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AndaktLeder

I sommer er jeg blitt bevisst viktigheten av å ha 
lov til å stille spørsmål. Også i kirken. Fordi jeg 
tror at vi mister noe i det øyeblikket vi stenger 
for spørsmålene og setter to streker under 
svaret. Jeg tror at vi mennesker trenger å få lov 
til å undre oss i møtet med det store her i livet. I 
mørket, når jeg ser opp mot stjernehimmelen 
og bare kan se i det uendelige, da undres jeg 
over alt som er der ute som vi aldri vil kjenne 
fordi det virkelig er så langt borte at vi aldri i 
vår levetid kan nå dit. Da føler jeg meg liten, 
bitteliten i den store, store verden. Men jeg 
blir ikke redd, jeg blir veldig ydmyk. 

Etter hvert som jeg blir eldre og erfarer 
mer, merker jeg også at jeg ser mer av hvor 
mangfoldig og stor verden er. Det er så mye 
der ute jeg ikke vet om, noe vil jeg lære å 
kjenne, andre ting vil jeg aldri få kjennskap til. 
Og da skjønner jeg også at der er så mange 
mennesker som har erfaringer og følelser 
som jeg ikke vil forstå. Fordi jeg ikke har 
opplevd det samme som dem. Fordi jeg ikke 
har levd det livet de har levd. Og jeg skjønner 
at verden er så uendelig mangfoldig. At 
ingenting er sort/hvitt. At ingen kan sette to 
streker under levemåter som er riktig for alle. 

Det sies om Sokrates at han ikke ga sine 
elever sin livskunnskap med å fortelle 
dem hva de skulle mene. Han stilte dem 
spørsmål slik at de selv kunne reflektere 
seg fram til svar. 

Jeg opplever at vi har en kirke der det er 
rom til å stille spørsmål. Der det er plass 
til mange levemåter, mange livserfaringer 
og mange typer mennesker. En kirke med 
plass til tvil like mye som til tro. Fordi 
jeg tror at Gud har plass til alle. Til alle 
spørsmål. Til alle erfaringer. Fordi Han 
skapte denne store verden, med alle de 
uendelige spørsmål den gir oss. Hvordan 
skulle vi da påberope oss å kunne gi alle 
svar?

Ett svar har han dog satt to streker under. 
Den ene sannheten. Den nye rektoren ved 
Ansgarskolen, Ingunn Folkestad Breistein 
sa i et intervju i sommer: «Det er bare en 
vei til Gud; Jesus. Men det er mange veier 
til Jesus.» Jeg håper kirken viser verden 
akkurat det. Den ene sannheten er Jesus, 
men til ham er det mange veier. God tur. 

“Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. 
Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten. 
Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom 
deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, 
Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at 
verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har 
gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: 
jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal 
verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik 
du har elsket meg.” -Joh 17,18-23

Har du noen gang tenkt på hva det vil si å være ett? Å være ett 
kan bety å være i harmoni med en eller flere personer. Det kan 
også bety enighet om et felles mål. Eller det kan være at man 
står sammen på grunn av en avtale eller pakt. Et afrikansk 
ordtak sier at: “Skal du gå fort, går du alene. Men skal du gå 
langt, går du sammen med andre.”

Jesus visste viktigheten av enhet. Han som er en del av 
treenigheten hadde erfart hva det vil si å være ett. Derfor 
peker han også på den guddommelige enheten som er i 
treenigheten for å gi oss som følger ham et eksempel. Det vi ser 
i treenigheten er at Faderen herliggjør Sønnen så Sønnen kan 
herligjøre Faderen igjen gjennom Ånden som igjen herligjør 
Sønnen. Det er det som skjer i en perfekt enhet, at man løfter 
hverandre opp til nye høyder i en evig kjærlighetsdans. Slik 
Jesus og Faderen er ett, skal også vi være ett.

I begynnelsen av juni var det noe stort som skjedde i Buen 
kulturhus. Oasen bibelsenter i Mandal og Søgne arrangerte 

iFokus, en konferanse hvor mange ble sterkt berørt av Gud 
på en eller annen måte og noen tok også imot Jesus for 
første gang. Det er gledelig å se en menighet i Mandal som 
virkelig tørr å satse stort og nå ut til mange mennesker. Under 
årets konferanse var det kanskje opp i mot 500 stk. som ble 
inspirert til å leve enda mer radikalt for Gud. Det som ikke er 
fullt så gledelig er at jeg nesten ikke så noen fra min egen 
menighet der.

Jeg var med som frivillig forbeder og veileder på konferansen. 
På tross av enkelte teologiske uenigheter og forskjeller i 
foretrukkent uttrykk så opplevde jeg at jeg ble tatt imot som 
en bror i familien. Jeg tror det var sånn Gud hadde tenkt det 
skulle være i kirka - at vi som en åndelige familie skal komme 
sammen å hjelpe hverandre i oppdraget om å fremme Guds 
gode budskap, selv om vi ikke er enige i alt. Vi er ikke kalt til 
enighet, men enhet.

Jesus kaller oss til enhet. Og jeg tror enhet ikke bare er 
nøkkelen til en velfungerende kirke men også nøkkelen til 
misjon; “Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at 
du elsker dem slik du har elsket meg” (v. 23). Skal vi som Guds 
folk følge Jesus i det han har kalt oss til må vi stå sammen i 
enhet, og det starter med deg, og det starter med meg! La oss 
fremover ha et fokus på å stå sammen på tvers av teologiske 
standpunkt og andre ting som skiller oss fra hverandre. La 
oss være én kirke som er sendt til verden for at Gud skal bli 
herliggjort.

