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AndaktLeder

Julen er her snart! Dog muligens en 
annerledes en. Det skjer mye i verden. Store 
ting. Alvorlige ting. Mange mennesker er 
drevet på flukt. Noen sprer frykt og gjør alt 
de kan for å gjøre oss redde. Og redde blir 
vi. Vi våkner opp og skjønner at ingenting 
er sikkert, vi er trygge, ja, men samtidig vet 
vi ingenting om fremtiden. Alt kan skje. 
Verden er ikke fullstendig god. Jo, jorden 
er mangfoldig; rik på vakker natur, flotte 
mennesker og godhet. Men den er også fylt 
med mye ondskap. 

Deilig er jorden, synger vi. Deilig. Kan vi synge 
det og virkelig mene det? Kan vi synge det til 
de som er drevet på flukt, som vi strever med 
å få plass til? De som ikke har noen steder å 
gå. Kan vi synge det til dem som er rammet 
av terror, de som har fått livene sine ødelagt 
fordi noen ville markere noe? 

Jeg kjenner at noe har endret seg. 
Forutsetningene kanskje, muligens 
framtidstroen. Jeg har skjønt at alt ikke er 
trygt, at verden kan endre seg på kort tid. 

Jeg har begynt å kjenne på en frykt for at 
ondskapen skal ramme også her. 

Men jeg ønsker ikke at frykten skal vinne. Jeg 
vil ikke la ondskapen vinne. Jeg har tro på det 
gode i menneskene. Fordi han som ble født 
julenatten viste oss hva godhet er, han viste 
oss at det gode bekjemper det onde. Stå 
opp, folkens! Vær gode mot hverandre, møt 
hverandre med inderlig medfølelse! Tilgi 
hverandre. La ikke frykten seire, la oss vise 
verden og hverandre hva godhet er.

Dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket 
Gud, men at han har elsket oss og sendt sin 
Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, 
har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å 
elske hverandre.(1.Joh 4,10-11)

Med ønske om en god og fredfylt 
julehøytid, og et godt nytt år.

Filosofen Friedrich Nietzsche var kjent for 
sine taler. Det fortelles at en gang han talte 
for en stor folkemengde, fikk han mye god 
respons fra publikum og av arrangørene. 
Men Nietzsche så likevel misfornøyd ut. 
De spurte ham derfor:

”Hvorfor er du så misfornøyd, hører du 
ikke hvordan de klapper for deg?” Da 
svarte han: ”Jeg lyttet etter hjertenes 
gjenlyd, men jeg hører kun applaus.” 

Hjertenes gjenlyd, det er det Jesus også 
er ute etter. Det er noe helt annet enn 
applaus. Gud har aldri vært ute etter 
applaus, anerkjennende nikk og lovord. 
Da hadde ikke juleevangeliet sett slik ut. 
Da hadde Jesus valgt en annen måte å 
komme til denne jorden på. For hva er 
det å applaudere i juleevangeliet? Et lite 
barn født i stall? Ingen livvakter, ingen 
diamanter. Det var riktig nok et fantastisk 
englekor som sang, men det var det bare 
noen gjetere som fikk oppleve. 

Når Jesus blir født, er de aller fleste andre 
opptatt med andre ting. Det var ikke plass 
til Josef og Maria noe sted. Det var viktigere 
og mer spennende ting å ta seg fore den 
natten. De møtte stengte dører. Gud har 
aldri vært ute etter applaus. Gud er ute 
etter noe mye viktigere. Han er ute etter 
hjertets gjenlyd. 

Hva er forskjellen på applaus og hjertenes 
gjenlyd? Når vi gir applaus, står vi på 
utsiden og vurderer. Var dette bra eller ikke 
bra? Vi er tilskuere. Men det lille barnet i 
krybben var ikke ute etter tilskuere. 

Johannes var en av Jesu disipler. Når han 
skal skrive juleevangeliet, skriver han slik 
Jesus: ”Han kom til sitt eget, og hans egne 
tok ikke imot ham.” Men enda viktigere 
var det at: ”Men alle som tok imot ham, 
dem ga han rett til å bli Guds barn. De som 
tror på hans navn.”  Å ta imot Jesus er det 
samme som å tro på han. Jesus kom for å 
skape tro. Tro er hjertets gjenlyd.

Hjertet er selve senteret i oss mennesker. 
Det står i ordspråkene: ”Bevar ditt hjerte 
framfor alt du bevarer, for livet går ut fra 
det.”  Det er hjertet vi forholder oss til 
hverandre med. Når hjertet er koblet ut, 
blir det vanskelig. Vi snakker om hjerteløst 
og hjerterått. Heldigvis vet vi også hvordan 
det er når hjertet får styre. Da er det godt 
å leve. Hjertet er viktig i forhold til både 
vår neste og Gud. Det er selve pulsslaget i 
relasjonen.
Brorson er en av våre aller største diktere 
av julesalmer. I salmen Mitt hjerte alltid 
vanker beskriver hva hjertenes gjenlyd er:
Akk, kom, jeg opp vil lukke
Mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke;
Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig
her i mitt hjerte svøpt. 

Med ønske om en velsignet julehøytid. 

Menighetsbladets 
redaktør valgte ut to 
av mine malerier 
til julenummeret, 
akrylmalerier som er 
malt med pensel 
og kniv. Maleriet 
på forsiden av 
bladet, ble til da 
jeg fant mange 
flotte foto av 
folk av mange 
forskjellige raser 
i et misjonsblad. 

De kikker gjennom malingen langs høyre 
kant. Mens jeg arbeidet med maleriet var 
tankene om frihet sterk. «Hva er frihet, 
hva vil det si å være fri? Kan vi si oss fri 
fra konvensjoner, - er vi bundet av hva 
andre mener, og hva binder oss? Er denne 

kvinnen fri? Hva med fordommer? Er 
fuglene på bildet lenket fast, eller er de 
der av hengivenhet til personen?» Jeg har 
ikke satt noen tittel på dette bildet, men 
temaet er frihet. Tankene var også fra 
Johannes 8,36: «Får sønnen frigjort dere, 
da er dere virkelig fri!»

Det blå på baksiden heter «Brevet». Gamle 
mennesker er så vakre med mange spor 
av levd liv. Bildet forteller også om min 
interesse for slektshistorie og arbeidet med 
å skrive slektsbøker. Mennesker som er gått 
foran er blitt som gamle kjenninger. Jeg 
håper også bildet forteller om hvor viktig det 
er med et brev eller en kontakt. Vi må ikke 
glemme å bry oss om hverandre. Vi må vise 
at vi er glad i noen og si eller skrive gode ord 
til hverandre. I så måte er juleposten veldig 
viktig, synes jeg. 

Det er en ære å bli spurt om malerier 
til menighetsbladets julenummer. Jeg 
har malt i ca 30 år nå, og det er umulig 
å slutte. Drømmen om å lage i hvert fall 
ett godt maleri i løpet av livet, ligger der 
alltid. Malingen er en viktig hobby som gir 
meg skikkelig mye. Dette å konsentrere 
seg om et bilde og finne ut hva som skal 
til av farger eller linjer for at det skal bli 
bedre, gjør at all oppmerksomhet blir 
flyttet dit. Da glemmes mange andre av 
dagliglivets strabaser. 

Jeg ønsker hver enkelt leser av bladet en 
gledelig jul.

Hilsen Brit Bjørdalsbakke Mo

Hjertenes gjenlyd

Hilsen fra årets julekunstner

Brit Bjørdals-
bakke  Mo
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av øyvind braadland

Oppgavene har vært mange og varierte, og sammen med personer i 
lokalmiljøet har jeg fått være med på mye spennende og bra.

