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I flere dager nå har vi 
kjent sommervarmen 
langt inn i kroppen, 
huden begynner å 
gylnes og saltvannet 
har fått besøk av 
flere sjeler som har 

kjent behovet for avkjøling. I dag trodde 
jeg det skulle bli kaldere, men den gang 
ei, det er så varmt som midtsommers. 
Og straks ER det midtsommers, solen 
står på sitt høyeste og vi kan glede oss 
over uteliv, lette klær og bare føtter. 
Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg 
kjenner jeg blir lettere til sinns på denne 
årstiden. Ikke mest på grunn av varmen, 
men lyset. Det er lettere å stå opp når 
solstrålene lurer seg inn mellom gardi-
nene, og det er lettere å være aktiv når 
det er lyst til langt på kveld. Jeg elsker 
også å stå i hagen og grave og holde 
på i jorden, å så små frø sammen med 
ungene og sammen med dem se hvor-
dan de etter hvert spirer og vokser til 
grønnsaker vi kan spise eller blomster vi 
kan nyte synet av. Det er en enkel glede, 
men den gleder, og varmer, langt inn. 
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Gleden og varmen er her. Og den var 
her allerede den mandagen i mai da 
jeg fikk møte Gunnar Stålsett, biskop 
emeritus, som lyste av varme og talte 
om hvordan vi må møte vår neste. Men 
denne mandagen var ikke varm bare  
på grunn av ham og solen som strålte 
fra skyfri himmel. Senere på dagen fikk 
jeg være tilstede på Mandal videre- 
gående der Norsk folkehjelp hadde  
engasjert vår biskop Stein Reinertsen, 
lag og organisasjoner, politiske partier 
og enkeltmennesker til protest. Protest 
mot innstramming av asylpolitikken.  
Vi som var tilstede var vitne til et  
brennende engasjement og en varme, 
rettet mot våre medmennesker som 
kommer til oss, som trenger åpne hjerter 
og et åpent samfunn. Som trenger at 
vi bryr oss. Jeg kjente at jeg er stolt av 
å bo i en by som ønsker mennesker 
velkommen. Som ønsker å gi av det vi 
har for å inkludere andre. Som ønsker å 
møte hverandre med respekt, toleranse 
og nestekjærlighet. 

God sommer. 



LIVET, ORDET OG TROEN

BEATE FRIGSTAD menighetspedagog med hovedansvar for trosopplæring 0-12 år

Dagen er 
nydelig, sola 
skinner og 
været er 
varmere enn 
jeg forventer i 
slutten av mai. 
Jeg er  

heldig å har fått låne bilen av en 
grei kollega. Min bil står, og jeg 
venter på flunkende ny bil en av 
de nærmeste dager. Sykkeltur til 
Holum og dåpsskolen, med et  
lass av malingsbokser og  
hobbyartikler, bøker og diverse er 
umulig, så jeg kjører lånt bil. Turen 
går fra barnehage til barnehage 
og til slutt er ni seksåringer samlet 
på bedehuset.  

De iakttar, spør og undrer seg,  
tøyser og prøver seg … Og jeg ko-
ser meg. Dette er en fin gjeng. Og 
vi synger. Høyt. Og jeg skrur opp 
musikken enda høyere og  
de gir alt! Nå er det bibelbeat for 
alle penga: … For så høyt har Gud 
elsket verden, at han gav sin sønn 
den enbårne, for at hver den som 
tror på Han … hver den som tror 
på Han, ikke skal gå fortapt men 
ha evig liv … evig liv … og ungene 
svinger seg rundt i sirkel og  
strekker armene ut for å vise at 
evigheten aldri tar slutt.  
Og smilene og latteren sitter løst. 
Og jeg tenker på himmelen. 

Så er det tid for bønnesteiner.  
Ei jente tar en rød stein. Og vi ber 
for familien hennes. En annen tar 
en blå, og vi ber for en som er 
redd og lei seg. En tredje tar en 
lilla stein og da blir det stille …  
For alle vet at pappaen er veldig 
syk og ligger på sykehuset.  

Så snakker vi litt om det og ber 
for han, at han må bli frisk og at 
Jesus må være hos han og at det 
må gå bra. Når vi går inn i teltet 
for å lese, har vi fått litt mer fred i 
hjertene og roen har senket seg. 
Nå har vi snakket om det som er 
viktigst, kan vi fortsette. Vi lager 
kirkeklokker og ungene maler og 
prater. Til slutt er det frukt. Jord-
bær, druer og melon er dagens 
høydepunkt og det meste går ned 
på høykant. Jeg kjører ungene 
tilbake og sangen «For så høyt 
har Gud elsket verden …» runger 
i baksetet. Dette har vært en fin 
formiddag. 

Tilbake på bedehuset pakker 
vi sammen malingsboksene og 
diverse annet og kjører tilbake 
til kontoret. Jeg parkerer ved Mix, 
går ut av bilen og tenker: Ja så 
gikk det bra med lånt bil! Åpner 
bagasjelokket for å rydde ut 
malingsboksene og Herligfred … 
det er  noe rødt her. Å nei … det er 
rødt overalt. Fri flyt av maling. Nå 
er det like før jeg tilter … ryggen er 
sår, men det er det siste jeg kan 
tenke på. Her er det bare å brette 
opp armene og løpe etter papir 
og poser. 

