterferien 2016

Bruktbutikken på Sanden går så det suser, og 
tar gjerne imot varer og møbler. Vi trenger flere 

frivillige medhjelpere, kanskje kan vi ha åpent flere 
dager hvis vi blir mange nok? Ta kontakt med 

Inger Løvsland 952 50 331 eller Grete Birkenes 
Skjebstad 952 39 554

Påskemarkedet på 
Kanten 14.mars 
innbragte kr 70.000. 
Det er mange som 
skal ha æren for 
resultatet. Hjertelig 
takk til alle som 
bidrog!

Barnehagebarn 
plantet blomster 
utenfor Harkmark 
kirke før 17.mai. 
Det ble veldig fint!
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Velkommen som konfirmant i  
Mandal og Holum menigheter! 

Påmelding! 
Gå inn på nettsiden vår og benytt påmeldingsmodulen der. 

http://www.mandal.kirken.no 
 

NB: Vær tidlig ute med påmeldingen for å få den  
gruppa/konfirmasjonsdatoen du ønsker. 

Frist: 15.september 

Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt.  
Konfirmasjon i kirken handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål. 
Det er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner! 
Konfirmanttiden er en tid for å lære mer om Gud, deg selv og andre mennesker. 
Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er 
nysgjerrig. 

Til alle som går i 8.klasse: 

16     Menighetsblad for Mandal / Skjernøy / Harkmark / Holum



DESIGN • TRYKK • DIGITALPRINT • STORFORMAT

www.synkronmedia.no

– 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
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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

K
O

O
L

S
H

A
D

E
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
Olivia Flaga
Hermine Bentsen
Emilian Hennestad
Carmen Kvidbergskår-Kristiansen
Nicolai Noddeland Pedersen
Noah Noddeland Pedersen
Oliver Grant Ophaug Midling Høyland
Mats Sørflaten
Leah Sofie Gundersen Tholo
Linnea Nome Tronstad
Espen Ljosland Winje
Aksel Blørstad
Amalie Veamyhr Haugenes
Lavrans Seyffarth-Fuglestveit
Sunniva Eriksen Greipsland
Gina Høgmo Sondresen
Peder Johannes Høgmo Sundstu
Amalie Årstad Høyland
Sem Koster-Madsen
Elia Skeie
Tale Skretting Torgersen
Alicia Berthelsen Bjørnsen
Tord Salthaug Fævelen
Runa Rødland-Abrahamsen

Frode Gabrielsen  f. 1968
Egil Jonny Svenneby  f. 1949
Ester Borø  f. 1931
Hildur Alfhild Strand Norum f. 1939
Boa fra Mandal  f. 1958 
Magny Gerda Storaker  f. 1923
Joakim Ophaug Røksland  f. 1996
Åse Gurine Landås  f. 1921
Sigrun Tove Lunde  f. 1953
Aslaug Magnhild Hansen  f. 1918
Harry Kristian Walvik  f. 1917
Erling Olsen  f. 1930
Raymond Parker Danielsen f. 1926
Alma Madsen,               f. 1925  
  gravlagt i Valle 
Jon Olav Karlsen,   f. 1955  
  gravlagt i Oddernes
Ellen Kile Besteland,        f. 1928         
  gravlagt i Oddernes

Holum
Karl Olav Bjelland  f. 1933
Ågot Marie Skagestad  f. 1927
Johan Øystein Hageland  f. 1968
Anne Marie Nøding  f. 1953
Gudny Skoie Storsveen  f. 1939
Olav Kristian Valand  f. 1942

På bakerste benk

Tenk deg at du i dag bestemmer deg for å finne Gud. Det 
har ikke noe å si om du tror på ham eller ikke. Hvis du altså 
bestemmer deg for å finne ham hvor ville du ha gått? Kirken, 
er kanskje det første stedet du ville ha prøvd. Men kirkedører 
har det med å være låst det meste av uken.

Hvor går du da? Hvor finner du Gud om du ikke kommer inn i 
kirken? Du tenker kanskje at du vil vente til søndag formiddag, 
og prøve kirkedøren igjen? Eller du synes oppgaven er i 
overkant tåpelig, og finner raskt på noe annet å gjøre.

Eller kanskje du lager en lang liste over steder hvor Gud 
ihvertfall ikke er. For Gud kan vel ikke være på puben, i 
godtebutikken, blant fattige og hjemløse eller hos mennesker 
du kjenner? Eller i køen til kinoen, hos bakeren eller når du er 
sammen med venner og familie?