Det er tydelig at Håkon har knyttet mange kontakter i bygda og ofte 
deltatt i sammenhenger som har ført bygdefolk sammen på en flott 
måte. Elvegudstjenesten med mat for sjelen og laks på menyen har 
vært en gjenganger i flere år, ballbinge-gudstjenesten hadde stor 
deltakelse, gudstjenester i samarbeid med Edda Holmesland Snapprud 
på Eddas låve og gudstjenester på Kloster grendehus med tilhørende 
trillebårkonkurranse er noen av arrangementene han husker tilbake på 
med glede. -Slikt har vært mulig å få til i Holum fordi vi hele tiden har hatt 
gode, kreative medarbeidere i menighetsråd og gudstjenestearbeid, sier 
Håkon.

Men Håkon har også vært aktiv i lokalmiljøet på andre områder. Når 
sønnen Kjetil sin fotballinteresse våknet for alvor, ble han like godt trener 
for guttene, noe han fortsatte med i flere år. Og da Håkon så behovet for 
et barnekor for de minste barna i menigheten, startet han like godt opp 
med korarbeidet selv i samarbeid med Kristin Soteland. Fremdeles lever 
Holum Minigospel i beste velgående, noe Håkon er svært takknemlig for. 
I denne sammenheng nevner han spesielt Karianne Walvick Landås som 
nå gjør en verdifull innsats som leder i koret.
 
- Du har latt deg inspirere av klosterbevegelsen og oppsøker gjerne den 
keltiske tradisjonen?  
- Ja, flere ganger har jeg reist til Lindisfarne i England. Her praktiseres det 
en klassisk kristendom med røtter tilbake til urkirken. Tradisjonen har fått 
en renessanse, og den fire dager lange pilegrimsvandringen ut til øya 
Lindisfarne i nærheten av Newcastle skulle jeg ønske at flere kunne få 
oppleve! I denne keltiske tradisjonen handler det blant annet om å sette 
opp enkelte mål for ens eget liv; en enkel livsførsel og en dagsrytme med 
innlagt tid til ettertanke og bønn. I en hektisk hverdag har vi bruk for å ta 
tid til stillhet.

Som flere av menighetsbladets lesere kjenner til, skriver også Håkon 
andakter i Fædrelandsvennen. I få setninger, oftest knyttet til et bibelord, 
får Håkon fram sentrale poeng til ettertanke for leseren.

portrettintervju

håkon borgenvik
»

FRA MADAGASKAR VIA 
HOLUM TIL FLEKKERØYA

Mange vil nok bli begeistret over å høre at det foreligger planer om å gi ut 
disse små stykkene i en egen bok. 

“Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?” Det artige ordspillet er 
blitt et slags livsmotto Håkon gjerne liker å sitere. Når han kan 
reise til Listastrendene med kikkert og fotoapparat for å studere 
fuglene der, er livet godt å leve. Han forteller at han som gutt 
laget sin egen “bokserie” med planter, insekter og fugler. En 
misjonærvenn på Madagaskar fikk se arbeidene hans og gav ham 
en fuglebok. Dermed var interessen vakt. Men først da Håkon 
kom til Mandal ble det avansert “fuglekikking”, som han selv 
uttrykker det. - Ellers synes jeg Rom 12:18 er et godt prinsipp å 
leve etter: “Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står 
til dere.”

Nå tar Håkon med seg familien, fugleboka og Bibelen og fortøyer båten 
sin på Flekkerøya. Vi vil takke Håkon for det verdifulle arbeidet han har 
lagt ned i våre menigheter og ønske lykke til med nye oppgaver!

Blir du med på den siste gudstjenesten Håkon skal ha hos oss? 
Da stiller du i Holum kirke på nyttårsaften kl. 23.00. Og når det 
nye året ringes inn, kommer tiden imot oss med nye oppgaver og 
utfordringer både for Håkon og alle oss andre.

Håkon er fuglekjenner, fotballentusiast og friluftsmann. Han elsker 
stillheten i naturen og henter inspirasjon i skogen, på fjellet og i 
skjærgården. Så sant muligheten byr seg, bruker han derfor bilder fra 
naturen og skaperverket i søndagens preken. Men aller best liker han 
seg når han kan samle barna i Holum Minigospel til andaktsstund, sitte 
sammen med dem og lese for dem.   

– Vi må fylle kirkene våre med glade barn, sier Håkon, og 
trosopplæringsreformen og de fantastiske medarbeiderne vi har på 
det feltet, har vært med å gjøre nettopp dette mulig. Han hevder med 
styrke at denne reformen er den viktigste i kirka siden apostelmøtet i 
Jerusalem…
 
Håkon er blitt glad i bygda, og bygdefolket er blitt glad i presten sin. Til 
nyttår avslutter han sitt arbeid hos oss. Nye oppgaver som sokneprest på 
Flekkerøya venter.

- Du hadde planer om å bli misjonær, og ikke menighetsprest, Håkon?
- Det er riktig. Jeg er født på Madagaskar, hvor mine foreldre arbeidet 

som misjonærer. Jeg gikk på internatskole og hadde mine ni første 
leveår der. Med gode venner og eldre søsken som tok vare på meg har 
jeg mange fine minner fra tiden som barn på Madagaskar, og jeg kunne 
gjerne tenke å reise tilbake dit. Som ungdom tok jeg presteutdanning på 
Misjonshøyskolen i Stavanger, og etter at Marit og jeg giftet oss, reiste 
vi ut som misjonærer, nettopp til Madagaskar. Oppholdet ble imidlertid 
avbrutt på grunn av at vi mistet vårt andre hjertebarn. Etter en vanskelig 
periode ble det derfor til at vi ble boende på Sørlandet. Jeg fikk en 
vikarprest-stilling i bispedømmet og hadde denne stillingen i seks år.

- En slik dramatisk start på samlivet setter sine spor?
- Det gjør det selvsagt. Men for vår del har det nok ført til enda tettere 
bånd i familien. Vi har gått motbakkene sammen, og jeg bærer nok også 
med meg disse erfaringene når jeg i arbeidet mitt møter mennesker i 
ulike livssituasjoner.

- Men så ble det Mandal fra 2001?
- Ja, i 2001 ble jeg tilbudt stillingen som kapellan og senere sokneprest, 
med særlig ansvar for Holum menighet. Og her har familien trives godt. 

I snart femten år har Håkon Borgenvik vært prest i Mandal med bosted i Holum, og med et særlig 
ansvar for menigheten der. Med sitt lune vesen og brede engasjement både for barna, ungdom-
men og de voksne, har han skaffet seg venner i bygda og i menighetene i så mange leire.

Sagt om Håkon Borgenvik
Håkon er raus, samlende, inkluderende, engasjert, omsorgsperson, sporty og en smule distré. Han liker nye ideer, for 
eksempel laksegudstjenesten og alternativt julebord, og han er flink til å rose andre. Han er en veldig positiv person, og 
kommer til å bli savnet. 
Kari Roksvold Lindland

Håkon Borgenvik er et JA-menneske. Selv har jeg hatt mest med Håkon å gjøre gjennom idrettslaget. Her ble han tidlig 
hanket inn både som trener, administrator og dugnadsarbeider. Vil også spesielt nevne Sportsgudstjenesten som et godt 
samarbeidsprosjekt. Vel blåst Håkon, og alle gode ønsker for deg og Marit fremover!
Robert Hedland

Håkon er en godviljens mann, en positiv, velmenende og engasjert menighetsprest. Han er snill og  uselvisk. Ofte heier 
han andre frem, ikke minst i barne- og ungdomsarbeidet. Kanskje er uttrykket en «moderat idealist» dekkende? Håkon 
har jo absolutt sine meninger og preferanser; interesse for fugler, båtliv, fotball, kjærlighet til skaperverket, til den 
keltiske spiritualiteten og alternativ tenking, til «ørkenfedrene» og biskop Thomas. Men han kjører alltid forsiktig frem. I 
sum tenker jeg på Håkon som en arbeidsom og reflekterende prest, en som gjerne, og stadig vekk(!) «går den ekstra mil».
Tormod Lindland
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«TA VEL I MOT DE FREMMEDE I LANDET» 
I forbindelse med tilstrømmingen av flyktninger til landet vil vi her sette fokus på noen av dem 
som har snudd seg rundt og som virkelig gjør noe for våre nye landsmenn. Les og bli inspirert!

av johanna engamo

Norskopplæring 
på menighets-
huset
Jeg rusler bort til 
menighetshuset en 
tirsdags formiddag i 
november. Det er grått 
og kaldt ute, klokken er 
ikke ennå 10, men inne 
på menighetshuset er 
det allerede liv. Jeg går 
inn, og blir straks møtt av 
Hilda Westermoen. «Å, 
kommer du nå» sier hun, 
«jeg hadde lurt på å be 
deg komme litt senere. De 

er ikke så flinke til å komme på tida, skjønner du. Jeg vurderer 
faktisk å låse døra klokka ti, slik at de lærer det.» tilføyer hun, 
med et glimt i øyet. 