En halvtime senere går jeg sakte 
opp trappene, roper på min kolle-
ga, er forberedt på alt! Hun  
blir med ned, åpner bagasje- 
rommet og setter i et latterbrøl … 
Jeg bøyer meg  inn for å tørke 
vekk en siste flekk med maling, da 
jeg hører en lyd… bak i linkjolen 
jeg har på meg, flerrer hele søm-
men … og jeg  må bare holde fast 
i det som er igjen av den … Hadde 
det vært flere mennesker på  

plassen da, hadde jeg svimt av, 
men heldigvis er det bare oss to…
hun hikster mellom latterbrølene 
og sier: jeg tror jeg kjører deg 
hjem! Og jeg takker, rimelig flau 
men takker for storsinn og om-
tanke. Hvordan kunne alt snu så 
betraktelig, når alt var så greit …? 

Dette har jeg tenkt litt på. Dette 
var jo bare en filleting i forhold  
til andre ting jeg og andre har 
opplevd i livet. Men nettopp dette 
når alt virker som finest, best og 
nydeligst, hvordan livet kan snu 
til det motsatte. Og hvordan vi så 
fort stiller spørsmål til Vår Herre 
om hvorfor når livet byr på  
vanskelige overraskelser… som om 
livet følger av fortjent og ufortjent. 
Svaret på et slikt spørsmål er i de 
fleste tilfeller ett enkelt ord: Livet. 
Og noen får dessverre flere  
malingsspann i fleisen enn andre. 
Og det ligger ingen gudsforord-
net, gudbenådet eller gudsstyrt 
fordelingsnøkkel i dette. Livet byr 
på hva det byr på. Men Gud  
vender aldri ansiktet bort fra 
verken deg eller meg. Det er viktig 
for meg å få sagt. Vi må gjøre det 
beste ut av det som møter oss.  
I solskinnsdager og i regnværs- 
dager. Og med oss på veien har 
vi en medvandrer; Jesus. Han har 
også tilnavnet Immanuel, som 
betyr Gud med oss. Han tar imot 
bønner i alle farger, former og 
fasonger, og vet hva livet byr på. 
Og han er telt hvert strå på våre 
hoder og er den som kjenner oss 
aller best. Han har jo skapt oss. Be 
til han når du trenger det, han vil 
alltid lytte. Må Gud velsigne deg! 

Ha en nydelig sommer!
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PORTRETTET:

«Jeg har tro på livet!»

Tekst: Øyvind Braadland 

Foto: Julie K. Nilsen

 
Vi møter Ragnvald til intervju en 
kveldstime tidlig i mai. Det er  
ingen enkel oppgave å finne rom 
for en prat, for Ragnvald har mye 
på dagsorden.   

- Tror du på et evig liv, Ragnvald? 
Ragnvald gir seg selv litt tid. Leter 
litt etter ordene. - Vi vet jo ikke 
hva som venter oss på den andre 
siden. Vi vet jo ikke. Likevel, det er 
fint å delta i begravelse og høre 
når minneordene avsluttes med 
at vi skal møtes igjen. Jeg tror Gud 
har ordnet det slik. At vi vil møtes 
igjen.

Samtalen går i raske vendinger, 
skifter lett fokus. Litt springende 
kanskje, men alltid engasjert.  
I høst ble han valgt inn som  
medlem i Mandal menighetsråd, 
deretter til leder av Mandal 
kirkelige fellesråd, med ansvar 
for kirkene i Mandal, Holum og 
Harkmark, for de ansatte og for 
økonomien.

-En stor oppgave, skulle vi tro?
- Stor, og utfordrende!
- Hva er de store oppgavene  
akkurat nå?

Men for meg er naturen  
og skaperverket et sterkt  

vitnesbyrd om Guds eksistens. 
Gud vil oss vel!

- Kirkebygget i Mandal er i dårlig 
forfatning. Akkurat nå tar dette 
mye av oppmerksomheten. Det 
er oppdaget store råteskader i 
bærekonstruksjonene som må ut-
bedres. Hvordan vi skal finansiere 
det, er foreløpig uklart. Sannsyn-
ligvis snakker vi om en utgift på 
mer enn 30 millioner kroner!

- Da er det kanskje like greit å 
erstatte kirka med et nytt,  
funksjonelt kirkebygg?
- Tanken er besnærende, men ikke 
aktuell slik vi ser det. Mandal kirke 
er et monumentalbygg med svært 
stor historisk verdi, og for manda-
litter flest har vår ærverdige  
kirke en sentral plass.  

Mandal kommune har allerede 
bevilget flere millioner kroner til 
utbedringer. Men dette er ikke 
tilstrekkelig. Her må også staten 
bidra. Nylig var vi flere fra Mandal 
i møte med sentrale stortings- 
politikere i Oslo. Jeg har tro på at 
dette lar seg løse! 

Ragnvald er ekte Sandensgutt. 
Han kjenner alle smauene mellom 
husrekkene på Sanden. Han har 
lekt indianer og hvit i Furulunden. 
Sparket fotball i Skrivergården. 
Hjemme var hverdagene preget 

av kirke, kristenliv og avholdssak, 
og som barn ble han godt kjent 
med de harde trestolene på  
bedehuset i Torjusheigata. Som 
ungdom var han aktiv i 13-19- 
gruppa, og her fikk han leder- 
oppgaver og trivdes godt.  

- Etter at jeg ble voksen, ser jeg 
hva disse årene betydde, sier 
Ragnvald, og tenker med takk-
nemlighet på dyktige voksen- 
ledere som tidlig gav de unge 
oppgaver de kunne vokse på.

