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AndaktLeder

Høsten er over oss, og vi kryper inn i våre gode, 
varme og behagelige hjem. Til knirkingen 
fra vedkubber som brenner i peisen nyter 
vi varme kopper med te eller kakao mens vi 
glade og fornøyde leser en god bok. Ute uler 
stormen, det er mørkt, inne tenner vi lys og 
kjenner at livet og høsten i grunnen ikke er 
så verst. Sånn er det i alle fall ukebladene 
beskriver høsten. Høsten er god. Høsten er 
varm. Høsten er tid for å kose seg. 

Vi har det godt. De aller fleste av oss har 
varme hus å flykte inn i når kulden ute biter 
for hardt. Og mange har ressurser til å flytte 
enda lengre på seg for å kjenne varmen 
fra sola, rett på kroppen. Vi er heldige. Vi er 
privilegerte.

Derfor blir kontrastene så voldsomt store 
til dem vi nå ser er på flukt. De som flykter 
fra sine hjem i bunnløs fortvilelse. Fordi de 
frykter for sine liv hvis de blir. De som må sove 
ute, fordi de er på vei, på vei ett eller annet 
sted. De vet muligens ikke hvor, de vet bare 
at der de var kan de ikke være. De kan ikke 
flykte inn i sine varme og gode hjem, sette 
seg foran peisen, inntullet i et varmt og godt 

pledd. De har ingen steder å gjemme seg. De 
må bare fortsette å gå. 

Vi ser med fortvilelse på det som skjer, vi blir 
maktesløse og handlingslammet og aner 
ikke hva som er rett å gjøre. Men vi skjønner 
at vi må gjøre noe. Tiden er kommet for at vi 
må dele av vår overflod. Ikke bare nå, men 
vi må endre våre liv slik at flere kan få glede 
av alt det vi har fått. Dette gjelder ikke bare 
vår materielle rikdom, men vi må også dele 
av vår tid. For de som kommer hit trenger 
tid. De trenger å bli kjent med oss, med vårt 
land, med vår kultur og med vårt språk. De 
trenger vanlige mennesker som deg og 
meg for å kunne bli en del av vårt samfunn; 
bli deltakende her i arbeid og fritid. Og vi 
trenger dem. Vi trenger dem for å forstå. For 
å forstå hva som faktisk skjer i verden, og for 
å skjønne hva vi kan og må gjøre for at verden 
kan bli til et bedre sted. 

Ønsker du å hjelpe? Ønsker du å gi av din tid? 
Ta kontakt! Vi på kirkesenteret kan sette deg i 
kontakt med de som vet hvor og hvordan du 
kan hjelpe. 
Nå er det tid for å handle!

1. No kallar sol og sommarvind
Vårt liv spring ut, vår dag er lang
No lokkar hav og doggvåt skog
Og fjerne hjarte klokkers klang
Far ut! Far ut! Kjenn himlens regn
Og skjelv i nattevindens sus
La auga gå mot ukjend verd
Og styr ditt steg mot ukjent hus

2. Nå lyser blom, no svingar strå
Og dropar heng i morgonvind
Ein frøsverm stirrar mot det blå
Og fuglar flyr i himlen inn
Legg ut, legg ut, du svoltne sjel
Og berg din draum i sorg og lyst
Finn får i fjell mot høgste tind
Og styr den stamn mot siste kyst

3. Så herleg er en grøne jord
Med store fjell og vide hav
Så enkle er dei lovnadsord
Som ber oss over død og grav
Kom heim, kom heim, du barn som rak
Så vide om før sol gjekk ned
Kom heim, og kjenn den milde smak
Av nådens sol, av himlens fred

4. Så nær oss er den kjærleikshand
Som styrer fjerne klotars gang
Som rører oss i framandt land
Og tar oss heim til moders fang
Kom heim, kom heim til faders hus
Var synda stor, er nåden stor
Og himlens glede blir eit brus
Av tusen venger over jord

Edvard Hoem

Nr 233 i Norsk salmebok – en salme 
som lovpriser livet – en salme om 
Guds omsorg – en salme ved livets 
begynnelse… og slutt…

Den rommer livsløpet – den herlige 
reisen, men også med farer og ukjent 
farvann underveis. Små mennesker går 
ut i verden med friskt mot i sommervind 
på leting etter drømmene… 

Der er hindringer, utfordringer, feiltrinn 
og fristelser. Der er misunnelse og 
mistenksomhet, -mange feller å gå i. 

Livet er en balansegang, - det er lett 
å falle ned fra linen, og noen ganger 
vanskelig å komme opp igjen. Veien 
videre kan være vond og lang.

Denne salmen viser at det er håp for alle 
uansett hva som er sagt og gjort. Livet 
ble kanskje annerledes enn vi hadde 
tenkt, men hele tiden har vi vært i Guds 
hånd. Edvard Hoem skriver: 

«Så nær oss er den kjærleikshand  som 
styrer  fjerne klotars gang.» 

«Kom heim, kom heim til Faders hus! 
Var synda stor er nåden stor!»

Det er håp for oss alle!

6. okt  Agent for rettferdighet for 4.klasse i Mandal kirke

17. okt  Skattejakt i Holum kirke for 4-åringer

23. okt  Skolegudstjeneste for 5.klasse i Mandal kirke

28. okt  Skolegudstjeneste i Holum kirke

7 .nov  Skattejakt i Mandal kirke for 4-åringer

27. nov Lysvåken for 6.klasse

Uke 49  Juleløype for barnehagebarn i Mandal og Holum kirke

Uke 50  Juleløype i Harkmark kirke, julevandring for 1.klasse i Mandal kirke

Norsk salmebok Nr. 233 

Trosopplæringsoversikt
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av øyvind braadland

Ungdom i oppdrag og var elev på en tre måneders bibelskole. Og 
etter enda en måned med praktisk evangeliseringsarbeid, gikk 
ferden videre til Singapore, Malaysia, Thailand, Nepal og India!