24. aug  Utdeling av DVD til alle døpte 5 åringer i Mandal og Holum
3. sept  Oppstart babysang
4. sept  Oppstart Baluba småbarnssang
7. sept   Krølletrall for 3 åringer (Født 2012) i Mandal kirke kl. 16.30 eller 17.30
8. sept  Krølletrall for 3.åringer (født 2012) i Holum kirke kl. 17.00
12. sept Bekkevandring for 7.kl
14.-16. sept Omvisning i Mandal kirke for 4./5. klassene i byen.
19. sept  Tårnagenthelg for 3.klasse i Mandal kirke
20. sept   Tårnagentgudstjeneste i Mandal kirke
16. okt  Agent for rettferdighet for 4.klasse i Mandal kirke

Én Gud, én kirke

Trosopplæringsoversikt
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av håkon borgenvik

ACTION!

Ungdommene ble delt inn i grupper og sendt ut i landskapet 
for å prøve ut mange forskjellige aktiviteter: kanorace, sitte 
på en hesterygg, kjøre trail-sykkel, skyte med faly, (gassisk 
pusterør på ca 2,5m), volleyballturnering, kappløping i det 
store «hamsterhjulet» vårt, passere «edderkoppnett» uten 
å være nær trådene. Vannbomba handler om at laget ligger 
på ryggen i en ring og samarbeider om å holde en stor balje 
oppe med beina. Balja fylles med vann, helt til den velter og 
noen blir kliss våte.. Hvor mange ganger klarer man å hive et 
egg frem og tilbake før det knekker? Og sist men ikke minst: 
Gjørmebryting! Det begynner med to lag som skal prøve å 

få en badeball i motstanderens mål – og ender i det totale 
«alle-mot-alle»-kaos. Veldig gøy og mye søl! Heldigvis er ikke 
havet langt unna, selv om det er rimelig kaldt så tidlig i juni. 
På hver av postene var det et lite tenkespørsmål eller en enkel 
oppgave som har med Bibelen å gjøre. Dagen ble avsluttet 
med grilling og en kort andakt. 

Actiondagen er kommet for å bli! Et populært tiltak som 
samler mye ungdom, en dag med mye moro – og også litt 
mening. Og så gir det god mening å ha det moro. 

Kanoer, hester, trailsykler 
og gassisk pusterør. Og et 
hamsterhjul… Hva skjer? 
Jo, alt dette og mere til 
er på plass når den årlige 
Actiondagen går av stabelen 
i Furulunden. Et arrangement 
i regi av trosopplæringen, 
for de som går niende klasse. 
I år var datoen satt til 6. 
juni, og litt over 50 spente 
ungdommer møtte opp 
for å prøve seg på diverse 
utfordringer. 

Å bli kristen i Tyrkia kan innebære at man mister kontakt med 
familien sin eller blir blir utstøtt av vennene sine. Mange kristne 
opplever også at de de mister jobben fordi de tror på Jesus. 
Men til tross for dette vokser de kristne menighetene i Tyrkia. 
Pastor Ramazan er selv en av dem som konverterte fra Islam til 
kristendom, han er nå leder for den største protestantiske kirken i 
Antalya. En ung menighet hvor alle har islamsk bakgrunn. 

Ramazan har selv blitt truet på livet for sin tro, men dette hindrer 
ham ikke i å ha store visjoner for Tyrkia. «Vi ønsker at alle byer i 
Tyrkia skal ha en kirke», forteller han, og menigheten har allerede 

etablert en kirke i nabobyen Alanya. «Mennesker blir tiltrukket av 
budskapet som forkynnes. Spesielt tanken om en nådig Gud gjør 
sterkt inntrykk.» 

Holum menighets misjonsprosjekt går ut på å støtte arbeidet 
som Antalya Evangelical Church driver. Nå har du mulighet til 
å bli enda bedre kjent med misjonsprosjektet og få høre pastor 
Ramazan fortelle om hvordan det er å være kristen i et land hvor 
99%  av befolkningen er muslimer. Møt Pastor Ramazan i Holum 
4.-5.september!

Ramazan Arkan gikk fra å være konservativ muslim til å bli pastor for en av Tyrkias største 
protestantiske kirker. Nå vil han plante flere menigheter. Dette er Holum menighet med på!

MØT PASTOR 
RAMAZAN FRA TYRKIA!

Menighetstur Holum menighet

Holum menighet arrangerer menighetstur til Skogtun 25.-
27.september, og kontaktperson Ingrid Valand forteller at 
menigheten tidligere har hatt slike weekendturer med god 
deltakelse. Turen er lagt opp slik at den skal passe for alle, 
barnefamilier, enslige, gamle og unge. 

«Bakgrunnen for turen er at vi i vår menighet ønsker å bli 
bedre kjent med hverandre mens vi er i et godt og trivelig 
fellesskap. For den som er ny i Holum og ikke er blitt kjent 
med så mange ennå, er det en fin anledning til å treffe 
andre.» sier Ingrid, og hun fortsetter: «Ønsker en ikke 
overnatting, er det fullt mulig å reise hjem for å sove og 
komme tilbake på dagtid.»

Det hele starter fredag med kveldsmat og kveldsmøte. 
Lørdag er det undervisning, aktiviteter, god mat og konsert! 
Søndag avsluttes det med gudstjeneste og middag. 

«Vi håper mange setter av helgen og blir med på 
weekenden» avslutter Ingrid. 