Ragnvald har gode minner fra 
barne- og ungdomsårene på 
Sanden. En kristen oppdragelse, 
omsorg og kjærlighet preget 
hjemmet. Men allerede som  
barneskolegutt visste han at han 
var adoptert.
- Foreldrene mine fortalte meg 
tidlig at jeg var adoptert, men 
hvem som var mine biologiske 
foreldre var aldri tema. Jeg spurte 
ikke heller. Og hvorfor skulle jeg 
det? Jeg hadde det godt hjemme, 
med gode venner og omsorgsfulle 
foreldre.

- Var du aldri nysgjerrig på å få 
vite noe mer?
- De ubesvarte spørsmålene var 
der jo alltid, men de plaget meg 
ikke. Jeg ble en godt voksen mann 
før jeg tok tak i dette. Men da 
begge mine foreldre var gått bort, 
henvendte jeg meg til Fylkes-
mannen for å få svar. Jeg hadde 
nok allerede gjort meg opp mine 
tanker om hvordan det hele kunne 
henge sammen, men nå ble det jo 
endelig bekreftet.

Ragnvald Madland, en ekte Sandensgutt:
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- Og hva gjorde det med deg som 
person? 
- Det ble på mange måter en  
berikelse! Jeg fikk en ny stor- 
familie å forholde meg til. Disse 
har jeg stadig kontakt med, og vi 
opplever mange gleder sammen. 
Blant annet er jeg med på hjorte- 
jakt i Ryfylkeheiene, og det er 
svært spennende. 

Som nyutdannet vernepleier  
flyttet Ragnvald sammen med 
sin Siv til Marnardal hvor de ble 
værende i hele atten år. I denne 
perioden hadde Ragnvald ulike 
jobber innen psykisk helsevern. 
Men han var også aktiv i menig-
hetslivet, blant annet som  
voksenleder i ungdomskoret, som 

medlem i menighetsrådet og som 
klokker i Øyslebø kirke.

- Men så flyttet dere til Mandal?
- Ja, i 1996 overtok vi barndoms-
hjemmet på Sanden, hvor vi har 
bodd siden. Her fikk jeg jobb som 
leder av Ime verksted. De siste ti 
årene har jeg drevet mitt eget 
konsulentfirma. I kortere perioder 
har jeg også hatt lederansvar for 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
(PPT) i både Mandal og Lindesnes.

- Og nå er du pensjonist og  
benytter tiden til å gå tur i  
Furulunden?
- Jeg får egentlig ikke så mye  
tid til å være pensjonist. Litt  
konsulentarbeid har jeg fortsatt, 

og jeg har hatt flere oppdrag 
både for privatbedrifter og 
kommuner. Men det er betydelig 
mindre enn før.

Ragnvald har altså fremdeles 
hendene fulle, og synes at  
arbeidet i menighetsrådet både 
er interessant og givende. Han 
ser fram til at menigheten får sitt 
eget Kirkens hus, med kontorer for 
de ansatte og egnede lokaler til 
barne- og ungdomsarbeid,  
konfirmantarbeid og ulike  
samlinger.

- Tviler du aldri på Gud, Ragnvald?
- Tvilen og troen hører på en måte 
sammen. Men for meg er naturen 
og skaperverket et sterkt vitnes-
byrd om Guds eksistens. Gud vil 
oss vel! Derfor tror jeg på en åpen 
og romslig folkekirke med plass 
for alle som har bruk for tilgivelse 
og nåde. Så er det vår oppgave å 
bygge gode fellesskap hvor folk 
kan trives! Det ønsker jeg å være 
med på. 

Sier Ragnvald. Som kobler av  
når han tar båten ut til hytta  
på Risøya for å trekke hummer-
teinene eller sette garn. Og når 
garnene er renset og fisken sløyet, 
setter han seg gjerne i godstolen 
på terrassen for å lese en god 
kriminalhistorie. 

Kort om Ragnvald
Gift med Siv

Tre voksne barn
Fire barnebarn
Bor på Sanden

Leder av 
Mandal kirkelige fellesråd

med ansvar for kirkene, 
de ansatte og økonomi
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En opplevelsesrik storbytur

Turkomiteen hadde satt sammen 
et variert og innholdsrikt program 
for de rundt 40 sangerne som ble 
med på turen over Atlanterhavet. 
Etter en lang flytur ble vi innlosjert 
på Hotel Edison torsdag kveld,  
et hotell som lå bare et par  
minutters gange fra Times Square. 
Med andre ord, veldig sentralt i 
New York. Med på turen var også 
en liten gruppe ledsagere.

Besøkte norsk-amerikansk 
forening
Fredag våknet vi opp til gråvær 
og regn. Sightseeing i buss stod 

på programmet, og en lokal guide 
ledet an og gjennom hans gode 
kjennskap til New York ble vi  
bedre kjent med byen. Senere 
denne dagen gikk turen til  
Staten Island der vi besøkte den 
norsk-amerikanske foreningen 
Nansen Lodge for å holde konsert. 
Vi ble veldig godt mottatt og de 
satte stor pris på at vi tok oss tid 
til å besøke dem.

Gospelcruise
Lørdag var været litt bedre og 
da spaserte vi ned til havnen ved 
Hudson River der vi gikk ombord i 

båten Spirit of New York. Her  
ventet det en liten overraskelse. 
Det viste seg at dette ikke bare 
var et elvecruise, men et gospel-
cruise der New York Gospel Choir 
sang og underholdt oss mens vi 
ble servert en bedre lunsj. Dette 
ble en helt spesiell opplevelse, og 
senere samme kveld var vi  
så heldige å få overvære den  
flotte Broadway-musikalen  
«An American in Paris»

Sang i sjømannskirken
Søndag var det tid for guds-
tjeneste og da gikk turen til  

Det var tett mellom høydepunktene da Mandal Kantori reiste på tur til 
New York i begynnelsen av mai.