Det var i vår Hilda fikk spørsmålet om hun kunne tenke seg å 
sette i gang med språkopplæring. Spørsmålet kom fra noen 
flyktninger hun hadde kjent en stund. Og det var betimelig, 
Hilda hadde nemlig lenge tenkt på om hun skulle gjøre 
nettopp det. Etter påske startet hun opp med en gruppe, 
og i høst fikk hun med seg flere av hennes tidligere kolleger 
fra skolen. Dermed kunne de starte opp to grupper til. Nå er 
det altså 3 grupper i sving, en på mandag og to på tirsdag, til 
sammen 30 elever, denne tirsdagen er det Mette Hennestad 
som har den andre gruppen. Når de får plass i kommunal 
skole slutter de hos Hilda. Da blir det plass til nye hos henne. 
«Det var så vondt for meg å se på at de bare drev rundt på 
formiddagene. For det er mye venting for flyktningene som 
kommer til landet vårt. Før de kan ta fatt på noe som helst 
må de til intervju hos UDI (Utlendingsdirektoratet). Det kan de 
måtte vente lenge på, jeg kjenner noen som bodde i Norge i 
over ett år før de kom til det første intervjuet.» 

Og elevene er veldig klare for å lære. «Jeg ser hvor 
motiverte de er når de kommer hit. De venter og venter, 
det er ikke godt for dem. De trenger og har lyst til å lære 
seg språket! Når de kan gjøre seg forstått vil de også 
kunne gjøre nytte for seg, og det ønsker de! De vil jobbe, 
de vil gjøre en innsats, men det er umulig for dem når de 
bare går og venter.» 

Mye skal læres når man kommer til et nytt land, ikke bare 
språket men også kultur. Nå er det snart jul, og de skal 
lære julesanger. Jeg får lov til å bli med i sangen når de 
lærer første vers av «Et barn er født i Betlehem». Hilda 
ser på studentene og smiler; «Dere er utrolig greie elever. 
Hyggelige, høflige, hilser når dere kommer. Vi har det gøy 
sammen. Og så sitter dere så stille og følger med! You are 

my favorite students!»

KIA Mandal
I 2011 var Bernt Ove 
Bjørgsvik gjennom 
diakoniutvalget i Mandal 
med på å starte opp KIA 
Mandal. KIA står for 
Kristent Interkulturelt 
arbeid, det består av 
dedikerte mennesker 
som har som mål å 
skape et miljø der det 
er mulighet for relasjon 
mellom innvandrere 
og nordmenn. KIA 
arrangerer middag 

en torsdag i måneden og kafé en gang i måneden, på 
bedehuset i Mandal. Bernt Ove forteller at samlingene har 
et «sjømannskirkepreg», vafler, kaffe og en kort andakt. 
De informerer også om viktige ting som søppelsortering, 
trafikk og tannlegebehandling, og de får jevnlig besøk for 
eksempel av politimester og helsesøster. 

Kafeene er besøkt av 25-40 personer, på middagene 
er det noen flere. Det er folk fra flere forskjellige land, 
og noen nordmenn. Bernt Ove har en SMS-liste som 
han sender melding til før hver samling. KIA Mandal har 
flere frivillige medhjelpere, men har stadig plass til flere, 
gjerne noen under 50. «Kom innom og se hvordan vi har 
det!» oppfordrer han. KIA har også vært initiativtaker til 
samarbeid med NAV om flyktningevenner. Sammen har 
de funnet flere personer som ønsker å være venner for 
flyktninger. Det er norske personer som møter en flyktning 
hver uke, blir kjent i byen, går på KIA, besøker hverandre 
og deler interesser. 

Hilda Westermoen underviser 
med stor innlevelse.

KIA Mandal arrangerer kafé en 
gang i måneden.

Studentene på norskopplæringen.

SERIO Ungdomssenter AS
Hans Petter Farestad og Atle Johannessen begynte i slutten 
av mai på prosessen med å etablere en institusjon for barn og 
ungdom. Da han gikk i gang med arbeidet fikk han spørsmål om å 
satse på mindreårige asylsøkere, pga at det i løpet av mai måned 
hadde kommet inn 30 enslige mindreårige asylsøkere til Norge, 
hvilket til da var et høyt antall. Det viste seg å være riktig satsing 
da antallet har skutt i været. Bare andre uka i november kom det 
inn 66 enslige mindreårige, 57 uka før. 

Prosessen med å starte opp har gått bra. «Prosessene har løpt 
greit, masse gode folk er på plass, jeg må nesten klype meg i 
armen» sier Hans Petter. Fra han søkte til han kunne starte opp 
gikk det 5 måneder, 13.oktober var det første huset i drift, to 
uker etter kom også det andre huset i gang. I desember/januar 
starter SERIO opp to boliger i Lindesnes. - Fem måneder kan 
høres lenge ut, men det er mange ting som skal være på plass 
når man etablerer for unge asylsøkere. «Det går en grense ved 
15 år» forteller han. «Fra 0-15 er barna underlagt barnevernet 
og BUF-etat, over fylte 15 år er ungdommen underlagt UDI. 
Barnevernet har helt andre lover og regler å forholde seg til 
enn UDI (utlendingsdirektoratet). Når man starter opp hjem 
for asylsøkere under 15 år gjelder samme regler som for andre 
barnevernsinstitusjoner.» Dette mener han er en kvalitetssikring. 
«I vår «modell» ønsker vi ikke flere enn 6 barn i samme bolig, og 
det skal til en hver tid være to ansatte hos dem. Det er strenge 
regler for bemanning, og kvalitetsforskriftene må følges.» I 
Mandal er det totalt 12 ansatte som går døgnturnus i boligene. I 
tillegg er det deltidsansatte, fagkonsulent og avdelingsleder inne. 
De som jobber der arbeider hardt for at boligene skal være så likt 
som et hjem som det går an å få det. 

«Barna som kommer til oss kommer rett fra tøffe 
flyktningsituasjoner, vi har hatt barn inne som har hatt problemer 
med å gå første uken de var her, utslitte som de var etter å ha 
gått til fots gjennom hele Europa. Mange av de som kommer 
til Norge har lagt bak seg måneder på flukt, de kan være sterkt 
traumatiserte. Flere er kommet over Middelhavet, og det vanlige 
er at de har brukt menneskesmuglere for å komme seg hit. Derfor 
kan de ha stor gjeld, og det kan tynge dem.»