Påmelding/informasjon:
Tor Magnus Tveiten: 97612589
Finn Røiseland: 99323487
Ingrid Valand: 95286817

Påmeldingsfrist: 10.september

av ingrid valand 

4     Menighetsblad for Mandal / Skjernøy / Harkmark / Holum NR. 4-2015   5



av ragnhild kleven

og søkte seg en fremtid som forfatter og komponist. Ketil 
Bjørnstad har en type forhold til musikk som jeg beundrer 
og respekterer.
Her i Mandal har vi også et spesielt forhold til Ketil Bjørnstad.
- Det var stas da vi fikk han til å innvie det nye flygelet i 
Mandal kirke.

Tormods liv handler også om musikk. Han har hatt hånd 
om en stor del av musikklivet i Mandal. I år er det 30 år 
siden han ble ansatt som organist.
- Jeg ble ansatt i 1985. Stillingen som organist omfattet 
Holum, Harkmark og Skjernøy. I tillegg var det en 
delstilling lagt til Kulturskolen. Tre år seinere overtok jeg 
organistjobben i Mandal kirke.

Kantor heter det nå -  en beskyttet tittel som krever 4 års 
kirkemusikkutdannelse. Det er sang i selve ordet. Hvor 
mange kor har du egentlig vært dirigent for opp gjennom 
årene?
-  Jeg er kommet til at jeg har dirigert rundt 10 kor. For 
meg er det viktig å ikke mure seg fast på en orgelkrakk. 
Enten man er organist eller kantor, så består arbeidet i 
musikalsk ledelse – og å ha det overordnede musikalske 
ansvaret i menigheten. 
Vi forbinder deg først og fremst med Kantoriet – og i de 
seinere år også med Da Capo.
- Det er ingen jeg har hatt en så lang reise med som 
Kantoriet, og det er nok der jeg har lagt igjen mest av meg 
selv.  Det er også det koret som er tettest knyttet opp mot 
jobben min. For noen år siden ble det innført aldersgrense. 
Da var det flere som gav uttrykk for savnet av å synge i kor. 
Noen kalte det til og med en sorgreaksjon.
- Det var tidligere medlemmer av Kantoriet som kom 
til å danne stammen av Da Capo som ble stiftet i 2011. 
Kantoriet og Da Capo er to forskjellige kor – med hver 
sin type ambisjon. Gleden og fellesskapsfølelsen er den 
samme.
- 
Det er vel kjent at korene har oppnådd heder og ære. 
Kantoriet har i tillegg mottatt utmerkelser i konkurranser. 
Men du påstår også at det -  på linje med å drive idrett - er 
sunt å synge.
- Norsk Korforbund har som motto: Sang hele livet!  Der 
er studier som kan bekrefte at det er   helse i å synge, og at 
det øker livskvaliteten.
Vi trenger ikke nasjonale studier for å få et inntrykk av 
hvordan korsang påvirker humør og helse. Ved henvendelse 
til tidligere og nåværende medlemmer av Kantoriet og 
medlemmer av Da Capo får en et godt bilde av hvordan 
det er å være kormedlem under Tormods ledelse. Det er et 
miljø hvor den enkelte blir sett, får utfordringer – et miljø 
med helse i hver tone!

Ketil Bjørnstad er et forbilde som forfatter og som 
komponist. Du komponerer også. 
- Jeg kan fornemme gleden ved å skape noe. Det er noe 
jeg gjerne vil jobbe mer med. Samtidig har jeg stor respekt 
for faget og ikke minst den klassiske kirkemusikken.  Jeg 
har glede av mange typer musikk. Folkelig musikk gir 
engasjement. Store verk gir dyp glede.  Jeg hadde en 
eksamensoppgave i forbindelse med Mastergradstudiet. 
Jeg skrev en komposisjon. Sensor skrev: Sørg for at det blir 

portrettintervju»

HVORDAN HAR DU HATT 
DET I FERIEN, TORMOD?

oppført! Det har ligget i en skuff til nå.
 
Hvor henter du inspirasjon? Synger du selv i kor?
- Det er viktig med inspirasjon fra flinke folk.Jeg har vært 
fast medlem av tre kor med tre dyktige kordirigenter. Hvis 
brønnen er tom så er det tungt -  uten påfyll hadde det vært 
vanskelig å holde koken. Jeg prøver også å hente impulser 
ved å oppsøke miljø utenfor kirka – og utenfor Mandal.

Observasjoner og tanker fra orgelkrakken.  
- Først og fremst kjenner jeg stor grad av tilhørighet. Jeg 
kjenner meg veldig hjemme i Mandal kirke – i rommet – i 
klangen. Jeg er glad i både orgelet og flygelet. Nå ser jeg 
fram til at orgelet pakkes ut. 
-  Jeg føler meg ikke gammel i stillingen. Jeg ser på jobben 
som en gave – og en oppgave. Jeg tenker på meg selv som 
en kulturdiakon. Det er en skapende stilling og en tjenende 
stilling. Jeg har beholdt en type kjærlighet til musikken som 
er en drivkraft hos meg.
  
-  20.september blir det 30 årsmarkering med konsert i 
Mandal kirke!
- For meg blir det en anledning til å kombinere 
30-årsmarkering med et bidrag til Kirkens Hus. Det er en 
liten reise for egen del. Jeg trekker inn noen musikalske 
venner som jeg har samarbeidet med opp gjennom årene. 
Korene får en sentral plass. Programmet vil bestå av noe 
tradisjonelt/ klassisk - noe mer « populært» -  og noe helt 
nytt. 
- Kanskje det er tid for å hente noe fram fra en skuff!

Det er siste uka i juli. Om få dager er det 
ugjenkallelig slutt - det er tilbake på jobb. 
Tormod er klar i sin oppsummering.
- Det har vært en fin ferie! Vi har 
tilbragt mesteparten av tida i Spind. Her 
har familien et gammelt hus. Og så har vi 
vært mye ute i båt!