Av Ingvild Parr

Manhattan Skyline sett fra Hudson River.

Kirke og kultur



7

Den norske sjømannskirken.  
Her sang vi i selve gudstjenesten,  
i tillegg til at vi hadde en liten 
konsert i forbindelse med kirke- 
kaffen i etterkant. Etter en fin 
stund i sjømannskirken gikk turen 
til Central Park for piknik i  
strålende vær. Her prøvde vi oss 
også som gatemusikanter og 
fremførte to-tre sanger, til stor 

begeistring for de som tok seg tid 
til å stoppe og høre på oss.

Mange flotte opplevelser
St. Pauls Chapel ligger like ved 
Ground Zero der World Trade 
Center stod. Denne kirken er en 
av New Yorks eldste bygninger og 
den ble på mirakuløst vis stående 
urørt etter angrepet 11. september 

2001. Mandag holdt Mandal  
Kantori konsert i St.Pauls Chapel, 
og denne konserten var et av 
mange høydepunkt i løpet av 
de fem dagene vi var i New York. 
Tirsdag reiste en liten gruppe 
fra koret videre til Washington, 
mens resten av oss vendte nesten 
hjemover til Norge, proppfulle av 
inntrykk.

Mannskoret fremfører et solonummer i St. Pauls Chapel.

Mandal Kantori synger i Sjømannskirken (koret har hvitt/lyse antrekk)
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Gunnar Stålsett

Hva livet har lært 
meg om toleranse

«Jeg kunne lest gangetabellen og det ville blitt et godt møte!»  
var det første Gunnar Stålsett sa til en fullsatt Elvesal en mandag i mai,  

mens han speidet utover elva og byen som viste seg fra sitt aller skjønneste  
i vårsolen. Fra denne replikken hadde han forsamlingen i sin hule hånd,  

et grep som virkelig ble befestet da han så utover forsamlingen og kommenterte 
Mandalspensjonistenes tilsynelatende unge alder. 

Selv er han 81 år, og har opplevd 
mye i livet. Han har møtt mange 
mennesker og hatt mange verv - 
Normann Hodnemyr introduserte 
ham før han fikk ordet selv.  
Kanskje kan det lett skapes 
avstand når man hører om en 
manns betydning og roller, det 
kan lyde veldig autoritært og 
betydningsfullt. Stålsett viste tvert 
om at han på ingen måte er en 
autoritær og distansert mann, 
men at han er en mann som har 
hjertet på utsiden. Han utstrålte 
varme, glede og takknemlighet 
og han viste med sitt vesen at han 
virkelig mener det han snakker 
om.

Og kanskje er det viktig når  
man snakker om et tema som 
toleranse, å kjenne at vi er  
mennesker med samme følelser 
og at vi deler noen av de samme 
opplevelser. Stålsett selv er barn 
av kvenske innvandrere, hans 
bestefar kom som økonomisk  
innvandrer fra Finland til Vadsø. 

Og det var fullstendig stille i salen 
da han fortalte om sitt første  
minne om toleranse.  Det var julen 
i 1942 da hans foreldre hadde  
åpnet hjemmet sitt for en norsk 
kone med som var gift med en 
jøde som var blitt deportert.  
Hun, hennes barn og adventist-
mor feiret julaften sammen med 
Stålsetts familie. Og mens de satt 
der kom noen nysgjerrige tyskere 
og tittet inn vinduet. De ble etter 
hvert invitert inn, og sammen 
sang de julesanger, for og med 
hverandre. Tyskere, jøder, kvener, 
nordmenn. «Jeg fikk med meg 
noen verdier jeg ønsker å videre-
formidle.» sa Stålsett. 

Og videreformidle det gjør han.  
I hele verden. I møte med mannen 
i gata og de øverste statsledere. 
Gjennom aktiv virksomhet og en 
tydelig stemme. «Toleranse er 
nedvurdert som begrep, det er et 
av de viktigste historiske begrep 
siden 2. verdenskrig. Toleranse og 
respekt MÅ VI holde fast på!»  

Han er tydelig. Han er streng,  
men allikevel så mild. Fordi han 
formidler som han snakker, MED 
toleranse, MED respekt. Og sist, 
men ikke minst; med nestekjærlig-
het. For dette var han opptatt av, 
å elske sin neste. Han sa:  
«Det er noe dypt i kulturen, i  
folkesjela, som viser at det er 
plass for flere. Og integrasjonen 
må skje i lokalmiljøet, der  
mennesker møter hverandre.»

Vi må møte hverandre med  
aksept. Aksept for den andres  
tro og religion, i respekt for din 
egen religion må du ha respekt  
for andres. Han fortalte om da  
Dalai Lama hadde spurt ham 
«Hva synes du er det beste med 
min religion?». Da måtte han 
tenke seg om. Og fikk et gjennom-
tenkt svar da han spurte det  
samme tilbake. «Spør etter det 
beste, se etter det beste i den  
andre og i den andres tro.» 