Christina Eriksen og Suad Makas er på jobb når jeg er innom. De 
har daglig kontakt med ungdommene, og forteller hvordan det er 
når de kommer. «Vi får telefon fra Oslo, i går kom det for eksempel 
en telefon kl 1730. Da må vi reise inn og hente ungdommer. Det 
er en tøff prosess. Vi kommer til Oslo og Politiets utlendingsenhet, 
og der møter vi mengder av mennesker som har sitt første møte 
med Norge. De henvender seg til alle de tror kan hjelpe, men 
vi kan jo ikke hjelpe. Der kommer det familier, barn, spebarn, 
ungdommer som gråter av fortvilelse, voksne som er redde.» 
Christina sier at selv om hun var godt forberedt før hun reiste inn, 
ble det likevel en veldig tøff opplevelse. «Du kan ikke forberede 
deg på det som møter deg der, du kan ikke komme dit uten å bli 
berørt.» De forteller om en utvelgelse som for ungdommen er 
veldig tøff. «Alle har fått et nummer og håper på å bli den neste 
som blir ropt opp. Heldigvis er det ikke vi som velger. Av kanskje 
200 kan vi ta med oss to…» Når de blir med dem tilbake er de 
redde. De vet jo ikke hvem de kommer til. «Vi kan si at vi er snille, 
men det vet jo ikke de…» sier Suad. «Ungdommene er gjerne 
redde for å ta imot mat, fordi menneskesmuglerne tok mye betalt 
for selv et lite eple. Så vi bruker mye tid på å få dem til å forstå at vi 
vil dem godt, at vi er snille.» 

Når de er hentet fra Oslo starter jobben med å trygge barna. De 
må lære at de fritt kan spise mat. De må skjønne at her er de 
trygge, etter månedsvis på flukt med farer som menneskehandel, 
misbruk og overgrep hengende over dem. Etter hvert merker de 
at barna blir tryggere og tryggere. «For hver gang jeg kommer 
hit, merker jeg at de søker mer kontakt» forteller Christina. «De 
kommer jo hit helt alene, de har ingen. Derfor blir vi veldig knyttet 
til dem og vi merker at de åpner seg mer og mer for oss.» Suad 
føyer til: «Kanskje kommer de med en kommentar: «Jeg liker 
grønn te». Men det er ikke for å be oss kjøpe grønn te, det er for å 
fortelle oss at de savner sin mor som lagde grønn te.» De trenger 
omsorg, de trenger trøst. «Vi prøver å få dem til å le.» sier Suad. 
«Ja, det er du veldig flink til!» kommenterer Christina. Suad smiler. 
«Vi leker, tuller, tulleslåss og ler mye.» 

Suad har selv vært flyktning og erfart at integrering ofte skjer 
gjennom aktiviteter. «Da jeg var ny i Norge ble flyktninger og 
nordmenn invitert sammen på fest med kaker og brus. Og vi spilte 
fotball sammen. Det hadde vært fint om noen ville invitert våre 
gutter, sammen med nordmenn, slik at de kunne bli litt kjent. Evt. 
bare komme og spille fotball sammen med oss på Speilen. Husk 
at de er helt normale gutter! De er barn som trenger trygghet, 
men de trenger ikke at vi synes synd på dem. De trenger at vi ser 
dem for det de er!» «Det er også fint om mandalittene hilser på 
guttene når de er ute, snakk med dem! Selv om de ikke snakker 
mye norsk, lærer de mer og mer.» føyer Christina til.

For språket er jo en utfordring for de som er nye i landet, og 
her vil Hans Petter berømme Suad «Suad er enormt flink til å få 
ungdommene til å føle seg sett, han viser virkelig at man ikke 
trenger å snakke samme språk for å vise omsorg. Omsorg er 80 
% kroppsspråk.» I påvente av at barna skal komme inn på den 
kommunale mottaksskolen, har de selv startet opp en skole 
der de lønner en lærer. «Barna lærer språket veldig raskt, de er 
villige til å lære,» forteller Christina, «før de begynte på skolen 
ba de om å få lekser!»  «De ansatte er også veldig kreative i 
språkopplæringen,» sier Hans Petter «du kan bare se deg 
rundt!» Jeg snur meg og ser en lapp med «vegg» på veggen, en 
annen lapp med «Stue» på veggen mellom stua og kjøkkenet. 
«Du må bli med ned og se på vaskerommet, Christina har 
tegnet plakater for at de skal skjønne hvordan de skal vaske 
klær.»

Hans Petter Farestad, Christina Eriksen, Suad Makas, 
Gro Gabrielsen og Jenny Simu. 
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Christina er også utnevnt til julepoliti. «Barna gleder seg 
veldig til jul, i går spurte de hvor mange dager det var 
igjen. (en måned, red.anm)» sier hun. «Så vi har store 
planer. Vi skal henge opp julestjerne, tenne adventslys, 
bake pepperkaker og mye mer.»  Guttene, ja, for det er 
bare gutter, er veldig villige til å integreres. De vil lære, 
de vil bidra. Gruppen fungerer også godt sammen, noe 
som ikke er selvsagt når de er satt sammen på tvers av 
kultur og samfunnslag. «De har veldig stor respekt for alle 
som er eldre enn dem, og jeg som jente merker at jeg blir 
respektert veldig» sier Christina, «de bærer for eksempel 
tallerkenen ut for meg etter måltidene.» Hans Petter 
forteller at gruppene også skaper en indre justis, de blir 
satt sammen som en søskenflokk, og mens «foreldrene» 
altså de ansatte, kommer på skift, er disse 6 sammen hele 
tiden. «Det virker som de knytter seg til hverandre, de 
ordner opp seg i mellom og går godt sammen til tross for 
alt de har opplevd.»

Boligene SERIO driver kan sees på som en 
utredningsinstitusjon som driver etter strenge 
krav i forhold til kartlegging for videre bosituasjon. 
Ungdommene, noen er ikke ennå blitt tenåringer, bor der 
i påvente av fosterhjem, de skal i utgangspunktet ikke 
bosettes i Mandal. Vanlig opphold er 4 måneder, men da 
det er et skrikende behov for flere fosterhjem ser det ut 
til at det for flere kan bli lengre opphold. Dette er uheldig 
da tilknytningen til stedet de bor på blir veldig sterk, og 
det kan bli en vanskelig prosess å komme videre. «Den 
uka det kom 57 nye enslige mindreårige inn i Norge, kom 
et barn videre fra institusjon til fosterhjem, uka det kom 
66 nye kom 4 barn videre.» forteller han. «Så her er det 
et tydelig misforhold! Norge trenger flere fosterhjem, 
kanskje flere enn det er mulig å skaffe…» Hans Petter 
ønsker å rose kommunen for måten de takler situasjonen 
på. «Skolen og helsestasjonen har kastet seg rundt og 
strukket seg langt for å legge til rette. Vi har en god dialog 
med både kommune og Bufetat, det er jeg glad for. Og jeg 
har full forståelse for at ting tar litt tid, Norge er jo tatt på 
senga, flyktningsituasjonen som er i landet nå er jo veldig 
spesiell.»

Etter som samtalen skrider frem, blir jeg mer og mer 
respektfull for det arbeidet de driver gjennom SERIO. De 

Bli Flyktningevenn!
• 2 timer i uken sammen med en person fra et annet land
• Vennskap skapes, kultur og erfaringer deles.

Bli verge!
• Mange flyktningbarn trenger verger. Det betyr at du 
 er foreldrenes representant, og at du følger barnet 
 opp mens de er i omsorgssenter. Gå inn på 
 vergemal.no for å lese mer om hva dert er og 
 hvordan du blir det

Fosterhjem
• Det er ekstremt behov for nye fosterhjem! Bufdir.no 
 har mer informasjon om hvordan man blir det. 

Praktisk hjelp
• Kjøre barn til trening og aktiviteter.
• Hjelpe noen som ikke er så gode i norsk og som ikke 
 kjenner den norske vinteren å handle klær og andre 
 nødvendigheter.
• Være leksehjelp
• Invitere flyktninger hjem til deg sammen med andre 
 norske, da går praten lettere.
• Snakk med dem du møter. Snakk norsk, så lærer 
 de norsk
• Bli bestemor for små barn som har lite familie her

Ta kontakt med kirkesenteret hvis du vil hjelpe men 
ikke helt vet hvordan du skal gå frem. 
Vi formidler gjerne kontakt videre!