Han har nettopp lagt til land etter 6 
timers kjøring fra Blindleia til Mandal. 

Hvordan har båtlivet artet seg med årets ferievær?
- Det har gått helt greit. Mi sidde under kalesja. Og så er det er 
viktig å komme i le.

Mens Tormod og familien «sidde i livda», så mimrer vi andre om 
sommeren i fjor. Minnene om varme dager sitter som spikret, mens 
vi hutrer oss gjennom årets kjølige julidager. Værmeldinga gir oss 
heller ikke mye håp. I år har værkartet vist lave tall for temperatur 
og høye tall for vindstyrke. Noen ganger har temperatur og 
vindstyrke holdt følge: 15 grader i lufta og vind 15 m/s.

Lesing er en aktivitet som er uavhengig av vær og vind. Hva er din 
ferielektyre?
- Jeg leser blant annet «Veien til Mozart» av Ketil Bjørnstad. 
Han imponerer som forfatter.  Jeg liker å lese det han gjør – og 
jeg liker å høre det han spiller. Det handler også om valgene han 
har tatt. Han hoppet av karrieren som klassisk utøvende pianist 

Tormod med gitaren, 
sørlandsviser

Seniorkoret DaCapo

Mandal kantori
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av håkon borgenvik

KONFIRMANTTIME 
PÅ TIRILLTOPPEN

Det er mandag morgen og undervisningsleder Oddveig og jeg 
triller inn på tunet på Tirilltoppen, som familien Glomsaker 
kaller den. En liten høyde ved Kloster, Holum.  I døra møtes 
vi av en hel velkomstkomite: Pepsi og Toya, to livlige, 
portugisiske vannhunder. Mor Irlin, lillesøster Tiril som er på 
vei ut, og henne vi egentlig har kommet for å besøke: Andrine. 
Hun møter oss med et stort smil og triller foran oss inn i stua.

Vi setter oss ned og Oddveig henter frem konfirmantbibelen 
og Kristuskransen. Det er tid for siste konfirmanttime for 
Andrine. Hun har en sykdom som gjør at hun er avhengig 
av rullestol og mange hjelpemidler. Det er ikke så lett for 
Andrine å snakke heller, men mor forstår hva hun vil. Hun 

kommuniserer med et nydelig vesen, et uttrykksfullt ansikt 
og ikke minst mange gode smil. Og så liker hun fart. Enten 
det er på spesiallagde innretninger i alpinbakken, eller på den 
nye spesial-elsykkelen med sitteplass til henne foran. Fortere, 
fortere! roper hun og sørger for at pappa, Karl Trygve, holder 
seg i form.

Da konfirmasjonstiden begynte i januar ble Andrine operert og 
måtte holde senga hjemme i stua. Dermed ble det vanskelig 
å følge konfirmantundervisningen på bedehuset. Men slikt 
finner vi løsninger på. Oddveig har med jevne mellomrom 
besøkt Andrine og undervist henne på sengekanten og etter 
hvert ved stuebordet hjemme. 

Oddveig begynner med Kristuskransen, en bønnekrans med 
perler med litt forskjellige farger som er en hjelp til å be om litt 
forskjellige ting. Den blå handler f.eks om å få lov å hvile i Guds 
omsorg. To røde perler handler om kjærlighet – en for å gi og en 
for å få kjærlighet. Den svarte er nattperlen, sorg og død, og den 
hvite handler om oppstandelsen og nytt håp. Den leder videre 
over i det som er dagens tema: Sakramentene, dåp og nattverd. 

Vi snakker om den hvite dåpskjolen som er for lang – for dåpen 
er noe vi skal vokse i. Og at når vi blir konfirmert, så får vi en ny 
«dåpskjole», men nå passer den. For nå har vi vokst ut, fått den 
grunnleggende opplæringen som foreldrene våre lovde at vi 
skulle få da vi ble døpt. 

Oddveig finner frem et nattverdsett, brød og vin og vi snakker om 
livet med Gud som et langt løp. Nattverden er «drikkestasjonen» 
underveis som vi trenger for å klare løpet. Som en maratonløper 
trenger drikke og næring underveis for ikke å kollapse. Andrine 
følger interessert med, smiler sitt gode smil og kommenterer på 
sitt vis. 

Vi spør Irlin: -Hvordan har konfirmasjonstiden vært for Andrine? 
-Det er veldig greit at folk fra kirka kan komme hjem på denne 
måten, sier Irlin. Det blir lettvint for oss og det skaper god kontakt.
-Det har vært kjempehyggelig å komme hit, skyter Oddveig inn. 
-Veldig koselig å komme hjem til deg, Andrine!
På konfirmasjonsdagen, skal hele familien kles opp i bunad. – Vi 
må opp lenge før 7! sier Irlin. Men det blir flott! Forberedelsene 
er godt i gang. Invitasjonene er sendt, bordkortene er laget, og 
blomsterdekoratør Irlin har klare planer for bordpynten. –Men 
maten har jeg ikke laget ennå, sier hun og ler.
-Gleder du deg, da, Andrine?

-JA! Sier hun med et stort smil. Det blir masse folk og god 
stemning. Spennende! Andrine er en jente som har fått større 
utfordringer enn de fleste her i livet. Likevel så virker hun så 
harmonisk og fornøyd. Hun er, slik vi kjenner henne her i bygda, 
en gledesspreder med sitt gode smil og fine vesen. 