Av Johanna Engamo
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OM SENIORUNIVERSITETET I MANDAL

Litt historikk:
Senioruniversitetet i Mandal ble stiftet 11. aug. 2010 etter initiativ fra Lions v/Torleif Anda.  
Det ble valgt følgende styre: Leder: Odd Normann Hodnemyr, nestleder og sekretær:  
Harry Hestås, kasserer: Bjørg Gabrielsen, programansvarlig/pressekontakt: Torleiv Anda,  
styremedlem: Aud Helland-Olsen. 

Formål: 
Senioruniversitetet i Mandal skal gjennom foredrag, kurs og gruppevirksomhet legge til rette  
for innføring i utvalgte fag og emner uten sikte på å oppnå formell kompetanse.
Medlemskap er åpent for alle innbyggere i Mandal og omegn det året de fyller 60 år eller eldre. 
Senioruniversitetet i Mandal inviterer til 8-10 forelesninger/foredrag pr. år. Foredragene foregår  
normalt på dagtid, og vil bli annonsert i Lindesnes avis. Foredragene er åpen for alle. 

Mer informasjon: www.sumandal.no

Jeg skal ikke gjengi hele Stålsetts 
foredrag her. Selv om jeg gjerne 
skulle sett at dere alle hadde 
hørt det. Fordi han er slik en klok 
mann. En menneskekjenner med 
menneskeverdet, respekten og 
toleransen høyt hevet. Og neste-
kjærligheten. «Islam, jødedommen 
og kristendommen har én ting til 
felles, de har alle det dobbelte 
kjærlighetsbudet. Det forteller oss 
at ingen av disse religionene sier 
noe annet enn at vi skal elske vår 
neste, for det går ikke an å si at 
«Jeg elsker Gud» og samtidig hate 
sin neste.»  «Vi må tørre tenke at 
vi er elskverdige. Når vi har den 
verdien kan vi møte verden.» Men 
hvordan kan vi elske vår neste? 
Jo, gjennom integrering, åpenhet 
og rettferdig fordeling. Han siterte 
Gandhi: «Enough for everybody’s 
need, but not for everybody’s 
greed.» 

Heldig var jeg, som selv om jeg 
ikke kan kalle meg senior på  
mange år ennå, fikk med meg 
dette foredraget, og fikk lytte til 
denne mannen med en stemme 
som er vel verdt å låne noen timer 
til. Dere finner ham på nett, i  
bøker. Les, lytt og ta det inn. 

«Stålsett viste tvert om at han på  
ingen måte er en autoritær og  

distansert mann, men at han er en 
mann som har hjertet på utsiden.»
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Flere frivillige deltar i  
ordningen med kirkeskyss, 
slik at alle som ønsker 
det kan komme til guds-
tjeneste, selv om alderen 
er høy eller beina er litt 
kleine. Kåre Ask er en av de 
frivillige.  

- Jeg har vært med på  
denne ordningen i hvert fall i ti år, og det er en opp-
gave jeg utfører med glede, sier Kåre. I årenes løp 
har han hatt mang en hyggelig prat i bilen på vei til 
og fra kirka, og han synes det er fint å kunne bidra 
med en slik konkret tjeneste i menigheten. Kåre 
forteller at kjøreoppdraget på søndagene fordeles 
mellom flere frivillige, og at han pleier å stille opp to 
til tre ganger pr. halvår. 

I 2016 SETTER VI FOKUS PÅ DE MANGE FRIVILLIGE, SOM PÅ ULIKE VIS BIDRAR  
OG ENGASJERER SEG I MENIGHETENS ARBEID.

FRIVILLIGE I MENIGHETEN

Takk til Kåre og de andre i kirkeskyssen!

- Oppgaven kan anbefales, så hvis noen flere kunne 
tenke seg å hjelpe til med denne ordningen, er det 
bare å kontakte kirkesenteret, sier Kåre.

Har du behov for skyss til gudstjenesten?                                                                                                         
Til Mandal kirke ringer du kirkens telefonnummer:  
38 26 15 18 søndag morgen i tidsrommet 09.15-10.00. 
Til Holum kirke ringer du Ingrid Valand eller  
Åshild Feed: tlf. 95 28 68 17 / 38 26 74 18, og til  
Harkmark kirke Marit Egenes: tlf. 38 26 81 25.

Velkommen til gudstjeneste i kirkene våre!  

Vil du ha en frivillig oppgave i en av menighetene?  
Ta kontakt! Ring kirkesenteret 38 27 28 70  

eller send en mail til: dls@mandal.kirken.no

Du er hjertelig velkommen til å bli med! 

Menighetsbladet har fått nytt navn!
Da har folket talt, og blant de tre kandidatene som 
ble nominert, trakk På kirkebakken det lengste  
strået. Det var for så vidt regelrett utklassing,  
På kirkebakken fikk hele 76 % av stemmene! 
Komitéen mottok 13 forslag på nytt navn, og  
nominerte tre. Her er alle forslagene: Kirkerøsten, 
Samleren, Lyset, God jord, Såkornet, Underveis,  
På kirkebakken, For en og for alle, På kirketrappa, 
Kirkeposten, Hav og himmel, Himmel på jord,  
Himmel og jord.

Karianne Walvick Landås var 
den som foreslo vinnernavnet. 
Redaksjonen tok en telefon til 
henne i den anledning:  
Karianne, på fredag går  
menighetsbladet i trykken, og 
gjett hvilket navn som står på 
forsiden!» - Nei, er det sant? 

Det hadde jeg nesten glemt! Det var uventa.  
Så stas!