Vil du bidra?

er ikke frivillige, dette er deres jobb. Men de gir likevel av 
seg selv på en måte som er prisverdig. De bor sammen 
med guttene flere døgn i strekk, og da fungerer de som 
en familie. Som må ta alle gleder og sorger som vanlige 
familier må ta. På strak arm. I tillegg til de mulige traumer 
guttene bærer med seg og ikke minst sorgen og savnet 
etter familien de måtte forlate alt for tidlig. Av alle som 
kommer til Norge er 98 % gutter. Det kan være barn som 
risikerer militærtjeneste, å bli rekruttert av Taliban eller av 
andre grunner sendes alene vekk fra familien. Kanskje med 
håp om at de kan bringe slekten videre, få en utdanning 
og tjene penger, så de kan sende noe tilbake til sine hjem. 
Det er sjelden eller aldri snakk om familiegjenforening. 
Disse som jobber med dem blir familiene deres, foreldrene 
deres for en periode. Og jeg synes å se at barna setter 
sine spor. Alle tre samtykker i at jobben de har er veldig 
meningsfull. Alle blir berørte når de forteller om de 
vanskeligheter som barna forteller dem om. Hans Petter 
avslutter: «Jeg er blitt tatt på senga. Det ville nok vært 
lettere med et slag i ansiktet enn å fordøye disse lidelsene 
som guttene forteller om, alt det de har vært vitne til. Det 
setter seg fast, her.» sier han, og slår seg på hjertet. 

Siden sist
Bekkevandring...

Babysang på menighets-
huset. God stemning til 
lunsj!

9.1   Kick off Konfirmantåret
5.-6.2   Juniorkonf.leir på Skogtun for 5.klasse 
 Furulunden og Frøysland
12.-13.2  Juniorkonf.leir på Skogtun for 5.klasse Ime og Holum
5.3  Skattejakt 4 åringer i Mandal kirke kl. 10 og 12.

Trosopplæringsoversikt

Kreativ informasjon om hvordan klær skal vaskes.
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I sligt et Veir, da faaer du Bønner, Gud!
I sligt et Veir -- det var en Juleaften -- 
da Nat det blev før Dagens Maal var fuldt,
befandt en gammel Jøde, nær forkommen,
sig midti Sverigs Ørken, Tivedskogen.
Han ventedes til Bygden denne Side
fra Bygderne paa hiin, for Julens Skyld,
af Pigerne med Længsel, thi i Skræppen
laae Spænder, Baand og alt hvad de 
behøvde
for Morgendagen, Andendag og Nytaar.
Det gjorde Længslen spændt, men ikke 
bange;
thi endnu havde “Gamle-Jakob” aldrig
den svigtet nogen Juul: Han kom saa vist
som Juleaftnen selv.

I sligt et Veir . .
 “Tys! var det atter Stormen,
som hylte gjennem Grenene? Det skreg.
Nu skriger det igjen.” Og Gamle-Jakob
flux standser lyttende for anden Gang.
Nu tier det. Thi Stormen øger paa,
som Fossen drøner over Den, der drukner.
          
Han vandrer atter. “Tys! igjen en Lyd!”
-- en Lyd, som skar igjennem Skovens 
Brusen.
“Den falske Hubro skriger som et Barn.
Hvo slipper Barn vel ud i saadant Veir?
Det gjør ei Ulven selv med sine.” Og
den Gamle stolper atter frem i Sneen.
Da skreg det atter, saa han meer ei tvivler;
thi dette Stormkast, som hist borte alt
et snoet Snetaarn hvirvler over Skoven,
har ført et Ord, et enkelt Ord forbi;
og flux han drejer did hvorfra det kom,
arbeidende sig dybere i Skoven
og dybere i Sneen og i Natten,
der som en kulsort Fjeldvæg reiste sig
mod hvert hans Skridt, af Fyg kun 
gjennemlyst,
som om den hele vide Skov var fuld
af flyvende slørhyllede Gespenster,
der hylende sig stilled ham ivejen,
paa luftig Taa sig hvirvled, voxte rædsomt,
og saa forsvandt imellem Stammerne.

Dog kjæmper Oldingen sig frem mod 
Stormen.
Han vandrer naar den voxer; naar den 
sagtner
og drager Aande, lytter han paaknæ.
Men flux han springer op, og gaaer i 
Mulmet,
som Dvergen trænger gjennem sorte Muld.
. . Han hører intet meer. Den Gamle skjælver
ved Tanken, at ham onde Aander gjække,
og mumler frem de Bønner, som han veed.
Da klynker det igjen, og ganske nær;
hans eget Raab mod Stormen vender kun
tilbage i hans Mund. Men hist, ja hist!
Ti Skridt endnu! Der rører noget Mørkt sig
paa Sneen, som om Stormen legte med
en Stubbe, der var løsnet lidt i Roden.

“O Jehovah! en Arm! O Jehovah!
et Barn, et Barn! Men dødt! -- “
          
Ak, tænkte Stjernerne i denne Nat,
da Bethlemsstjernen lyste mellem dem,
at intet Godt paa Jorden kunde skee?
Thi ingen af dem saae, at Gamle-Jakob,
saa glad som om en Skat han havde funden,
flux kasted bort sin hele Rigdom: Skræppen,
trak af sin knappe Kjole, hylled den
om Barnets Lemmer, blottede sit Bryst,
og lagde saa dets kolde Kind derved
indtil det vaagned af hans Hjertes Slag.
Da sprang han op. Men nu hvorhen? Thi    
Stormen
har blæst hans Spor igjen. Det ei bekymred.
Thi han i Tordenen i Skovens Toppe
nu hørte Davids Jubelharper kun;
ham Fygene nu syntes som Cheruber,
der viste Vej paa svanehvide Vinger,
og i det Maa og Faa, han fulgte, følte
han Herrens eget stærke Fingertræk.

Men Huus paa vilde Tiveden at finde
i slig en Nat, da Lys ei turde brænde?
Og midtvejs laa der kun en enkelt Plads;
det lave Tag ei skilles kan fra Sneen,
den sorte Væg ei fra et Klippestykke.
Dog standstes ved en Under han af den.
Der sank han ned. Han mægted ikke mere;
og mange Vindstød foer før med sin Byrde
han aarkede at slæbe sig til Døren.
Han banked sagte først, thi Barnet sov;
og nu først savned han sin tabte Skræppe,
fordi han intet ejede at give
de gode arme Folk, som snarlig ville
med gjæstfri Hasten aabne Døren. Ak,
han banked mange Gange før det svared:
“I Jesu Navn, hvem der i slig en Nat?”
“Den gamle Jakob. Kjende I mig ei?
den gamle Jøde?”
          
“Jøde!” skreg forfærdet
en Mands- og Qvinderøst. “Da bliv du ude!
Vi eje ingenting at kjøbe for,
og blot Ulykke vil du bringe Huset
i denne Nat, da Han blev født, du dræbte.”
“Jeg?”
“Ja dit Folk, og det er Synden, som
igjennem tusind Led skal straffes.”
“Ak!
Inat da Hunden lukkes ind?”
“Ja Hunden,
men ingen Jøde i et kristent Huus.”

Han hørte ikke meer. De haarde Ord
ham koldere end Vinden gjennemhvinte,
og slængte, stærkere end den, ham ned
i Sneen, bøjet over Barnets Slummer.
Da syntes ham, mens han mod Vindvet 
stirred,
om ei det hvide Ansigt atter kom
tilsyne dog, som om han sank i Duun,
at liflig Varme gjennemflød hans Aarer,
og at bekjendte Væsner, hviskende
som Sommervindens Æolsspil i Græsset,
omsvævede hans Leje, indtil En
med løftet Finger sagde: kom! han sover.
Og i en oplyst Sal ved Siden af

forsvandt de Alle; Barnet kun forblev der
ved Foden af hans Leje, dragende
hans Puder stedse bedre om ham, til
det forekom ham selv, at han sov ind.
-- Det Sneen var, som voxte om den Døde.