På konfirmasjonsdagen vil en egen benk være reservert for 
Andrine og familien hennes. Våre gamle bygdekirker er vakre, 
men byr på noen praktiske utfordringer. Man kommer ikke opp til 
alterringen med en rullestol, så da får presten heller ta turen ned 
og forta forbønnshandlingen for Andrine der. Det viktig for oss å 
understreke at absolutt alle, uansett forutsetninger, er velkomne 
som konfirmanter. Det finnes ikke problemer – bare utfordringer 
som vi finner løsninger på. 

Så er vårt besøk hos Andrine slutt og vi følges ut i døra og ønskes 
god sommer. Oddveig får en god klem og vi ønsker familien en 
god sommer og lykke til med innspurten før den store dagen i 
slutten av august. 

Choral søker nye sangere!
Mandal menighets ungdomskor, Choral, søker nye 
sangere!  Går du på ungdomsskolen og er glad i å synge 
er du hjertelig velkommen! Vi øver onsdager kl. 19.00-
20.30 på Menighetshuset i Øvrebyen. Vi synger på ulike 
arrangementer og konserter, og prøver dessuten å få 
til en hyttetur iblant… Vi har det veldig trivelig sammen! 
Første øvelse etter ferien er onsdag 26.august. Det er 
ingen opptaksprøve, så her det bare å møte opp!!!
Vennlig hilsen Lotte Aalvik (dirigent)

   
Har du et barn som trenger Har du et barn som trenger Har du et barn som trenger 

tilpasset opplæring?tilpasset opplæring?tilpasset opplæring? 

I trosopplæringen ser vi at vi ikke treffer så 
mange barn og unge med fysiske og psykiske 

utfordringer. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi 
inviterer derfor til et møte for foreldre som kan 
dele erfaringer og sammen med oss finne bedre 

løsninger. Det kan være nye tilbud eller økt 
tilpasning på aktiviteter vi har fra før. 

 
Arr. Mandal og Holum menigheter, trosopplæringen 

Velkommen til møte  
8.sept. Kl.1930 

på menighetshuset  
i Mandal 

«Bibelselskap»
Fredag 26.juni var 31 mennesker samlet til et «bibelsk» 
måltid på Toftenes bedehus. Anne Lise Sodeland 
Thomassen og Dagfinn Thomassen ville gi sitt bidrag til 
Kirkens Hus mens de var hjemme på ferie. Menyen var 
retter beskrevet i Bibelen. Anne Lise Sodeland Thomassen 
holdt et interessant kåseri om maten hun hadde tilberedt 
- og serverte. Det ble en spennende kveld for hjertet, 
hodet og magen. Takk for kr 9000,- som «bibelselskapet» 
innbragte til Kirkens Hus.
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MANDAL 29.08 KL. 11.00

Frida  Abrahamsen
Jan Martin Høst Ariansen
Krissandra Dizon Aspelund
Sondre  Bartnes
Tord  Bartnes
Tonette  Lykkås 
Dyrøy
Leonora Fasseland  Finstad
Angelica Tørresen Foss
Gaute  Hageland
Helene  Helliesen
Konrad  Helliesen
Sigrid Olena  Helms
Emma Bentsen Holen
Elisabeth  Husby
Malin  Høyland
Lars Widar Kongsvik
Anna Nilsen Lauvåsvåg
Serina Nilsen Lauvåsvåg
Charlotte  Lindland
Emilie Frandsen Manneråk
Benjamin Hansen Nordhaug
Sara Josefine  Oftedal
Martine  Ophaug
Benjamin Noah Ramstad
Mathias  Revheim-
  Rafaelsen
Mathilde  Ruud
Eskil Gjertsen Sandnes
Alexandra Rivera Skoie
Unni Helene Strand
Tobias  Strømme
Emma Sofie  Søviknes
Tobias Sæves Thorbjørnsen
Alexander  Tønnessen
Myron  Weinberg
Benjamin Kleiven Åvik

MANDAL 29.08 KL. 13.00

Markus Rugland Bentsen
Peder  Dovland
Mathias  Einen
Sivert  Flåt
Håkon Andreas Førsund
Emma Cecilie  Hille
Teodor Bragdø Hodnemyr
Ramona Elìn Jacobsen  Egeland
Sander  Lindquist Johnsen
Malene  Knudsen
Rikke  Kristensen
Vetle  Kråkeland
Åsmund Lundevik Landsnes
Sebastian  Lund Tørresvold
Yulia Solveig  Lunde
Ida  Løvaas
Emma Scott Magnussen

Markus Pedersen Nesse
Christoffer Førland Noddeland
Emma Salmine  Olsen
Tina Warren Omdal
Mathilde Sofie Klev 
Sebdal
Hanne Sofie Håland Sigvartsen
Erik  Sirnes
Ingrid Rolfsen Skuterud
Gina Høgmo Sondresen
Silje Jee Soo Staurseth
Ina  Stusvik
Axel  Thomassen
Sigurd  Thomassen
Thea  Thomsen
Sigrid Saure Tofte
Jørgen Brøto Torland
Guro Bratteberg Tånevik

MANDAL 30.08

Marius  Andersen
Magnus  Bjørnstad
Stian  Brådland
Jan Fredrik Klokk Fredriksen
Stina Emilie  Fredriksen
Helene  Gjertviksten
Silje  Gjertviksten
Sunniva Eriksen Greipsland
Mathias  Gundersen
Emilian  Hennestad
Terje  Holm wang
Ivan  Kjerulf
Gabriel Einarssonn Lunde
Sondre Rødne Moland
Timian Mourad Nergaard
Victoria  Olsen
Thea Aasen Pedersen
Norman  Røyland
Christian Omland Sebdal
Simon  Storaker
Sara  Syvertsen
Søren  Wærenskjold
Milla Mariell Holm Ådnebergli
Sindre Borlaug Ådnebergli