Hvorfor foreslo du «På kirkebakken»?
- Jeg tenkte at jeg måtte komme med et forslag, 
og jeg funderte en stund på hva det skulle være. 
Tanken var at det måtte fortelle noe om hvor bladet 

kommer fra, slik at folk når de får det i postkassen 
lett forstår hvem som gir det ut. Kirkebakken, da 
ligger det i ordet, bladet kommer fra kirken. Navnet 
er også uformelt, og jeg opplever kirkebakken som 
en uformell møteplass som alle har et forhold til om 
man går fast i kirka eller ikke. Jeg tror alle har et 
positivt forhold til kirkebakken, jeg tror det er noe 
alle vet hva er og alle har vært på ved livets store 
anledninger, som bryllup og begravelse. Jeg tenker 
også at det er tradisjonsbundet, kirkebakken var en 
møteplass, et samlingssted der man også mottok 
informasjon, og der er menighetsbladet i dag, et 
uformelt blad som går ut til alle, som samler og som 
gir oss informasjon.

Hva slags forhold har du til kirkebakken?
- Jeg er en sosial person som synes kirkebakken er 
et utmerket sted å treffe folk jeg ikke treffer ellers. 
Det kan være etter et bryllup, en dåp eller en jule-
konsert. Der kan ungene, som har måttet sitte stille 
inne, få løpe fritt, der kan vi slappe av og senke  
skuldrene. Der avslutter man, eller går videre fra 
etter et bryllup. Et godt sted å være.

Vi takker Karianne for vinnerforslaget! Takk også til 
alle andre som har foreslått og stemt! 
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SIDEN SIST

Hanna Katrine trosset regnværet på markedsdagen.

På tross av dårlig vær ble bruktbutikkens markeds- 
dag gjennomført lørdag 21. mai. I tillegg til  
butikkens egne lokaler, ble hagen foran Tidemand-
gården benyttet som salgsområde. Her var det satt 
opp store telt som tok unna for det verste regnet.
Vi ønsker å takke alle som på ulikt vis bidro til at 
dagen tross alt ble en vellykket salgsdag!  
Mange fornøyde kunder forlot også salgsområdet 
etter å ha gjort en god handel.

 NB: Har du varer du vil gi bort?  
 Stikk innom butikken, eller ring  
 99374254 / 48997548, så henter vi varene! 

Fuktig marked i
bruktbutikken

Nye kirkeassistenter 
    på Skjernøy kapell.

Glimt fra  
babysang i vår

Glade barn på 
    dåpsskole i Holum!
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Menighetsbladet
Postboks 210
4503 Mandal

3040 07 10852

3040 07 10852

Tusen takk for  
gavene dere gir!

Vi fortsetter med å trykke giro i bladet slik at 
den som ønsker kan være med og bidra til at  

vi kan gi ut det antall blad vi ønsker i året.  
Inntektene er gått ned, mens utgiftene øker,  

så vi må hele tiden vurdere om vi kan gi ut så 
mange blad som vi ønsker. Så har du anledning 

til å bidra, setter vi stor pris på det.  
Vi minner også om at det er mulig å støtte 

bladet med annonser, enten som fast annonsør 
eller med plasserte annonser i bladet.  

Kontakt redaktør for priser. 

Gaver til bladet 03.16
Kr. 100: A.M.R. Sanchez
Kr. 200: O.R. Larsen, B.K.K., T. Oftedal,  
K.H. Gundersen, M. Olsen, S. Valand
Kr. 250: L. og B.O. Bjørgsvik, J.O. Bakken
Kr. 300: L. og H. Hageland, S.O. Hansen,  
H. Jørgensen, F. Haugedal
Kr. 400: A.L. Syvertsen
Kr. 500: B. Skjæveland, E. Kige, M. Hansen,  
B. og J. Wilhelmsen
Anonyme gaver: Kr. 1400

Åpen kirke 
Mandal kirke er åpen i sommer 

tirsdag-fredag kl 1100-1400  

 

For guidet omvisning  
i Mandal, Holum og Harkmark 
kirker kontakt kirkesenteret:  

38 27 28 70 
post@mandal.kirken.no 

Åpen kirke
Mandal kirke er åpen i sommer
tirsdag - fredag kl. 11.00 - 14.00.

For guidet omvisning i
Mandal, Holum og Harkmark kirker,

kontakt kirkesenteret:
38 27 28 70

post@mandal.kirken.no

Fredag 12. august kl 19:00 
(Skalldyrfestivalen)

Konsert i Mandal kirke
Torsten Sødal - Maria Arredondo - Mandal kantori

Til inntekt for:

Billetter: 300,- / 100,- 
Fredag 12. august kl 19:00 
(Skalldyrfestivalen)

Konsert i Mandal kirke
Torsten Sødal - Maria Arredondo - Mandal kantori

Til inntekt for:

Billetter: 300,- / 100,- 



PÅ BAKERSTE BENK
LONE ARNSTED, skribent

Hykleri. Et klamt ord som jeg 
helst ikke forholder meg til. Men 
nylig hørte jeg en tale som fikk 
meg til å tenke: Jeg kan være like 
hyklerisk som dem jeg mener er 
hyklere. 

Jeg kan for  
eksempel 
takke Gud  
for at jeg ikke 
røyker, spiser 
for mye, ser 
på reality- 
programmer 

eller har kredittkortgjeld. Jeg kan 
tenke at folk må ta seg sammen, 
og få orden på livet sitt. I mellom-
tiden overser jeg de tingene jeg 
selv burde ta tak i. Og det verste 
er at jeg blir en dommer overfor 
andre. Altså en hykler.