“O Jesus! Jøden sidder der endnu!”
skreg Manden, da han saae om Morgnen 
ud.
“Saa jag ham bort! Det er jo Juledag,”
faldt Konen ind. “Og se den Jødeskjelm,
hvor fast han holder Bylten klemt til 
Brystet!”
“Han er paatrængende med sine Varer.
          
Med stive Blik han seer herind, som om
vi havde Penge nok at kjøbe for.”
“Dog gad jeg see hvad han i Bylten har.”
“Viis frem da, Jøde!”
Begge treen de ud.
Den frosne Glands de saae i Ligets Øine.
De blegned meer end det, de skreg af 
Skræk,
og skjalv af Angrens Slag.
“O Jemini!
Hvad Uheld her er hændt!”
De op ham reiste,
og Bylten fulgte med. De aabned Kjolen.
Der hang, med Armene om Jødens Hals,
Margrethe, deres Barn -- et Liig som Han.
Saa slaaer ei Lyn, saa rappe Orm ei bider,
som Skræk og Smerte Ægteparret slog.
Saa bleg som Faderen var ikke Sneen,
saa hylte Stormen ei som Moderen.
“O Gud har straffet os! Ei Stormens Kulde,
vor egen Grusomhed har dræbt vort Barn!
Forgjæves! ak, som Jøden paa vor Dør
paa Naadens ville vi forgjæves banke.”

Da Skogen veibar blev, kom Bud fra 
Gaarden,
hvor lille Gretha fostredes ilægd,
og hvorfra hun, da Helgen ind blev ringet,
før Veiret kom, var vandret af sig selv,
Forældrene at gjæste Juleaften.
Dog kom det ei at spørge efter Barnet,
men efter Jøden fra de Bygdens Piger,
hvis Haab nu til at kunne gjæste Kirken
kun stod til Nytaarsdagen, om han 
fandtes.

Der laa han død i Stuen foran Arnen,
hvor Manden med et Blik som Jødens 
frosne,
og i en Stilling krum som Ligets, sad,
i Baalets røde Aske stirrende
          
og stedse øgende dets Brand, at Liget
dog kunde blive strakt og Haanden 
korslagt.
Men foran laa paaknæ Margrethas Moder,
sin Lilles stive Arme bøjende
bestandig fastere om Ligets Hals.
“Hun ei tilhører mere os,” hun hulked,
“Han har vort Barn sig tilkjøbt for sin Død.
Vi tør ei skille liden Gretha fra ham;
Thi Hun for os maa bede Jesus om
hans Forbøn hos sin Fader; thi for Ham
vil arme Jøde klage -- -- .”

DENNE JULEN 
BANKER EN 
FREMMED PÅ 
VÅR DØR ...

I 1839 sendte Henrik Wergeland inn et forslag til Stortinget om å oppheve Grunnlovens forbud 
i § 2 mot å gi jødene adgang til Norge, den såkalte jødeparagrafen. I diktsamlingene Jøden og 
Jødinden kjempet han mot fordommene. Først i 1851, 6 år etter Wergelands død, fikk jødene 
adgang til riket. Henrik Wergelands engasjement for mennesker på flukt har fått ny aktualitet 
i dag. Mens vi forbereder julehøytiden og samler familie og venner i våre varme stuer, står 
mennesker fra krigsherjede områder utenfor vår dør og ber om opphold i landet vårt.

Hvordan stiller vi oss når en fremmed banker på vår dør?
(Teksten gjengitt her er tatt fra diktsamlingen Jøden. Diktet er noe forkortet).

JULEAFTENEN
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BABYSANG 

Den norske kirke 
Mandal og Holum menigheter 

Mandal menighetshus  
torsdager kl. 10.30 
Oppstart 14.januar 

Vi synger fra kl.10.30 til 11.15.  
Så serverer vi god lunsj! 

For påmelding /informasjon kontakt  

Beate Frigstad: bf@mandal.kirken.no 

38 27 28 70 / 924 66 561 

 

Pris for hele kurset: 300 kr. 
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MANDAL MENIGHET og 

HOLUM MENIGHET 

leirsted 

av ragnhild kleven

portrettintervju»

GÅR DU RUNDT JULETREET, TONE?

- Nei, det gjør jeg nok ikke.
Og det gjelder vel de fleste av oss. Juletregang er blitt et vagt 
minne fra barndommens juletrefester.  Men juletre i stua vil 
de fleste fortsatt ha. 

Tone er i gang med forberedelser til årets juletresalg.
- Jeg kniper skudd om våren og klipper inn bredden på trærne. 
Og når vi først har begynt å forme, så har vi arbeid. Vi må gjøre 
det hvert år – ellers blir det usymmetrisk. Dette treet har veldig 
fine tendenser. Det kommer til å bli et 1. sorteringstre. Det er 
gøy når vi får resultater.

På umiskjennelig Kristiansandsdialekt sier hun.
- Vi tar så møe vi rekker.
Og her er mye som skal rekkes.
- Siste helg i november begynner hogsten for fullt, og 10. 
desember begynner salget. 

Huset som er omgitt av juletreskog, ligger på Vetnes – med 
nydelig utsikt over Skagestadvannet. Hvordan havnet du her?
- Mine foreldre kjøpte hyttetomt og bygde hytte på Tånes. Vi 
tilbragte mye tid der om sommeren. Og så traff jeg Steinar på 
holmetur.

Dere har ikke alltid drevet med dette?
- Jeg var lærer på Frøysland før vi gikk over i naturalgeskjeften. 
Steinar er utdannet skogtekniker og har blant annet jobbet 
på landbrukskole.  Noen var nok litt bekymret. Reaksjonen fra 
våre foreldre var: «Dette er kanskje ikke så lurt.» Men vi har 
ikke vært arbeidsledige.

Og naturalgeskjeften, som Tone kaller virksomheten, 
omfatter juletrær og fisk. Og det har vært nok å gjøre.
- Det blir veldig hektisk før jul. I tillegg til i Kristiansand selger 
vi på Sola ved Stavanger. Tidligere år kunne det hende vi kom 
hjem mellom kl 11 og 
- 03 natt til julaften. Nå har våre to sønner overtatt noe av 
salget. Men jeg pleier å si at om noen vil se oss julaften, må de 
komme hit. Vi går ingen steder. Her i familien sovner vi sånn 
ca klokka 22. Men 1. juledag kommer vi til hektene igjen. Da 
starter julefeiringen.

Tone har mange gode juleminner fra oppveksten i Hamreheia.
- Vi bodde i generasjonsbolig. Vi var en liten familie som 
hadde et tett samhold. Vi feiret jul sammen alle tre dagene. 
Det var de samme 10 personene som møttes julaften, 1. og 2. 
juledag.  Og den gang gikk vi rundt juletreet!  Det ble bare en 
ring. Jeg husker ennå teppet som ble lagt over ledningene – så 
vi ikke skulle snåvle!

Huset på Vetnes er også preget av minner fra Kristiansand. 
Tone viser stolt fram klenodier.
- Her har jeg satt en lapp under med streng beskjed. Om ingen 
vil ha det etter meg, skal det tilbake til Kristiansand!

Men familien har også et annet hjem - båten «Antilde», 
oppkalt etter svigermor. På veggen henger et bilde av den 35 
fot store sjarken. På samme måte som med huset, har de stort 
sett stått for byggeprosessen selv.
- Det er vårt andre hjem. Vi bor om bord i båten halve året.
 Her er årsrytmen:
- I januar reiser Steinar til Lofoten. Jeg kommer etter i februar 
– men først etter å ha feiret min mammas bursdag som er 16. 
februar.