Ditt musikalske talent ønsket du også å videreutvikle?
- Jeg hadde ønsker om å ta utdanning innen musikk, men jeg 
tenkte også ofte på hva Gud ville bruke livet mitt til. Etter å ha 
avlagt eksamen i musikk mellomfag på universitetet i Aalborg, 
reiste jeg derfor til Amsterdam og arbeidet i Musiciens for Mission, 
- et evangelseringsarbeid innen Ungdom i oppdrag hvor nettopp 
sangen og musikken  står sentralt i formidlingen. Og ei løpet av 
dette året ble det turneer og konserter sammen med andre unge 
musikere både i Europa og Afrika!

Men historien om Lotte stanser ikke her. Hun valgte å ta 
lærerutdanning, og etter å ha giftet seg i 1994 og fullført 
lærereksamen i Aarhus i 1996, arbeidet hun som lærer på en 
katolsk privatskole i fire  år mens Kjell-Håkon blant annet fullførte 
studier på konservatoriet.
 
 Men dere hadde begge et ønske om å komme til Norge?
- Det er riktig. I 2002 flyttet vi til Jessheim, og der ble vi i ni år. 
Jeg hadde en deltidsstilling som menighetspedagog og drev 
babysang, lovsangsteam og barnegospelkor. I disse årene 
vokste familien, og jeg fikk nye oppgaver hjemme som også 
måtte skjøttes, mens Kjell-Håkon arbeidet i kulturskolen og på 
musikklinja ved den videregående skolen der.

Vi forstår at du har reist mye, og opplevd svært mye. Har livet alltid 
vist seg fra den lyse siden?
- Ikke alt har vært like enkelt, selv om jeg har svært mye å være 
takknemlig for! Som ung tenåring opplevde jeg at min storesøster 
ble drept i en trafikkulykke, og det satte dype spor både i mitt liv 
og hos mine foreldre. Siden fikk vi utfordringer med sykdom i vår 
egen familie da barna var små. Dette er hendelser som nok har 
gjort meg mer ydmyk enn tidligere. Livet er ikke bare svart - hvitt, 
og en kristen tro er ikke noen garanti for et liv bare i medgang. 
Livet har så mange ulike nyanser og utfordringer, men for meg er 
det viktig og riktig å ta Gud med  i det som skjer, - både det gode 
og det vanskelige!   

portrettintervju»

DET ER DEILIG Å VÆRE 
DANSK PÅ SKJERNØYA!

Er det slik at du aldri har tvilt på Guds eksistens?
- Nei, egentlig har jeg ikke det. Men i tunge perioder i livet har jeg 
nok følt at Gud har vært langt borte. Kanskje er det  likevel i disse 
periodene han har vært nærmest meg og har gitt meg styrke!
Lotte minner oss om bibelverset fra  Jeremia 29,11:  “For jeg vet 
hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke 
ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp!”

Og nå har du stadig nye prosjekter på gang?
- Jeg er dirigent for menighetens ungdomskor, Choral. Det er 
en flott og inspirerende oppgave som gir meg mye! Vi øver hver 
onsdag i Menighetshuset og tar gjerne imot flere sangglade 
ungdommer!  Ellers har jeg deltatt som korist ved flere lokale 
prosjekter, og nylig var jeg med i en slik sammenheng på Sjøboden 
på en konsert der.  Jeg er også med i en kvartett sammen med 
Beate Frigstad, Ulf Singstad og Tormod Lindland, og vi fire deltok 
for kort tid siden på en konsert i kirka.

I tillegg kommer altså lærerjobben på Frøysland skole, det daglige 
ansvaret for familie og barn, Kjell- Håkon som arbeider som 
trosopplærer og pendler til Farsund, aktiviteter på kapellet på 
Skjernøya, organisttjeneste en søndag formiddag i ny og ne.........
- Tiden strekker liksom ikke helt til! sier Lotte.

Vi møter opp på Frøysland skole en hektisk formiddagstime for å 
treffe Lotte før hun haster videre til ukens personalmøte. Allerede 
i korridoren blir vi møtt av en smittende latter, og vi skjønner at vi 
er kommet til riktig sted!

Hvordan kunne det ha seg at du havnet på Skjernøya, Lotte?
- Jeg er gift med Kjell-Håkon Aalvik, som er ordentlig Skjernøygutt. 
Vi traff hverdandre tilfeldig i 1992. Jeg var pianist i et band som 
turnerte i Europa, og Kjell-Håkon spilte i et annet band som vi fikk 
kontakt med på turneen vår. Slik startet det, og for fire år siden 
valgte vi å flytte tilbake til Kjell- Håkons hjemsted. Vi var heldige 
og fikk kjøpe et greit hus like i nærheten av foreldrene hans, og på 
Skjernøya trives vi veldig godt!

Lotte er født og oppvokst i Danmark, nærmere bestemt i Randers. 
Hun forteller at familien hennes var aktive i en frimenighet der. Slik 
kom hun tidlig med i et kristent miljø, og hun fikk ulike oppgaver 
som hun vokste på. Samhørigheten og fellesskapet i menigheten 
var svært godt, og hun sier at dette trygge miljøet i stor grad har 
preget henne siden. Men som ung ønsket Lotte å reise ut i den 
store verden for å  oppleve mer og lære mer!
- Jeg fikk jobb i en barnehage, og etter to år der hadde jeg spart 
opp så mange penger at jeg kunne reise ut! Det var nok ikke 
bare enkelt for foreldrene mine å sende datteren sin hjemmefra 
så tidlig. Sammen med en venninne reiste vi til USA og krysset 
kontinentet fra øst mot vest. Senere reiste vi til Fiji og Hawai og 
endte etter hvert opp på New Zealand. Her fikk jeg kontakt med 

Lotte i kjent stil 
bak pianoet

Ungdomskoret øver på menighetshuset i Øvrebyen

Hun spiller, synger og dirigerer ungdomskoret Choral. Hun er lærer på Frøysland skole, hun elsker 
å jobbe i hagen, lese interiørblad, strikke og lage mat på kjøkkenet. Nylig opptrådte hun som 
“kordame” på konsert på Sjøboden.  - Hvem er egentlig Lotte Aalvik?