HOLUM 30.08

Simon  Fredriksen
Hanna Andrine Glomsaker
Emilia  Glomså Møll
Elise  Hommen
Marte Natalie Røyland Jacobsen
Malin  Meistad
Hanna Vatnedal Moe
Vibeke Friberg Regevik
Anne Jorun  Røyland
Sunniva Aslesen Skogen
Jonatan  Strømme

MANDAL 05.09 KL. 11.00

Julie  Abrahamsen
Jonas Moland Afzal
Jan Tommy Windsland Andreassen
Erin Rugland Anzjøn
Fredrik Eivindssønn Beckstrøm
June  Berg-Hansen
Anders  Danielsen
Benjamin  Fuglaas
Julie Granholt Grøtting
Kristiane  Haddeland
Kaja Kristine  Hansen
Magnus  Jakobsen
Joakim  Kleveland
Rakel Seland Lajord
Søren  Laudal
Hannah Walther Lindland
Oda Moland  Nevland
Herman  Nomedal
Gaute Sløgedal Nørve
Susan Desiree  Palencia
Markus  Simonsen
Elias Lauen Singstad
Karoline  Stoveland
Anna Tomine Roland Sørensen
Constanse  Urhaug
Ole-Jo  Vigebo
Anette Isaksen Vindsetmo
Markus Bjurstrøm Øvervoll
Olaug  Øybekk

HARKMARK 06.09 KL. 13.00

Sindre  Justnes

Oversikt over høstens konfirmanter

Bruktbutikken
Bruktbutikken har i sommer hatt 
utvidede åpningstider. For å få 
dette til å fungere har mange stilt 
opp og gjort en ekstra innsats. 
Det er en kjent sak at handelen 
generelt har vært bra i Mandal. 
Dette gjelder også bruktbutikken. 
Turistsesongen har ført til flere 
kunder i butikken. Resultatet har 
vært over all forventning. Takk til 
alle som har bidratt!

Her er noen glimt fra konfirmantleiren 2015. 
Nesten 300 konfirmanter og 70 ledere var 
sammen på Lista en uke i august. Det var 
innholdsrikt, utfordrende og veldig sosialt…

Utfordringer fysisk, 
undervisning i break dance 

av profesjonell breaker

På Lista er det en fantastisk skatehall, der de 

konfirmantene som ville fikk prøve seg 

Kreativ framvisning av bevegelser til den populære sangen: To hender

Full fart og full innsats «…danser inn i himmelen»

Konfirmantene satt som lys under møtene
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VÆR MED OG GI KIRKEN 
GODE RÅD!

TO VALG
Kirkevalget finner sted 14. september 2015, med 
forhåndsstemming fra 10. august. Det direkte valget på fire 
leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig 
som menighetsrådsvalget. 

Årets nyhet er at det i Agder og Telemark er to kandidatlister 
å velge mellom ved valget av nytt bispedømmeråd, 
Åpen Folkekirkes liste og Nominasjonskomiteens liste. 
Medlemmene av bispedømmerådet er samtidig medlemmer 
av Kirkemøtet, kirkens «storting». Kirkevalget holdes samme 
dag som kommune- og fylkestingsvalget og i nærheten av de 
offentlige valglokalene. 

Alle stemmeberettigede medlemmer av kirken vil få tilsendt 
et valgkort i posten før 10. august. Der vil det stå hvor man 
kan stemme.

STEMMESTEDER (VALGLOKALER)
Stemmesteder i Mandal sokn: 
Ime valgkrets: Ime skole, klasserom 
Frøysland valgkrets: Frøysland skole, musikkrommet
Sentrum valgkrets: Rådhuset, spiserommet.
Stemmesteder i Holum sokn: 
Holum krets: Holum skole, medieteket 
Ime krets: Ime skole, klasserom

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 fra kl 1000-1400.  

I tillegg til Kirkesenteret, kan det avgis forhåndsstemme på 
følgende steder:
Holum sokn: 
Holum Omsorgsenter 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 Omsorgsenter, Glasshuset, 31. august kl 1000-1200.

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.

Vil du vite mer om valget, listene og kandidatene, så kan 
du gå inn på nettsidene www.mandal.kirken.no eller  
www.kirkevalget.no.

av astrid braadland

Den 14. september er det valg på nytt menighetsråd og nytt bispedømmeråd. Gjennom 
stemmeseddelen kan du være med å bestemme hvem som skal styre kirka lokalt og nasjonalt. 

SKAPER FRAMTIDAS KIRKE

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
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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
Lotta Akselsen
Mathias Strisland Håland
Thomas Kvande
Matheo Michaelsen
Kellian Roalkvam
Leah Isabel Steen-Nygård
Simone Sæveland Haga
Rolf William Ree
Håkon Michaelsen
Ellie Alice Bording
Sindre Brådland Børufsen
Julian Andersen Bruskeland
Iben Stokke Fyllingen
Philip Myrvold
Lucas Phuthai Eikeland
Nora Storm Tønnesen
Eir-Alexander Eidsberget    
 Bentsen
Silas Berge
Teresia Eriksen
Karen Emilie Einarsmo 
 Haldorsen
Emilian Engervik Waage
Maren Kåfjord Hillesund
Simen Hillesund Kåfjord
Eskil Øksendal Torland, 
 døpt i Laudal kyrkje
Levi Fasseland Rugland, 
 døpt i Vigmostad kyrkje 