Fra jeg entrer båten, har vi foran oss et par måneders 
Lofotfiske. Vi fisker ikke med garn. Vi driver med juksafiske og 
fisker med snøre. Det er tungt arbeid!

tone aamlid vetnes

Så lukten av luksusliv kjenner dere ikke på.
-  Om bord på en juksasjark er det en annen eim. Der er det 
fiskelukt og stram svettelukt som rår! 

Hva skjer etter Lofotfiske?
- Fra midten av juni pilker vi torsk og sei mellom Norge og 
Danmark. Vi leverer i Mandal og i Hanstholm. Dette holder vi 
på med til vi går på makrellfiske i august og september. Da 
holder vi oss på Vestlandet mellom Karmøy og Stadt – vi fisker 
der makrellen er.  Så er det hjem å forberede juletresalget.
Hva med sommerferie?

- Vi tar fri når været er for dårlig til å gå ut – det vil si når det er 
for mye vind. Når vi hører værmeldingen, er det kun vindstyrke 
vi er interessert i.
- Vi unner oss en og annen «smeigedag» også.

Det naturlig å spørre. I tillegg til juletrær – leverer dere også 
torsk til jul? Her er svaret klart.
- Nei. Det er bare så vidt vi ordner juletorsk til oss sjøl.
Men at det er torsk som er julemiddagen er det ingen tvil om.
- Jeg er vant med torsk julaften. Det hadde vi bestandig 
hjemme. Under Lundsbroa var det en fiskebutikk. Og hvert år 
hentet vi juletorsken hos Fiskemannen. Men ett år -  jeg tror 
julaften kom på en søndag -  da greidde ikke Fiskemannen å 
skaffe torsk. Vi måtte spise svinesteik. Det var nesten så det 
ikke var jul. Men det er det eneste året jeg ikke har hatt torsk 
julaften. Selv da jeg var i USA et år, spiste jeg torsk. Familien 
jeg bodde hos ordnet det slik at jeg fikk min julemiddag. 

Kommer dere til å fortsette med julevirksomheten deres?
- Vi har tatt det opp i familieråd. Skal vi fortsette å plante trær? 
Det tar 10-12 år for et tre å nå stuehøyde. Det er så langt fram 
i tid at vi må vite om noen vil videreføre virksomheten. Våre to 
sønner har sine jobber, men de har sagt at de er interessert i å 
ta over «Juletreskogen».

Har du noe du ønsker å si til slutt?
- Folk må ikke jobbe og stresse for mye. Det er viktig å finne 
roen i førjulstida.
Tone stopper opp og ler.
- Hjelp – var det meg som sa det?  I alle fall -  jeg vil gjerne få 
ønske alle en riktig god og fredfull julehøytid!

 

Åpen julefeiringÅpen julefeiringÅpen julefeiring   
Julaften kl 1700 

I Frelsesarmeens lokaler i Torjusheigata 

for voksne 

Julemiddag  

-og noen å feire 

sammen med 

Underholdning 

Julesanger 

Juletregang 

Påmelding: 
38 27 28 70 

post@mandal.kirken.no 

Innen 18.desember 

NB:  
Oppgi allergier 

Frivillig entré: 50,- 
Vi trenger flere medarbeidere,  
så vil du være med; ta kontakt! 
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Nyttårskonserten flytter inn i gudstjenesten
Pleier du å sitte hjemme for å få med deg nyttårs-konserten på tv? Ingen grunn til det 1. Januar 2016. På 
gudstjenesten i Mandal kirke kan du få høre «An der schönen blauen Donau» og andre høydepunkter fra 
nyttårskonserten. Mandal byorkester medvirker musikalsk sammen med kantor Britt Turid Madsen. Musikken fra 
nyttårskonserten blir flettet inn på en naturlig og fin måte i gudstjenesten. 

Mandal byorkester ble etablert høsten 2011 og dirigeres av Alf Willy Vestergren. Orkesteret har de siste årene 
hatt flere nyttårskonserter med stor suksess i Buen kulturhus.  Det er svært spennende at orkesteret blir med på 
gudstjenesten. Dette vil være med på å gi en staselig musikalsk ramme rundt gudstjenesten på årets første dag. 

Julekonsert med Mandal Kantori

Medvirkende:
Mette Hamre, klarinett

Geir Hundstad, flygelhorn og valthorn
Alfred Matre, kontrabass

Håkon Sødal, flygel og harmonium

Korets egne solister

Konferansier: Johanna Engamo
Dirigent: Tormod Lindland

Billetter kr. 200. Under 18 år gratis

Mandal kirke, søndag 13. desember kl. 19:00

For tredje år på rad forsøker gudstjenesteutvalget med en noe spesiell gudstjeneste i Mandal kirke helt i starten 
av februar. Vi har tidligere hatt ‘jazzmesse’ og ‘countrymesse’, denne gang kaller vi det ‘karnevalsmesse’. 7.febr 
er fastelavenssøndag, og da er det karnevalstid. Vår gudstjeneste vil være preget av ‘mer moderne’ kirkesang 
enn vi vanligvis bruker. Biskop Stein Reinertsen forretter, og et sammensatt kor med ungdommer fra Farsund 
og Mandal samt sangere fra Mandal Kantori deltar. Et band under ledelse av Kjell Håkon Aalvik, trosopplærer i 
Farsund og bosatt på Skjernøya, spiller til korene og til fellessangen. Vi tror det vil blir en flott samling, og ønsker 
alle velkommen til en glad stund i Mandal kirke 7.febr kl 1800 - før fastetiden begynner.

Tormod Lindland
For gudstjenesteutvalget

STOR SUKSESS FOR 
BRUKTBUTIKKEN!

SISTE NYTT FRA 
KIRKENS HUS

VENNER AV 
KIRKENS HUS 

Tar du deg en tur innom bruktbutikken i Bryggegata, vil du 
bli ønsket velkommen av entusiastiske medhjelpere som 
gjør en stor innsats i å ta imot og selge varene. Tilgangen til 
brukte varer av mange slag er veldig god, og dette er en viktig 
forutsetning for butikkdriften. 

Nylig ble alle juletingene hentet fra lageret og stilt ut. Bildene 
viser litt av julestemningen i butikken. Kom innom og se hva 
vi har å tilby!

Butikken er åpen onsdag, torsdag og lørdag. Mange frivillige 
stiller opp som medhjelper Har du lyst til å delta, eller har 
du saker og ting du vil gi bort? Henvend deg direkte til 
bruktbutikken, eller ta kontakt på telefon 403 11 310.
Se oss på Facebook: Bruktbutikken i Mandal.

Fremdriftsplan:
Fremdriftsplanen er forsinket pga at tomteområdet i 
reguleringsplanen er avsatt til sykehus. Kirkens søknad om 
dispensasjon fra dette kravet er innvilget av administrasjonen 
i Mandal kommune, men to av de nærmeste naboer har 
klaget på avgjørelsen.

Saken har derfor vært behandlet i kommunens planutvalg 
som enstemmig godkjente dispensasjonen. Naboklagen 
behandles nå av Fylkesmannen. Forhåpentligvis kan en 
avklaring foreligge tidlig på nyåret.

Så fort dispensasjon foreligger, vil planarbeidet gå inn i en 
aktiv fase. Da vil en bygningsteknisk konsulent bli engasjert 
for å utarbeide detaljert plan og tegninger. Deretter kan 
søknad om byggetillatelse fremmes, og når den foreligger 
kan tomtearbeidet starte.

Økonomi:
Innsamlede midler går helt etter planen. Både faste givere og 
bruktbutikken bidrar meget godt. I tillegg kommer det også 
inn betydelige midler fra konserter, markeder og ofringer. 
Dette er veldig positivt.

Pr. november er det kommet inn totalt 5,1 millioner kroner. 
Dette inkluderer salget av Ungdomslokalet som innbrakte ca 
2 millioner kroner.