UNGDOMSKORET CHORAL ØNSKER NYE SANGERE VELKOMMEN!
Thea, Jenny og Marte ønsker seg enda flere sangere i koret. 
Nå er de en fin gjeng med god blanding av gutter og jenter, 
men de tar gjerne imot enda flere ungdommer som liker å 
synge.

Hvordan er det å ha Lotte som dirigent?
- Det er supert! Lotte er dødskul, flink og morsom! Vi øver 
hver onsdag fra klokken 19.00 til 20.30 på Menighetshuset 
i øvrebyen. For nye sangere er det bare å stille opp, sier 
jentene i kor.
- Gjerne kjekke gutter også!

For å kunne starte i koret må du ha begynt i 8. klasse. Jentene 
forteller at de nå holder på å øve inn høstens program og 
at de gleder seg til opptredener de skal ha utover høsten.

Thea Thomsen, Jenny Jenssen og Marte Frivold ønsker flere 
ungdommer velkommen i Choral
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Det begynner å bli en god tradisjon. Mot slutten av september 
reiser Holum menighet på tur, den lange veien helt opp til 
Skogtun. Alltid like trivelig. En fin blanding av ungdom, og oss 
godt voksne +.. I år kolliderte turen med høstferien, og det var nok 
kanskje grunnen til at vi var ca halvparten så mange som vi pleier, 
og at barnefamiliene glimret med sitt fravær. En menighetstur 
uten barn er ikke helt som det skal være. Når det er sagt, så 
hadde vi det som vanlig kjempetrivelig, vi som prioriterte å få 
med oss denne weekenden. Ikke minst er det flott å ha med en 
god gjeng med ungdommer, som står i spissen for mye: lovsang, 
møteledelse, actionløype med mer. 

Fredag kveld var det ungdomsmøte med flott tale av leder i UF, 
Tor Magnus Tveiten. Ungdommene lærte oss noen nye sanger, 
og lillebror Tveiten, Sigvart, understreket at lovsang ikke bare er 
noe vi synger, eller hører på. Egentlig er det slik at hele livet skal 
være en lovsang. Godt sagt!

Lørdag gikk med til volleyball, actionløype, søndagsskolemøte 
ved hele familien Solås Nilsen, bibeltime på kvelden – og selvsagt 
mat. Myyye mat… Og kaker. Mange og gode kaker. En rekker 
ikke å bli særlig sulten på slike turer, og en skulle nesten tro det 
var konfirmasjon når en ser kakebordet. Turen avsluttes med 
gudstjeneste søndag morgen – og selvsagt kjører vi tidebønner 
morgen og kveld. 

Menighetsturen er kommet for å bli! Dersom en ønsker et godt 
fellesskap på tvers av generasjoner, dersom en ikke bare snakker 
om å bygge menighet, en faktisk ønsker å være med på det, så er 
dette et fantastisk redskap. Bra for samhold og fellesskap. En god 
arena for å bli kjent om man er ny i bygda og menigheten. Så det 
får være en klar oppfordring: Sett av datoen og fyll Skogtun neste 
år! Og har du gode ideer, eller innspill i forhold til programmet, så 
meld deg gjerne til tjeneste i komitéen!

Far og datter Røiseland i full 
fart og godt samarbeid

Det blir tid til mange gode samtaler i sofakroken når man er 
sammen en helg.

Full innsats når det er actionløype og verdifulle poeng står på spill.

MENIGHETSTUR, 
SKOGTUN

KRISTENT UNGDOMSARBEID I MANDAL

Ole Støle, voksenleder i Ungdomsgruppa i Misjonssalen, forteller:
UG er for alle som går i 7. – 10. klasse. UG er tilknyttet Norsk Luthersk 
Misjonssamband, som driver et stort arbeid både i Norge og i verden. 
Vi samles hver torsdag. Da har vi først en del aktiviteter som airhockey, 
bordtennis, luftgevær, småspill, bruskasseklatring, kanonball og 
badminton. Vi har også en kiosk, der vi selger sjokolade, brus, smoothie 
og varm pizza. Etter en stund med aktiviteter går vi alle inn i UG-salen 
og har samling. Der hører vi på en andakt om Jesus og synger noen 
sanger. Etterpå har vi aktiviteter igjen. Vi pleier å ha noen spesielle 
aktiviteter enkelte torsdager i løpet av året som Bingo, Scirocco, 
BadTaste-party, Scrapbooking… Vi har også en helt spesiell kveld som 
vi kaller KakeGrandPrix. Det vil si at alle baker en kake og tar med seg 
ned på UG. Der blir de premiert etter beste utseende, beste smak, mest 
oppfinnsom etc. Høst- og vinterturene går til Undeland. På høsten er 
hovedattraksjonen å rafte i kano nedover Audnaelva. På vinteren drar vi 
på dagstur til Bortelid. Vi drar også på andre turer i løpet av året.
 Hovedpoenget med UG er at de som kommer skal få høre om Jesus 
og Gud og kanskje forstå litt mer av hva han har gjort for oss. Samtidig 
ønsker vi at de skal få gode venner i et godt miljø. 