Men hvor er egentlig Gud? Jeg mener, det går jo ikke an å se 
ham eller sanse ham med lukt, lyd eller noe annet vi kjenner. 
Finnes han da i det hele tatt? Og hvis du ikke finner ham - vil du 
da konkludere for alltid at han ikke finnes? Og hvordan skal du 
egentlig lete etter Gud når du ikke kan bruke øyne, ører, nese, 
munn eller resten av kroppen til å få tak i hvor han er?

Kanskje det går an å tenke seg hvem Gud er? Mange av oss 
forbinder Gud med straff og elendighet. Med fordømmelse, 
likegyldighet og utestengelse. Og da skulle det være nok å ta 
av i verden for å finne Gud. Men er det sant at Gud er slik? Spør 
du de som tror på Gud, om hvem han er, vil du få forskjellige 
svar. Gud betyr forskjellige ting for hver enkelt.

Kanskje alt dette bare forvirrer deg? Vi mennesker elsker å 
komplisere ting så mye at selve hensikten forsvinner i lover og 
regler. Vi lager til og med regler for hvordan vi skal møte Gud, 
og hvordan vi skal oppføre oss når vi gjør det. 

Men Gud er igrunnen ganske enkel. Han sier at han elsker oss 
som de unike personene vi er. Kanskje vi har rotet oss så langt 
bort ifra ham at det blir vanskelig å finne ham igjen? For han 
har vært i hjertet helt fra vi ble skapt. Men så velger vi ham bort, 
eller får så dårlige opplevelser i livet at vi nekter å tro på ham. 
En kjærlig Gud kan vel ikke mene at vi skal oppleve noe vondt? 

Det blir litt som å gå seg vill i skogen. Du kommer til et punkt 
hvor du må snu. Hvor du må gå samme vei tilbake gjennom 
kratt og over steiner for å finne utgangspunktet. Inne i hjertet 
ditt finner du Gud som viser deg vei. 

Akkurat som du kan finne Gud i øynene til en som jobber på 
butikken, i en god klem fra en venn, i kjærligheten du har til 
andre eller om du våger deg på en bønn til ham.

Hvis du har begynt å lete etter Gud vil du finne ham. For han 
er klar uansett når du velger å si ifra at du vil være på lag med 
ham. 

Men fortsett å lete etter Gud. Du finner ham på de mest 
utrolige stedene. Han vil overraske deg mye mer enn du aner. 
Gud er ikke en trøtt gammel mann med langt skjegg som sitter 
på en sky. Han er like sprell levende som et barn fullt av energi. 
Og han har kun gode tanker om deg. Glem aldri det.  

Holum
Benjamin Lindland
Elias Tønnesen-Skår
Mille Salvesen Nilsen
Max Kogler-Guttormsen

Vigde

Mandal
Maren Marie Ramstad 
og Simon Fredrik Gundersen

Harkmark
Alexandra Haugland Fredriksen 
og Joachim Arnulfo Knutsen

Døde

Mandal
Rolf Eugen Walvik  f. 1923
Solveig Haaland  f. 1927
Marit Rein  f. 1925
Egil Olsen  f. 1931
Thelma Gudrun Hansen  f. 1917
Jenny Anna Engedal  f. 1921
Ågot Michaelsen  f. 1934
Kåre Egil Kjær-Buan  f. 1934
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Velkommen til kirke!

MANDAL KIRKE

Søndag 14. juni kl 1100
3. søndag i treenighetstiden
Familiemesse. Eva Marie Jansvik. 
Avslutning for dåpsskolen. Nattverd. 
Takkoffer til dåpsopplæringsutvalget

Søndag 21 juni kl 1100
4. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Håkon Borgenvik. 
Takkoffer til menighetsarbeidet

Søndag 28. juni
Ingen gudstjeneste i Mandal kirke

Søndag 5. juli kl 1100
Aposteldagen
Høymesse. Per Ragnar Haraldstad. 
Nattverd. Takkoffer til Mandal Blå 
Kors

Søndag 12. juli kl 1100
7. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Per Ragnar Haraldstad. 
Takkoffer til Menighetsfakultetet (MF)

Søndag 19. juli kl 1100
8. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Per Ragnar Haraldstad. 
Takkoffer til Kirkens Hus

Søndag  26. juli
Ingen gudstjeneste i Mandal kirke

Søndag 2. august kl 1100
10. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Eva Marie Jansvik. 
Nattverd. Takkoffer til 
menighetsarbeidet