Vi har så lett for å sette oss over 
andre som lever annerledes, har 
andre oppgaver enn oss og som 
tilsynelatende ikke har styr på  
livet. Det er så lett å dømme  
andre fordi vi tror vi har full over-
sikt over andres liv. Fordi vi har 
løsningen på andres antatte  
feilaktige levemåte. Og vi føler 
oss så bra når vi kan synes at våre 

egne liv ikke er så vanstyrte og 
tilsynelatende ute av kontroll. 

Av og til settes slikt i system.  
På arbeidsplasser, i sosiale  
sammenhenger og i menigheter. 
Der man har en samlet enighet 
om at noen ikke lever opp til visse 
standarder, og kan dømmes, ikke 
bli gitt viktige oppgaver eller 
skyves ut.

Jesus kaller oss hyklere når vi 
setter oss til doms over andre, og 
når vi mener at vi selv er bedre 
enn andre. Når vi tror våre liv er 
mer moralsk korrekte enn andres. 
Jesus ber oss se våre egne feil, før 
vi retter blikket mot andres. Før 
vi dømmer og fremhever oss selv 
som bedre og mer troende. 

Jeg tror jeg må innse at heller 
ikke jeg klarer å la være å felle 
dom. At heller ikke andre klarer 
å la være å felle dom. Men tør vi 
innrømme det for oss selv?  
Tør våre menigheter si at  
fordømmelse river ned og øde- 
legger? Tør vi som kristne innse at 
vi ikke er bedre enn andre? At alle 
fortjener nåde uansett hvilket liv 
de lever og har levd? 

Er det ikke lett å stå utenfor og 
fordømme når vi ikke kjenner hele 
mennesket og historien? Og er 
det ikke slik at alle mennesker 
bærer på tunge opplevelser som 
ikke synes på utsiden? Som at 
noen spiser for mye for å dulme 
smerte, ser på reality for å ikke 
føle seg ensomme og kjøper for 
mye for å føle et lite glimt av  
tilfredsstillelse?

For min del er det viktig å be Gud 
om hjelp til å se tingene jeg må 
å gjøre noe med i livet. Og jeg 
trenger å be Gud om ydmykhet, 
tålmodighet og evnen til å se alle 
mennesker som like mye verd som 
meg selv. 

Og alt starter på et sted:  
Med oss selv og vår ærlighet  
om hvordan livet egentlig er.  
Og med foldede hender kan vi  
forandre mye mer enn bare oss 
selv. For Gud er nådig og  
tålmodig. Og han elsker oss  
med alt vi er og har opplevd.  
Fortjener ikke mennesker rundt 
oss det samme?
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Velkommen til hagebasar 
på Harkmark  

onsdag 10. august kl. 16.00

Hundrevis av gevinster, varme pølser  
og deilige kaker! 

Inntektene deles mellom  
Det Norske Misjonsselskaps arbeid i Japan, 
 Valand bedehus og Kirkens Hus i Mandal.  

Ta med stol. Følg skilting på Harkmark.  
Det er ikke værforbehold. 







VELKOMMEN TIL KIRKE

MANDAL KIRKE
Søndag 3. juli kl. 11.00
7. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Tore Smeplass. 
Takkoffer til Mandal Blå 
Kors.

Søndag 10. juli kl. 11.00
8. søndag i treenighetstiden
Høymesse.
Jan Helge Kristensen. 
Takkoffer til Menighets- 
fakultetet.

Søndag 17. juli kl. 11.00
9. søndag i treenighetstiden
Høymesse.
Jan Helge Kristensen. 
Takkoffer til Kirkens Hus.

Søndag 24. juli kl. 11.00
10. søndag i treenighetstiden
Høymesse. 
Per Ragnar Haraldstad. 
Takkoffer til menigheten.

Søndag 7. august kl. 11.00
12. søndag i treenighetstiden
Høymesse.
Per Ragnar Haraldstad. 
Takkoffer til misjonsprosjekt 
Japan.

Søndag 14. august kl. 11.00
13. søndag i treenighetstiden
Skalldyrgudstjeneste.
Per Ragnar Haraldstad. 
 

HOLUM KIRKE
Søndag 3. juli kl. 11.00
7. søndag i treenighetstiden
Høymesse.
Jan Helge Kristensen. 
Takkoffer til Menighets- 
fakultetet.

Søndag 31. juli kl. 11.00
11. søndag i  
treenighetstiden
Høymesse.
Per Ragnar Haraldstad. 
Takkoffer til  
trosopplæringen.

SKJERNØY KAPELL
Søndag 26. juni kl. 11.00
Aposteldagen 
Skjærgårdsgudstjeneste. 
Tore Smeplass. 
Takkoffer til Kirkens Hus.

Søndag 17. juli kl. 20.00
9. søndag i treenighetstiden
Høymesse.
Jan Helge Kristensen. 
Takkoffer til kapellet.

Søndag 7. august kl. 20.00
12. søndag i  
treenighetstiden
Høymesse.lim
Tore Smeplass. 
Takkoffer til kapellet.

KIRKESKYSS

Mandal kirke, 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

GUDSTJENESTE SMS
Send «SMS-gudstjeneste,  
‘ditt navn’, ‘ønsket kirke’»  
til 900 80 229

HARKMARK KIRKE
Søndag 10. juli kl. 20.00
8. søndag i treenighetstiden 
Høymesse. 
Jan Helge Kristensen.  
Takkoffer til Bibelselskapet.