Holum
Elias Markussen
Severin Tronstad
Vebjørn Kloster Kvidbergskår
Ella Møll
Thea Homme
Hannah Nøkland
Alexandra Storm Ree
Therese Håland Vatnedal

Harkmark
Aksel Løge
Julian Berg Tånes
Marina Gilbrandsen Nilsen
Laura Vedeld

Skjernøy
Hermann Syvertsen Muren
Tuva Syvertsen Klepp
Isak Vågsvoll
Frida Jenssen Lea
Kristian Sanden
Miriam Hammerø
Sara Hammerø

VIGDE

Mandal
Mari Hallingsgård Nodeland og 
Morten Harald Nilsen Bergsaker
Marianne Hatlehol og Tom Inge 
Dahl

Jorunn Wigemyr og Tomas 
Vatne
Karen Marie Gabrielsen og Tord 
Ivan Heimdal
Siri Merete Bjørnstad og 
Thomas Thorsen
Kine Tronstad og Ronny 
Aanensen
Linda Fjeldsgaard og Pål Erik 
Pedersen
Rikke Cecilie Nergaard og Lars 
Erik Humborstad
Helene Dahl og Bjørnar Dahl
Victoria Stølmacher og Rune 
Salvesen
Thea Sofie Pettersen Fredriksen 
og Kai Morten Skjelnes
Yanina Yushkina og Mats 
Schibstad Jakobsen
Silje Marie Carstenen Hansen og 
Erik Fjeldsgaard Schau

Holum
Renate Øverland og Torstein 
Magnus Hide
Bente Grøvan og Alf Reidar 
Vigmostad
Tone Nomedal og Bjørn Espen 
Olsen

Harkmark
Anne-Kristine Hagland Kaasa 
og Bjørn Vidar Kaasa

DØDE

Mandal
Sigrun Mathilde Andersen   
 f. 1919
Bjarne Lande f. 1945
Bjørn Inge Veamyhr f. 1964
Gerd Lillian Espelien f. 1934
Arvid Odd Eilertsen Andersen  
 f. 1947
Bjarne Gabriel Knudsen f. 1929
Harry Werner Frostestad f. 1931
Alfred  Hobbesland f. 1933
Louise Eeg Gjessing f. 1918
Solveig Ask f. 1929
Jan Henry Larsen f. 1936
Alfhild Marie Wilhelmsen   
 f. 1917
Åsta Ingeborg Møll f. 1926
Astrid Reidunn Friestad f. 1924
Ragnhild Sofie Kjetland    
 Jakobsen f. 1934
Kimberly Kim-Fung Shi-Thu   
 f. 1967
   
Holum
Tora Kvåle f. 1919

På bakerste benk

Jeg hadde såret noen dypt. Og jeg hadde brukt mange gode 
argumenter for å gjøre nettopp det. Den andre personen ble 
utrolig lei seg, og sa det rett ut:
- Du såret meg. Og nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.
Uten å tenke. Uten å engang vurdere det jeg hadde gjort sa jeg:
- Jamen, jeg er jo bare et menneske. Vi gjør jo alle feil.
Jeg aner ikke hvorfor jeg sa det. Det slapp ut av meg som en godt 
innarbeidet forklaring på hvorfor jeg hadde såret noen. 
Men hvorfor sier vi “jeg er bare et menneske” når vi gjør vondt 
mot andre? Er det for å slippe å ta ansvar? Eller er det for å vende 
hele situasjonen til vår fordel - som stakkers ofre for vår egen 
menneskelighet? Lever menneskeligheten sitt eget liv uten at vi 
skal stå til ansvar? Uten at vi vurderer muligheten for at vi kan såre, 
fordømme og ødelegge for andre?
Stakkers meg som hadde såret noen. Stakkers meg som ikke visste 
bedre. Stakkars meg som bare handlet med min menneskelighet 
uten å vite det. Det er mer synd på meg enn den jeg sårer?
Er det slik vi kristne skal være? Er det slik vi møter andre? Hvorfor 
sier vi i så mange sammenhenger: Jeg er bare et menneske?
Hvorfor sier vi ikke unnskyld lenger? Hvorfor prøver vi å slippe 
unna ansvaret vårt? Har ikke vi det hellige inni oss? Kjenner ikke vi 
Jesus? Hva hadde skjedd med verden om Jesus holdt på slik: - Jeg 
er bare et menneske. Jeg tror jeg blåser i min far, og stikker av fra 
mitt ansvar for verden. 

Hvordan hadde det da gått med oss? Om ikke Jesus hadde gitt sitt 
liv for oss?
Hvordan kan vi da løpe rundt på jorden og kalle oss “bare 
mennesker” når vi gjør vondt mot andre? Og hva lærer vi egentlig 
av våre store og små feil om vi ikke tar inn over oss at det er oss, og 
kun oss, som har ansvar for det vi gjør? Uansett hvilket argument 
vi bruker?
- Ja ja, alle gjør feil. Vi er jo bare mennesker. 
Jeg skulle ønske at jeg aldri kommer til å si det igjen. Jeg skulle 
ønske at jeg aldri gjør meg selv til offer for min menneskelighet når 
jeg gjør vondt mot andre. Jeg skulle ønske jeg kunne være mer lik 
Jesus, og ta ansvar for mine handlinger. Og ikke minst si unnskyld 
når jeg gjør vondt mot andre. 
Det vil lege sår. Det vil gjøre verden til et bedre sted. I stedet for at 
jeg stikker av fra mitt ansvar ved å kalle meg menneskelig. 
Vi er skapt i Guds bilde. Vi er ment å leve sant med våre liv. Vi er 
ment å ta ansvar og vokse i vår tro. Å stikke av fra ansvar når vi 
gjør vondt mot andre tror jeg ikke noe på. Selv om det er vondt 
å ta innover seg at vi sårer og ødelegger. Kun ved å ta ansvar og si 
unnskyld kan vi rette opp det vi gjorde. 
Gud har gitt oss valg. Han har gitt oss trang til å være sammen med 
ham, og til å være ansvarsfulle og vennlige. Ja, vi er mennesker. 
Men det er ikke en unnskyldning for å ikke ta ansvar når vi gjør 
vondt mot andre. Det er begrensningen som vi må leve med. Men 
den frie viljen, og alle våre valg kan forvaltes til frelse for andre. Og 
for at andre skal se at vi har det hellige på innsiden. Men den kan 
også gjøre det stikk motsatte når vi ikke tar ansvar.
Jeg ber Gud om at jeg aldri skal si “Jeg er bare et menneske” når jeg 
sårer andre. Men jeg er jo bare et menneske. Da 
går det kanskje ikke?
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Velkommen til kirke!