Otto Haaheim, voksenleder i 13-19, forteller: 
13-19 er et tilbud til ungdom fra 13 til 19 år og er et av byens 
lengstlevende kontinuerlige ungdomsarbeid. Siden starten i september 
1962 har omtrent «hele» byens befolkning enten vært innom eller 
kjenner noen som har gått på 13-19 på tirsdagskveldene. Alle 
ungdommer er velkomne innenfor dørene på Bedehuset, og det er 
variasjon i programmet slik at alle alderstrinn skal kunne ha noe som 
appellerer og interesserer. Turnering, Fifa, Kafè Edehuset, Bingo, Grøtfest 
og turer til Flystveit er noen av ingrediensene i et 13-19 år. 
 Det er et styre på 5 til 8 ungdommer som lager program, arrangerer 
turer, leder møter og sørger for å gjøre 13-19 til et godt sted å være. 
Kjøkkenpersonale og voksenledere sørger for at rammebetingelsene er så 
gode som mulig for at både kropp og sjel skal kunne få næring. De fleste 
tirsdagskveldene inviterer vi lokale talere som ikke har direkte tilknytning 
til klubben og noen ganger i året får vi besøk langveisfra, av team som 
reiser rundt. 13-19 har en visjon om å bidra til å føre nye ungdommer til 
kjennskap og tro på Gud. I disse dager arbeides det med en ny logo som 
inneholder slagordet «Gud i midten» og det er betegnende på klubben 
som sådan. Det er et klart ønske om å legge stor vekt på den åndelige 
siden, møtet og andakten. Et av de områdene vi satser ressurser på er band 
og musikk. 13-19 ønsker å ha et velfungerende musikalsk miljø som kan 
engasjere og utvikle unge talenter, samt bidra på tirsdagskveldene. Dette er 
et kontinuerlig arbeid og nye, musikalske spirer er velkomne til på 13-19.

Hva har kristent ungdomsarbeid betydd for deg?
HEIDI AANENSEN
Det gøyeste jeg viste i den tiden jeg gikk på 
ungdomsskolen var tirsdagskvelden. 13-19 var en 
fast møteplass for mange av ungdommene i byen, 
her kunne vi bare være. Jeg var svært aktiv i miljøet og 
ble ofte utfordret til å gjøre noe nytt. Jeg husker enda 
nervene som var tilstedeværende første gangen jeg 

skulle være møteleder. Jeg syntes den dag i dag at det fortsatt kan være 
litt skummelt å snakke foran folk, men ofte kommer tanken opp “klarte 
jeg det som 14-åring, så klarer jeg det hvert fall som 21-åring!” 
I dag er jeg medarbeider i et arbeid for studenter i Oslo. Vår visjon er å nå 
mennesker som er borte fra Gud og kirke, og gjøre dem til etterfølgere 
av Jesus. Jeg pleier å si at det arbeidet vi gjør er et ungdomsarbeid for 
studenter. Vi har møtt mange som aldri har opplevd et slikt fellesskap før, 

og syntes det er så fint å komme på møtene. Det er da man se hvor viktig 
det er med arbeid rettet mot ungdommer, et sted med godt miljø og et 
sted de kan føle seg velkommen.

EINAR J. RUUD
Det var stort sett hver tirsdag fra jeg gikk i 8. klasse 
til 2. videregående 13-19 var en samlingsplass 
både for å vedlikeholde vennskap og bli kjent med 
nye. Alle i Mandal visste hva det var og alle jeg har 
pratet med siden har bare positive oppfatninger av 
ungdomsmiljøet der. For min del var lovsangsarbeidet 

veldig viktig, og erfaringer jeg gjorde under arbeidet med 13-19 har jeg 
hatt veldig god bruk for når jeg nå driver med lovsang i studentmiljøet 
i Trondheim, også her for Normisjon i form av Salem Trondheim og 
ungdomskonferansen Impuls. Etter at jeg flyttet ut har jeg skjønt at de 
fleste i Norge ikke har et tilsvarende  miljø som vi har i Mandal i form av 
13-19 og de andre kristne ungdomstilbudene. Jeg kjenner derfor på en 
stor takknemlighet når jeg prater med andre som eksempelvis har vært 
eneste kristen enten i klassen eller på skolen, og som ikke har opplevd 
lokale kristne ungdomstilbud.

ERIK LÅGEIDE
Det begynner allerede å bli mange år siden jeg var 
en del av ungdomsarbeidet i Mandal menighet, 
likevel føles det nært når jeg tenker på det. Gjennom 
ungdomstiden var dette en stor del av mitt liv, 
menighetshuset og bedehuset var på mange måter 
litt som mitt andre hjem. Jeg følte en stor frihet der, det 

var trygt i en periode hvor mye kunne føles usikkert. Her fikk jeg utfolde 
meg og det ble et sted jeg også selv fikk lov til å være med på å prege. Jeg 
husker mange fine ledere som gode forbilder, som så oss, hadde tro på 
oss og var svært tålmodige. Jeg fikk nære venner som fremdeles er viktige 
for meg. Når jeg ser tilbake er det mange gode minner som dukker opp, 
om fine turer, aktiviteter og alt det andre vi drev med – men det som 
står igjen som det viktigste og mest betydningsfulle for meg er at jeg 
ble utfordret på å utforske min tro. Troen min har utviklet seg siden den 
gang, men jeg tenker at mye startet her.

LENE-MARI TØRRESEN
Tirsdag klokken 19:00 til 21:30 på Mandal Bedehus var 
ukas høydepunkt for meg i noen år; 13-19-kveldene 
kom og gikk som hjerteslag gjennom de tidlige 
tenårene. Der fikk jeg venner, og der la jeg min energi 
og glede på en helt naturlig måte. På ungdomsskolen 
gjaldt det å skulle passe inn, og å få så gode karakterer 

som mulig. I en slik, ganske kravfylt hverdag, ble tirsdagskveldene 
et fristed for meg. Der kunne jeg slappe av, ha det gøy og bare være 
meg selv. Jeg tror aldri det hersket noen tvil om at 13-19 var et kristent 
opplegg selv om det ikke nødvendigvis kun ble snakket teologi i dunsten 
fra frityrkokeren og på badmintonbanen. Når andakten ble holdt på 
slutten av kvelden, var det imidlertid stort sett stille i salen. 
Det var veldig viktig, tror jeg, at det fantes noen eldre til stede; noen gode 
forbilder. Og med «eldre» mener jeg de som var fra ett år eldre enn mitt 
årskull, til ordentlig voksne. Bare at de var der, skapte trygghet. Vi yngre 
slapp å tråkke opp stiene. Jeg så mye opp til de som var større. 
Jeg hadde kristen tro med meg hjemmefra. – Men hadde også mange 
spørsmål. På ungdomsopplegget fikk disse spørsmålene holdes levende. 
Jeg er glad for at stilen her var avslappa, så en ikke trengte modnes for 
raskt. Og så er jeg glad for at jeg ble sett. 