Søndag 9. august kl 1100
11. søndag i treenighetstiden
Skalldyrgudstjeneste. Felles 
gudstjeneste for Mandal, Holum, 
Harkmark og Skjernøy.
Håkon Borgenvik. Takkoffer til 
Givertjenesten for barn og unge

Søndag 16. august kl 1100
12. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Eva Marie Jansvik. 
Takkoffer  til menighetens 
misjonsprosjekt i Japan

HOLUM KIRKE

Søndag 14. juni kl 1700
3. søndag i treenighetstiden
Familiemesse. Eva Marie Jansvik. 
Avslutning av dåpsskolen. Nattverd. 
Takkoffer til dåpsopplæringsutvalgets 
arbeid

Søndag 5. juli kl 1100
Aposteldagen
Høymesse. Håkon Borgenvik. 
Nattverd. Takkoffer til 
Menighetsfakultetet (MF)
 
Søndag 26. juli kl 1100
9. søndag i treenighetstiden
Felles gudstjeneste for Holum 
,Mandal, Harkmark og Skjernøy.
Høymesse. Eva Marie Jansvik. 
Nattverd. Takkoffer til 
trosopplæringsarbeidet

Søndag 16. august kl 1400
Elvegudstjeneste på Nøding. Håkon 
Borgenvik. Salg av grillmat

SKJERNØY KAPELL

Fredag 12. juni kl 2000
Ungdomsgudstjeneste. Håkon 
Borgenvik. Nattverd

Søndag 14. juni kl 1100
3. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Håkon Borgenvik. 
Takkoffer til Haydom

Søndag 28. juni kl 1100
5. søndag i treenighetstiden
Skjærgårdsgudstjeneste. Felles 
gudstjeneste for Skjernøy, Mandal, 
Harkmark og Holum. Per Ragnar 
Haraldstad. Takkoffer til kapellet.
Grilling etter gudstjenesten. Ta med 
grillmat

Søndag 19. juli kl 2000
8. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Per Ragnar Haraldstad. 
Nattverd. Takkoffer til kapellet

Søndag 2. august kl 2000
10. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Nils Holbek Feed. 
Nattverd. Takkoffer til Kirkens Hus

HARKMARK KIRKE

Søndag 21. juni kl 1100
4. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Nils Holbek Feed. 
Takkoffer til misjonsprosjektet i Mali

Søndag 12. juli kl 1700
7. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Per Ragnar Haraldstad. 
Nattverd. Takkoffer til Bibelselskapet

Onsdag 29. juli kl 1800
Olsok
Felles gudstjeneste for Harkmark, 
Mandal, Holum og Skjernøy
Olsokgudstjeneste. Eva Marie Jansvik. 
Takkoffer til Kirkens Hus

Søndag 16. august kl 1100
12. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Håkon Borgenvik. 
Nattverd. Takkoffer til 
misjonsprosjektet i Mali.
Forhåndsstemming

Kirkeskyss

KIRKEBRØD

Mandal kirke: 
Tlf: 38 26 15 18 
søndag 
kl 09.15-10.00

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

Harkmark kirke:
Marit Egenes: 
38 26 81 25

Her er en hilsen og takk til Rune Vindsetmo! 
Siden september i fjor har salg av Kirkebrød innbragt 
kr 10.160 til Kirkens Hus. I tillegg har han levert gratis 
brød for salg på begge markedene.

FULLDISTRIBUSJON

«Bibelselskap» 
på Toftenes bedehus 

fredag 26.juni kl.20.00 

«Bibelselskapet» er et måltid der fokus er maten, 
knyttet opp mot Han som alle gode gaver kommer ifra. 

Anne Lise Sodeland Thomassen lager 
maten og holder kåseri om mat og 
måltid slik det står beskrevet i 
Bibelen. Menyer og oppskrifter er 
hentet både fra Det gamle og Det 
nye Testamentet.  

Menyen består bl.a. av: 
 Esau’s linsesuppe
 Esekiel’s brød
 Kjøtt-og fiskeretter
 Kaker og dessert laget av

Østens frukter

Se: http://www.kokkelise.co

Pris pr person: 400,00 Inntektene av selskapet går til Kirkens Hus.  
Bindende påmelding innen 12.juni på mail marianne.kristensen@online.no  eller 
sms til 90587686. 

Velkommen til en spennende kveld for 
hjertet, hodet og magen!