Fredag 29. juli kl. 18.00
Olsok 
Høymesse. 
Per Ragnar Haraldstad. 
Takkoffer til Kirkens Hus.

grafisk designmanual DNK primo 20094

DEN NORSKE KYRKJA

DEN NORSKE KIRKE
Trondheim kirkelige fellesråd

Den norske kirkes våpen

DEN NORSKE KYRKJA

DEN NORSKE KIRKE
Bispemøtet

Denne veiledningen skal sikre konsekvent gjengivelse av 
Den norske kirkes våpen - Olavsmerket. 

Den norske kirkes våpenskjold fungerer i praksis som 
kirkens logo. Farger, typografi og størrelsesforhold må 
presenteres på en enhetlig måte av alle kirkens organer.  

Olavsmerket kan bare brukes av Den norske kirkes 
offisielle organer og stillinger under utøvelse av kirkelige 
tjenester. 

I denne designmanualen er det noen endringer i forhold 
til tidligere praksis når det gjelder skrifttype til tekst ved 
våpenskjoldet, størrelse på våpenskjold og tekst brukt på 
ulike trykksaker og størrelsesforholdet mellom våpen-
skjoldet og teksten.  

Trossamfunnets navn - Den norske kirke - skal som 
hovedregel gjengis når våpenskjoldet gjengis. Olavsmerket 
er en signatur, og skal så presist som mulig identifisere 
avsenderen bak trykksaken, annonsen eller nettsiden. Det 
er derfor naturlig å gjengi navnet på det aktuelle kirkelige 
organet, rådet, embetet i en egen tekstlinje i tilknytning til 
våpenskjoldet. 

SKRIFTTyPER vED våPEnSKjOlDET
Til tekst sammen med våpenet benyttes ITC Garamond 
Book Condensed i linje en (i versaler - blokkbokstaver) og 
Helvetica neue 55 Roman (i minuskler - små bokstaver) 
i linje to.

Forholdet mellom våpenskjoldets størrelse og punkt-
størrelsen skal være som vist i denne veiledningen. når 
våpenskjoldet gjengis i 12,6 mm mm høyde, blir skrift-
størrelsen i første tekstlinje 23 pkt. og i andre linje 13 pkt. 
linjeavstanden blir 18 pkt. 

logoen skal alltid skaleres proporsjonalt. 

Den norske kirkes våpen (Olavsmerket) har vært benyttet som kirkens merke, segl eller våpen her i landet siden 1500-tallet. I nyere tid 
har Bispemøtet blant annet i 1965 kommet til at Olavsmerket er det samlende symbolet for Den norske kirke.  I 1989 ba Kirkemøtet 
Kirkedepartementet om å foreslå en kongelig resolusjon for å få vedtatt en nytegnet utgave av Olavsmerket som kirkens offisielle 
våpen.  året etter forelå vedtaket.

Kirkerådets retningslinjer for bruk av Den norske kirkes våpen er tilrettelagt på www.kirken.no/www.kyrkja.no. 

KIRKELIGE HANDLINGER

Døpte i Holum:
Elea Kathrin Imeland

Harkmark:
Fredrik Knutsen

Mandal: 
Sofia Jakobsen
Brage Einarsmo Birkeland
Sara Leland Frivold
Frida Hestås Tofte

Døde i Mandal: 
Irene Ramsdal (f. 1927)
Thordis Cecilie Sørensen  
(f. 1924)
Magda Elise Tjomsland  
(f. 1943)
Harald Torleiv Reinertsen  
(f. 1943)
Nils Johan Eilertsen (f. 1947)
John Tallaksen (f. 1934)
Elna Tregde (f. 1926)
Solveig Skuland (f. 1941)
Jenny Oline Fosli Aurdal  
(f. 1922)

Inger-Lise Ånensen (f. 1954)
Ågoth Margit Thorsen (f. 1928)
Arvid Abrahamsen (f. 1937)
Greta Lunde (f. 1928)
Gerd Midling-Jenssen (f. 1920)
Tone Hjorteland (f. 1960)
Arne Tandstad Engebretsen 
(f. 1919)
Olaf Thoralf Halvorsen (f. 1926)
Torbjørg Dorothea Lauvdal  
(f. 1926)
Agnes Rosseland (f. 1922)
Per Hesland (f. 1934)
Søster Marie Elisabeth Kastrud 
Veggeland (f. 1939)
Kåre Bruskeland (f. 1924)
Arnold Håkon Olsen (f. 1932)
Per Nicolay Dahl Roksvold  
(f. 1929)
Jan Hugo Fjeldsgaard (f. 1955)
Nils Blørstad (f. 1942)
Aslaug Saanum (f. 1920)
Trygve Bjerland (f. 1918)
Sverre Johnny Salvesen  
(f. 1936)
Mary Lunde (f. 1919)

Arnold Roald Tufte (f. 1934)
Jakob Benedikt Jakobsen  
(f. 1918)
Arna Tufte (f 1935)
Erna Olga Lie Lande (f. 1933)
Anny Klara Spetland (f. 1931)
Reidar Olav Bentsen (f. 1927)
Ingvald Ramvik (f. 1930)
Christian Li (f. 1994)
Nicolea Christine Ree (f. 1923)
Anne Karin Møll Høksaas  
(f. 1938)
Aage Sjølingstad (f. 1920)
Finn Walther Tønnessen  
(f. 1916)

Holum:
Tobias Valand (f. 1937)
Per Ludvig Kjær (f. 1925)

Harkmark:
Jens Fredriksen (f. 1925)
Gudrun Ertzeid (f. 1928)
Gudrun Katrine Thomassen  
(f. 1923)