I tillegg til Ungdomskoret Choral, har Mandal flere tilbud for ungdom. I byen er det 13-19 på 
bedehuset og UG i Misjonssalen. I Holum og på Skjernøy er det også ungdomsgrupper som jevnlig 
arrangerer møter. Og Valand har Inside Out På Tvers på lørdager. 
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«En himmel over livet.»

Musikkgudstjeneste i Holum kirke 25. oktober klokka 11.00

Håndarbeidsgruppen for Kirkens Hus 

Velkommen til Allehelgenskveld 
i Mandal kirke, søndag 1.november 
kl 1900

Allehelgensdag er en dag som vekker spesielle følelser. 
En dag hvor vi gjerne tenner lys på våre graver og 
tenker litt ekstra på de som har gått bort. Det er gode 
minner, og det er sorg og savn. Allehelgensdag er også 
en dag hvor vi i kirkeåret løfter blikket, og får et glimt 
av himmel. Vi løfter frem troen på en Gud som er med 
oss i alt, og håpet om en ny himmel og en ny jord. 

Mandal Kantori inviterer, i samarbeid med Torbjørn 
Kloster og Håkon Borgenvik, til en kveld med fokus 
på håp, himmel, skaperverk. Vi vil gjennom musikk, 
korsang, naturbilder, en fabel, diktlesning og en enkel 
kveldsbønn løfte blikket mot himmelen over våre liv, 
og den soloppgangen vi har å se frem mot, som Guds 
barn. Det vil også bli tid for stillhet og mulighet for 
lystenning. 

Velkommen til en litt annerledes Allehelgenskveld!

I år blir det igjen musikkgudstjeneste i Holum kirke. Det 
blir en spennende gudstjeneste med mye musikk i fokus, 
med et eget band for anledningen. Orgelet skal selvfølgelig 
også brukes. Holum minigospel, ungdomskoret Choral og 

Håndarbeidsgruppen for Kirkens Hus er startet opp igjen. Hver 1.torsdag i 
måneden samles vi på menighetshuset kl 1700-1900. Vi er mange, men 
har stadig plass til flere. Skulle det være mangel på håndarbeid som hindrer 
deg fra å komme, kom likevel! Det er lov å komme bare for det sosiale 
samværet. Neste marked blir på Kanten 5.mars 2016. 

flere lokale solister deltar.  Forrettende prest denne dagen 
er Håkon Borgenvik. Kirkekaffe med pizzaboller etter 
gudstjenesten. Høres dette spennende ut? Kom da vel!
Kantor Madsen

Agent for rettferdighetAgent for rettferdighetAgent for rettferdighet   
Kun for 4.klassinger! 
Fredag 16.oktober  
(planleggingsdag på skolene) 

Kl 0900-1500 på Mandal menighetshus og litt i kirka. 

Som 4.klassing er du herved invitert til å bli med på en dag der du 
blir kvalifisert som Agent for rettferdighet.  

Oppdraget er stort, vi vil gjøre verden rettferdig! Det er ikke lett, 
derfor trenger vi mange agenter. Vårt motto er:  

En kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe en! 
Oppdrag: SKAP, oppdrag: TROM, oppdrag: DANS, oppdrag: GI 

Invitasjon kommer i posten. Bli med da vel! 

Oddveig Flatebø Olsson, Undervisningsleder 

MENIGHETSRÅD 2015-19

De nye menighetsrådene trer i kraft fra 
1.november. Slik ble resultatet:

HOLUM 
Medlemmer: 
1 John Morten Varhaug 
2 Kristin Røiseland Soteland 
3 John Kittelstad 
4 Torbjørn Kloster 
5 Finn Røiseland
6 Gunnar Holbek 
7 Marita Nøkland 
8 Kari Roksvold Lindland 

Varamedlemmer: 
1. Anne Karin Kvidbergskår Agnihotri 
2. Kirsti Kvidbergskår
3. Odd Magnar Nøkland 
4. Gerd Ruth Rosland Nordstrand
5.  Arnt Helge Nordstrand

MANDAL
Medlemmer:
1 Helga Marie de Presno
2 Arild Førsund
3 Mette Skaret Kjos-Hansen
4 Tom-Rune Gundersen

5 Anne Marie Telhaug Winsnes
6 Ragnvald Madland
7 Marit Seland
8 Lars Kristen Kjølberg
9 Tom Inge Dahl
10 Ingunn Eikeland
 
Varamedlemmer:
1.  Jan Harald Syvertsen
2. Sigbjørn Sløgedal
3. Frida Sandvik
4. Roald Stallemo
5. Jonas Kofoed Malin

SKAPER FRAMTIDAS KIRKE

14.september ble det avholdt valg på nye menighetsråd i Kirkevalget. Valgdeltakelsen var steget fra forrige valg, i år 
var den på 20 % i Holum og 14 % i Mandal mot 19 % og 11 % ved valget i 2011. Holum hadde også valg i 2013, da var 
deltakelsen nede på 13 %. Nasjonalt gikk valgdeltakelsen opp fra 13,5 % i 2011 til 16,7 % i år.