MANDAL KIRKE

Søndag 23. august kl 1100
13. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Per Ragnar 
Haraldstad.  Nattverd. Takkoffer til 
Ungdomsgruppa i Misjonssalen.

Lørdag 29. august kl 1100
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Håkon Borgenvik. Takkoffer til 
ungdomsutvalget.

Lørdag 29. august kl 1300
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Håkon Borgenvik. Takkoffer til 
ungdomsutvalget.

Søndag 30. august kl 1100
Vingårdssøndag
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Eva Marie Jansvik. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

Lørdag 5. september kl 1100
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Eva Marie Jansvik. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

Søndag 6. september kl 1100
15. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Vikarprest. Takkoffer til 
diakoniutvalget. Mulighet for å avgi 
forhåndsstemme til Kirkevalget eter 
gudstjenesten.

Søndag 13. september kl 1100
16. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Håkon Borgenvik. 
Nattverd. Takkoffer til Hald 
Internasjonale Senter.

Søndag 20. september kl 1100
17. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste. Eva Marie 
Jansvik, Oddveig F Olsson, Beate 
Frigstad. Tårnagenter. Takkoffer til 
dåpsopplæringsutvalget.

Søndag 20. september kl 1900
Konsert til inntekt for Kirkens Hus.

Søndag 27. september kl 1100
18. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Håkon Borgenvik. 
Kristiansands KIAs gospelkor. 
Nattverd. Takkoffer til Kirkens SOS 
i Agder.

Søndag 4. oktober kl 1100
19. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Helene Lohne Kristensen. 
Takkoffer til kkk – utvalg for kirke, 
kunst og kultur.

Søndag 11. oktober kl 1100
20. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Eva Marie Jansvik. Mandal 
barnegospel. Nattverd. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

HOLUM KIRKE

Søndag 30. august kl 1100
Vingårdssøndag
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Håkon Borgenvik. Takkoffer til 
dåpsopplæringsutvalget

Søndag 13. september kl 1100
16. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Helene Lohne 
Kristensen. Nattverd. Takkoffer til 
Diakoniutvalget.

Søndag 27.september kl 1100
18. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste på Skogtun i 
forbindelse med menighetstur. Nils 
Holbek Feed. Nattverd. Takkoffer til 
misjonsprosjektet «Kirkebygging i 
Antalya».

Søndag 4. oktober kl 1100
19. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Nils Holbek Feed. 
Nattverd. Takkoffer til Kirkens SOS 
i Agder.

SKJERNØY KAPELL

Søndag 23. august kl 1100
13. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Helene Lohne Kristensen. 
Nattverd. Takkoffer til Normisjon.
Mulighet for å avgi forhåndsstemme 
til Kirkevalget etter gudstjenesten.

Søndag 6. september kl 1100
15. søndag i treenighetstiden
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Håkon Borgenvik. Takkoffer til 
ungdomsutvalget.

Søndag 20. september kl 1100
17. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste/Barnas 
misjonsdag. Per Ragnar Haraldstad. 
Utdeling av kirkebok til 4-åringer. 
Takkoffer til NMS, Det Norske 
Misjonsselskap.

Søndag 11. oktober kl 1100
20. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Håkon Borgenvik. 
Takkoffer til Ungdomsforeningen på 
Skjernøy.

HARKMARK KIRKE

Søndag 6. september kl 1300
15. søndag i treenighetstiden
Konfirmasjonsgudstjeneste.  
Håkon Borgenvik. Takkoffer til IKO, 
Kirkelig pedagogisk senter..

Søndag 27. september kl 1100
18. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Vikarprest. Nattverd. 
Takkoffer til Kirkens SOS i Agder.

Kjære alle 5 åringer  
i Mandal og Holum!  

 
Mandag 24.august kommer vi på døra til deg.  

Vi ønsker å gi deg en dvd i gave, du som hører til i kirka 
vår. Jarle-TV er morsomt og lærerikt, og  

inneholder dukketeater, musikkvideoer, drama,  
andakt, trylling og mye mer!  

Vær hjemme i 17-19 tiden, så ringer det noen på døra. 
Håper det er du som lukker opp, hvis ikke legger vi gaven 

i postkassen din! Vi håper du vil like den! 

Hilsen dåpsutvalgene i Mandal og Holum 

Kirkeskyss

Gaver til bladet 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

FULLDISTRIBUSJON

Kr. 200: AogHT.Bringsdal,  BKK, L.Ulriksen

Tirsdag 19-21
Høst 2015

22. september
6. oktober

20. oktober
3. november

17. november