Bruktbutikkens første halvår har vært en fantastisk opplevelse 
fra åpningsdagen lørdag 14. februar 2015 og frem til i dag!

Etter at sokneprest Eva Marie Jansvik hadde holdt sin 
appell og åpnet sløyfen på døren, så strømmet kundene til. 
”Kaoset” på åpningsdagen var et bilde på at her ville folk 
komme, ta en kaffe i kaffekroken, rusle rundt for å se på 
utvalget vårt og slå av en prat.  Jevnt og trutt fikk vi varer inn 
for salg og pengene strømmet inn. Så kom ferietiden. Hva 
nå? Ville ”staben” vår stille opp i fellesferien mon’tro?
Tro det eller ei, vi fikk til en vaktplan med 5 dagers uke i 4 
hele uker. Dette ga Bruktbutikken det stålende resultat for 
juli måned med nesten kr 60.000.- brutto!

Nå utvider vi åpningsdagene med følgende tider:
onsdag fra kl 11-15
torsdag fra kl 11-17
lørdag fra kl 11-15
Vi gleder oss til å se deg i Bruktbutikken!

Venner av Kirkens Hus Mandal
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«KOM, KOM IGJEN  
TÅRNAGENTER, 
    KOM, KOM, 
    MYSTERIET 
       VENTER!»

av håkon borgenvik

En liten gruppe 8-åringer kneler på alterringen foran meg. Jeg 
sitter på huk foran dem og viser dem nattverdutstyret. Alle får 
en oblat og en drue hver, druen symboliserer vin, og jeg forsøker 
å si noe om hva nattverd er. Kommentarene kommer spontant, 
slik de gjerne gjør fra barn: «Det smaker vondt!» «Det smaker 
godt!» «Det smaker papir!» Hvordan skal man forklare nattverd 
til 3. klassinger? Hvordan kan man i det hele tatt prøve å forklare 
mysteriet? Vi snakker om tilgivelse og styrke. Og om at det lille 
brødet minner om et pengestykke. Med bildet av Kongenes 
Konge: Jesus på korset. Han som gav sitt liv som en løsepenge for 
oss. 8-åringen har skjønt det, grepet mysteriet i den grad det er 
mulig: «Han gir seg selv for meg!» Ikke bare den gangen for 2000 
år siden på Golgata, men her og nå. Når vi legger dette brødet 
på tungen og kjenner at det smelter i munnen og hører ordene: 
«Dette er Jesu kropp». 

Lørdag 19. september var ca 50 3.klassinger samlet til 
Tårnagenthelg i Holum kirke. Grunnet utbyggingen i Mandal 
kirke, kom mandalsbarna opp til Holum. Dagen etter var det felles 
gudstjeneste for alle i Mandal kirke. Det er alltid like flott å være 
med på Tårnagenthelg. 8-åringene er spontane, livlige, tillitsfulle 
og lydhøre. 

Dagen begynner med en spennende hinderløype og kryping 
gjennom huler på galleriet. De får agentbevis og skal løse 

«Det betyr at han gir 
seg selv for meg, da!» 

Glade barn på tårnagenthelg

Det er spennende 
å få håndjern på…

Oddveig forteller 

om dåpen

Hinderløypen måtte gjennomføres av alle agenter

Lystenning

Øvelse på dramastykke om de ti spedalske som møtte Jesus

forskjellige oppdrag: Det handler om å spre Guds kjærlighet 
på mange måter. En viktig del av oppgavene er å forberede 
gudstjenesten til dagen etterpå, med kunstutstilling, drama og 
solist- og forsangeroppgaver. 

Vi drar på symboljakt i kirkerommet, og leter etter skatter av 
mange slag. Barna får høre om hva både dåp og nattverd er for 
noe, og må bruke lommelykt for å løse spennende oppdrag i 
mørket, og finne skatten. 

Men det aller mest spennende er nok kanskje besøk fra 
vaskekte politifolk. Hele 3 stykker stilte opp i full utrustning 
– med Arne Kvidbergskår, en innfødt Holumsgutt, i spissen. 
Barna sitter med øyne og ører på stilker, og får se hvordan 
man bruker håndjern og hvordan man sikrer fingeravtrykk. De 
har masse å spørre om, og det skal ikke stikkes under en stol 
at vi voksne syns det er ganske så spennende vi også. Det er 
viktig med litt skikkelig agentopplæring.

Sola skinner og lunsj inntas på kirkebakken. Tårn-
agentsangen runger under kirketaket og nok en trivelig 
dag med kirka full av glade barn går mot slutten. Alle står 
i en ring, holder hverandre i hendene, og så hviskes et ord 
i et barneøre, som sender det videre, helt til det når helt 
rundt. «Guds fred!»
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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

 

BalubaBalubaBaluba   Småbarnsang 

i Mandal kirke 

tirsdager kl 1715-1800 

sang og bevegelse for barn 
og foreldre 

Velkommen!Velkommen!Velkommen!   
For mer informasjon: 

Kontakt Johanna Engamo:  900 80 229 

 

BalubaBalubaBaluba   Småbarnsang 

i Mandal kirke 

tirsdager kl 1715-1800 

sang og bevegelse for barn 
og foreldre 

Velkommen!Velkommen!Velkommen!   
For mer informasjon: 

Kontakt Johanna Engamo:  900 80 229 

Åpen julefeiring; Vi trenger DEG!
Tradisjon tro ønsker Frelsesarmeen, Frivilligsentralen og menigheten også i år å arrangere åpen 
julefeiring for dem som trenger noen å feire jul sammen med. Men vi har en liten utfordring. Vi trenger 
noen som kan dra lasset, som kan lede planlegging og stå i bresjen i arbeidet fram mot jul. Kan du 
tenke deg å ta på deg en slik oppgave? Meld deg innen 19.oktober!

Vi trenger både ledere og medarbeidere!
For mer informasjon, kontakt  Marit Seland, 901 52 387 

Bjørgulv Hamre: 901 23 786

Hagebasaren på Harkmark er 
10 år gammel, og basaren i 
2015 ble den største som er 
arrangert! 

I overkant av 148 000 kr kom inn på basaren! Kanskje 
var det så mange som 500 personer som kom. Vi 
overveldet og takknemlige for disse store summene 
som vi kan sende videre til Det Norske Misjonsselskap 
(NMS), Valand Bedehus og Kirkens Hus Mandal. 

Takk til alle som kom og til alle som bidro med 
kakebaking, loddsalg, matsalg, gevinstutdeling og 
som hjalp til på andre måter!

Velkommen til Alternativt Julebord i Holum!
Vi begynner med ungdomsgudstjeneste i kirka kl 1900. 
NB – Ingen øvre aldergrense!! Etterpå (ca kl 2000) er det 
duket for fest på bedehuset med god mat, litt program og 
hyggelig selskap. 

Overskuddet av julebordet går til å dekke menighetens 
arbeid, slik at vi kan bevilge flere ofringer i kirka til andre 
gode formål enn oss selv. Påmelding, senest tirsdag 1/12 til 
Ingrid Valand, 952 86 817 eller John Kittelstad: 952 90 656
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BRUKT-BUTIKK.no
Bryggegt. 10 

(Tidl. Turistkontoret)

«Venner av Kirkens Hus Mandal»

Besøk vår

Onsdag og Lørdag 11-15

Torsdag 11-17

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
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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

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
Tobias Aasen
Andreas Dalene
Celia Garcia de Presno
Sivert Braadland Eriksen
Lykke Viktoria Rasmussen Skjærstad
Theo Schulze Bodin
Sol Løge-Høiberget
Isabell Nerhus Madsen
Elvira Lindland Mørkestøl
Albert Roaldstveit
Stine Sofie Bentsen-Dervola
Olivia Egren Gram
Lars Svaland Jansson
Alfred Lian
Ole Osnes Lian
Lenea Nilsen
Prince Milas Vitor Supriano Hovstøl, døpt i 
Valle kyrkje
Emilie Lægran, døpt i Værnes kyrkje
 
Holum
Thea Homme
Hannah Nøkland
Alexandra Storm Ree
Therese Håland Vatnedal
Mathias Danielsen
Susanna Skogsfjord Nomedal, døpt Nøding, 
Holum

Harkmark
Silius Launes Seyffarth

Skjernøy
Henrik Kristoffersen

VIGDE

Mandal
Karin Greibesland og Jens Hetlevik
Cecilie Berthelsen Kjær og Erik Vistnes
Margareth Junina van der Hagen Nørgaard 
og Pål Jostedt
Kristin Milwertz Gjedrem og Tor Inge Vier
Hanne Christine Seyffarth og Sondre 
Alexander Fuglestveit
Mari Pihl og Bendik Høgsås
Benedicte Haga Ask og Fredrik Engen 
Bragstad

Holum
Isabelle Johannessen og Ole Henrik Golf
Christina Frandsen Holte og Mads Drange 
Pedersen
Berit Pedersen og Tom Christian Didriksen 
Rosseland

Harkmark
Kristine Hoem Lunde og Bernhard Hoem 
Lunde

DØDE

Mandal
Willy Aanensen f. 1973
Arnfinn Bustad f. 1930
Sverre Gabriel Farestad f. 1931
Jørgen Haven f. 1939
Ruth Solveig Henjum f. 1930
Eva Synnøve Aker Nygård f. 1951
Gustav Herman Gulowsen  f. 1951
Kari Øverland f. 1957
Kaare Phil Salvesen f. 1920
Rigmor Klev f. 1973
Ulla Emelia Victoria Engebakken f. 1923
Unni Gudveig Haagensen Egeland f. 1949
Ole Agnar Edvin Nordheim f. 1936
Helene I. Sjolte f.1939
Leif Christian Gløersen f. 1933
   
Holum
Selma Amalie Høyland f. 1919

På bakerste benk

Synd. Det store ordet som brukes så alt for ofte om andre enn 
oss selv. Vi bruker det til å gruppere andre mennesker, til å påføre 
skam og til å fordømme. Ikke noe er så enkelt som å se andres feil, 
å påpeke at andre ikke lever rett, og at vi dermed gjøre oss selv 
rettferdige og bedre.
Det skrives bøker, artikler, kronikker og mye annet om noen få 
synder som noen mener er verdens undergang.
Jeg skulle ønske vi heller våget å skrive om, snakke om og 
innrømme baksnakking. At temaet ble tatt opp fra talerstoler, i 
menigheter og i vårt stille sinn. At forfattere og meningsbærere 
ville slå et slag mot baksnakking, og bruke Bibelen som grunnlag. 
Slik man alltid gjør når man snakker om andres synd. For det står 
svart på hvitt at Gud hater baksnakking. 
Men kanskje vi ikke tør? Kanskje vi ikke vil snakke om synd som vi 
selv bedriver? Kanskje vi ikke vil inrømme den gode følelsen når 
man sitter i sosialt lag og baksnakker andre - hvor godt det føles å 
virke bedre og ordentlig? 
Men for oss som er blitt baksnakket og løyet om, og som har fått 
føle konsekvensene, er det langt fra noen god følelse. Det river 
ned og ødelegger, og kan i verste tilfelle ødelegge relasjoner, 
utdanning og levekår. Baksnakking er gift uansett i hvilken form 
den bringes frem. Både for den det går utover, og den som 
baksnakker.
Noen er livredde for å ikke kunne møte i syklubben fordi de 
da baksnakkes. Andre tør ikke gå på jobb, og andre er helt 

uvitende om hva som foregår. Det eneste de vet er at folk har 
begynt å oppføre seg annerledes, går på den andre siden av 
gaten eller slutter å hilse. 
Og når baksnakkingen har pågått i lang tid, når løgner får satt 
seg i manges oppfatninger, er det omtrent umulig å endre det. 
Den som blir utsatt for det er forsvarsløs uten mulighet til å 
forsvare seg, forklare seg eller bli gitt en sjanse til å motbevise 
det som sies.
Bibelen er full av vers som ber oss å holde tungen, å ikke 
snakke negativt om andre, å ikke tenke negativt om andre og 
å være ydmyke og milde i møte med andre. Gud har ikke gitt 
oss en tunge til å spre gift med. 
Han ønsker at vi snakker av hjertet som han har gitt oss. Han 
ønsker at vi bygger opp, og ikke river ned andre. Også når det 
er så uendelig vanskelig å ha tålmodighet med dem som hater 
oss, snakker stygt om oss og som ødelegger for oss. 
Hvordan ville vårt samfunn ha blitt om våre menigheter, kirken, 
vi kristne og alle andre hadde våget å se seg selv i speilet når 
det gjelder baksnakking? 
Om vi hadde skrevet bøker, artikler og kronikker om det? Om 
vi hadde sagt ifra når andre baksnakker? Om vi selv hadde 
sluttet å tenke og snakke negativt om andre? En forandring 
starter som regel med oss selv. Å innrømme hva vi holder på 
med og konsekvensene av det. 
Hva med å be Gud om hjelp til å endre noe som bare ødelegger? 
Allerede i dag? Selv om det blir vanskelig? 

“Vennlige ord er dryppende honning, 
søte for sjelen og sunne for kroppen” 

Salomos ordspråk 16.24

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

MANDAL KIRKE

Søndag 18. oktober kl 1100
21. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste/Barnas 
misjonsdag. Eva Marie Jansvik. 
Deltakere fra Agent for rettferdighet.  
Takkoffer til Det Norske 
Misjonsselskap, NMS.

Søndag 25. oktober kl 1100
Bots- og bønnedag
Gudstjeneste. Jan Helge Kristensen.

Søndag 1. november kl 1100
Allehelgensdag
Gudstjeneste. Per Ragnar Haraldstad. 
Kantorigruppe.  Nattverd. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

Søndag 1. november kl 1900
Allehelgenskveld. Håkon Borgenvik, 
Torbjørn Kloster og Mandal Kantori.

Søndag 8. november kl 1100
24. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste. Håkon 
Borgenvik. Utdeling av kirkebok 
til 4-åringer. Takkoffer til Mandal 
Søndagsskoler.

Søndag 15. november kl 1100
25. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste. Jan Helge Kristensen. 
Seniorkoret DaCapo. Nattverd. 
Takkoffer til Mandal Frivilligsentral.

Søndag 22. november kl 1100
Kristi Kongedag
Gudstjeneste. Jan Helge Kristensen. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 22. november  kl 1900
Konsert med Mandal Musikkforening.

Søndag 29. november kl 1100
1.søndag i advent
Familiemesse. Håkon Borgenvik. 
Deltakere fra «LysVåken». Nattverd. 
Takkoffer til trosopplæringsarbeidet.

Søndag 6. desember kl 1100
2.søndag i advent
Gudstjeneste. Håkon Borgenvik. 
Takkoffer til dåpsopplæringsutvalget.

Søndag 6. desember kl 1800
Julekonsert. Lokale kor og 
kulturskoleelever. Kollekt til Haydom

HOLUM KIRKE

Fredag 16.oktober kl 2000
Ungdomsgudstjeneste. Håkon 
Borgenvik. Nattverd

Søndag 18. oktober kl 1700
21. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste. Håkon 
Borgenvik. Utdeling av kirkebok til 
4-åringer. Takkoffer til IKO, Kirkelig 
pedagogisk senter.

Søndag 25. oktober kl 1100
Bots- og bededag
Musikkgudstjeneste. Minigospel, 
Choral og solister. Håkon Borgenvik. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Fredag 13.november kl 2000
Ungdomsgudstjeneste. Håkon 
Borgenvik. Nattverd

Søndag 15. november kl 1100
25. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste. Håkon Borgenvik. 
Nattverd. Takkoffer til «Støttegruppa 
for Inger Lise».

Søndag 29. november kl 1700
1.søndag i advent
Familiegudstjeneste. Håkon 
Borgenvik. Deltakere fra «LysVåken» . 
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Fredag 4. desember kl 1900
Ungdomsgudstjeneste. Håkon 
Borgenvik. Nattverd. 
Alternativt julebord etter 
gudstjenesten

Søndag 6. desember kl 1100
2.søndag i advent
Gudstjeneste. Jan Helge Kristensen. 
Nattverd. Takkoffer til Kirkens 
Bymisjon i Kristiansand

Fredag 11.desember kl 1800
Julekonsert 

SKJERNØY KAPELL

Søndag 8. november kl 1100
24.søndag i treenighetsiden
Gudstjeneste. Jan Helge Kristensen.  
Takkoffer til misjonsprosjektet 
Stefanusbarna i Kairo i Egypt.

Søndag 22. november kl 1100
Kristi Kongedag
Gudstjeneste. Per Ragnar Haraldstad. 
Nattverd.  Takkoffer til Bibelselskapet.

HARKMARK KIRKE

Søndag 18. oktober kl 1100
21. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste.  Håkon 
Borgenvik. Utdeling av kirkebok 
til 4- og 7-åringer. Takkoffer til 
søndagsskolen. Kirkekaffe.

Søndag 15. november kl 1100
25. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste på Valand 
bedehus. Jan Helge Kristensen. 
Takkoffer til menighetsutvalget.

Torsdag 10. desember kl 1900
Julekonsert.

Kirkeskyss
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

Følg med på mandal.kirken.no 
og i Lindesnes avis for oppdatert 

informasjon

Gaver til bladet
Kr. 300: M. Haaheim, S.Aalvik
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Høst 2015
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