Ytterligere detaljer kan leses på  nettsiden: 
www.kirkenshusmandal.no

Det er dannet en venneforening som på forskjellig måter 
bidrar til å generere inntekter til bygging av Kirkens Hus. Bare 
fantasien setter begrensninger! Foreningen har ansvar for 
Bruktbutikken og støtter opp om fellesarrangementer som 
konserter i Mandal Kirke, markeder, lotterier m.m. Det satses 
på flere slike arrangementer i tiden som kommer.
Venneforeningen har sitt eget styre, mens Bruktbutikken har 
sin egen komité. Venneforeningen har ca. 50 medlemmer 
som betaler en liten kontingent for å være med. Har du lyst til 
å bli medlem kan du kontakte Bernt Ove Bjørgsvik på e-post: 
bjorgsvik@hotmail.com

– nytt

Nissen sitter på kjelken og venter på kunder og snø.

Noen kommer og noen går
1.desember forsvant 
to institusjoner fra 
kirkesenteret. Elbjørg 
Eigebrekk og Astrid 
Braadland har valgt å 
pensjonere seg, begge 
etter 27 år som ansatte i 
kirken. Det er blitt mark-
ert på flere måter, Elbjørg 
Eigebrekk har blitt takket i 
Harkmark kirke og Astrid 
Braadland i Mandal kirke. 
Fellesråd, stab og an-
dre samarbeidspartnere 
har også takket og talt.  
Menighetsbladet føyer 
seg til rekken, og ønsker 
begge to lykke på ferden 
i sin nye hverdag. Samti-
dig ønsker vi Tanja Sævik 
Husby hjertelig velkom-
men i fellesskapet!

Menighetsrådsleder i Mandal 
Helga Marie de Presno takket 
Astrid Braadland i gudstjenesten 
i Mandal kirke 15.november.

Tanja Sævik Husby ønskes vel-
kommen inn som medarbeider 
etter Elbjørg Eigebrekk.
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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
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SPESIAL PRODUKTER SØR

GRAVMONUMENTER
- Nye monumenter
- Navnetilføyelser
- Oppussing, omsliping

SKIFER & GRANITT 
- Tilskjært på mål
- Skiferfliser
- Bruddskifer

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

 

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

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

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

Støpte produkter i toppklasse.
Høy teknologi og solid fagkunnskap!

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

Søgne og Songdalen
Begravelsesbyrå

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

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

Eikaas – Smart
Bensin og dagligvarer

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

Tlf. 38 27 23 00

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

UTKJØRING AV KOLTBORD, SNITTER OG KAKER

Mikkelsmyrveien  •  4515 Mandal

Regnskapsføring for primærnæringer
og annen næringsvirksomhet,

samt organisasjoner og menigheter

REGNSKAP SØR AS

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

Epost: post@regnskapsor.no

Avd. Mandal • Tlf. 38 26 65 55

Sommerkroveien 9,
Postboks 1476, Skinsnes, 4505 Mandal

Tidligere Dekk 1

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

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

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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Velkommen til kirke!

MANDAL KIRKE
Søndag 13. desember kl 1100
3.søndag i adventstiden. Gudstjeneste. 
Jan Helge Kristensen. Nattverd.   
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 13. desember kl 1900
Julekonsert. Lys i mørketid. Mandal 
Kantori.

Fredag 18. desember kl 1900
Julekonsert. O helga natt. Hanne og tre 
tenorer. Mandal Kantori deltar.

Søndag  20. desember  kl 1100
4.søndag i adventstiden
Gudstjeneste. Per Ragnar 
Haraldstad. Nattverd. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

Torsdag 24. desember kl 1430
Julaften Familiegudstjeneste. Jan 
Helge Kristensen. Mandal Barnegospel. 
Takkoffer til Mandal Søndagsskoler og 
Stefanusbarna i Kairo i Egypt .

Torsdag 24. desember kl 1600
Julaften Familiegudstjeneste. Håkon 
Borgenvik. Choral. Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp.

Fredag 25. desember kl 1200
Juledag Høytidsgudstjeneste. Per 
Ragnar Haraldstad. Mandal Kantori. 
Mandal Musikkforening. Takkoffer til 
Sjømannskirken.

Torsdag 31. desember kl 1800
Nyttårsaften Nyttårsaftenmesse. Per 
Ragnar Haraldstad. Takkoffer til Kirkens 
Hus.

Fredag 1. januar kl 1200
Nyttårsdag Gudstjeneste . Mandal 
byorkester. Nattverd. Takkoffer.

Søndag 3. januar kl 1100
Kristi åpenbaringsdag/Helligtrekongers 
dag. Gudstjeneste. Seniorkoret DaCapo 
Takkoffer.

Søndag 10. januar kl 1100
2. søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste. Konfirmantpresentasjon. 
Takkoffer.

Søndag 17. januar kl 1100
3.søndag i åpenbaringstiden
Familiemesse . Nattverd. Takkoffer.

Søndag 24. januar kl 1100
Såmannssøndagen
Gudstjeneste. Per Ragnar Haraldstad. 
Takkoffer .

Søndag 31. januar kl 1100
Kristi forklarelsesdag
Gudstjeneste. Nattverd.  Takkoffer.

Søndag 7. februar kl 1800 (NB!)
Fastelavnssøndag. Karnevals-
gudstjeneste. Nattverd. Takkoffer.

Søndag 14. februar kl 1100
1.søndag i fastetiden. Familie-
gudstjeneste. Juniorkonfirmanter deltar. 
Takkoffer.

Søndag 21. februar kl 1100
2.søndag i fastetiden
Gudstjeneste. Nattverd. Takkoffer.

Søndag 28. februar kl 1100
3.søndag i fastetiden
Gudstjeneste.  Helene Lohne 
Kristensen. Nattverd. Takkoffer.

HOLUM KIRKE
Fredag 11. desember kl 1800
Julekonsert.

Torsdag 24. desember kl 1600
Julaften Familiegudstjeneste. Jan 
Helge Kristensen. Holum minigospel. 
Takkoffer til Holum søndagsskole.

Fredag 25. desember kl 1200
Juledag Høytidsgudstjeneste. 
Jan Helge Kristensen. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

Torsdag 31. desember kl 2315
Nyttårsaften Midnattsmesse. Håkon 
Borgenvik. Nattverd. Takkoffer til Holum 
kristelige ungdomsforening.

Søndag 10. januar kl 1700
2.søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste på bedehuset i samarbeid 
med Fellesskapskveld. Nils Holbek Feed. 
Nattverd. Takkoffer.

Søndag 17. januar kl 1100
3.søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste. Konfirmantpresentasjon.  
Takkoffer. Kirkekaffe.

Søndag 7. februar kl 1100
Fastelavnssøndag
Gudstjeneste. Nattverd. Takkoffer.

Søndag 14. februar kl 1700
1.søndag i fastetiden. Familie-
gudstjeneste. Juniorkonfirmanter deltar. 
Takkoffer.

Søndag 28. februar kl 1100
Gudstjeneste. Nattverd. Takkoffer.

HARKMARK KIRKE
Torsdag 10. desember kl 1900
Julekonsert. 

Søndag 13.desember kl 1100
3.søndag i adventstiden
Gudstjeneste.  Håkon Borgenvik. 
Nattverd. Fremstilling av nytt 
menighetsråd. Takkoffer til 
Misjonsprosjektet i Mali.

Torsdag 24. desember kl1600
Julaften Familiegudstjeneste. Per 
Ragnar Haraldstad. Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp.

Lørdag 26. desember kl 1100
2.juledag. Høytidsgudstjeneste. Jan 
Helge Kristensen. Nattverd. Takkoffer til 
Sjømannskirken.

Søndag 10. januar kl 1100
2.søndag i åpenbaringstiden
Gudstjenesten. Konfirmantpresentasjon. 
takkoffer til trosopplæringen.

Søndag 14. februar kl 1100
1.søndag i fastetiden
Gudstjeneste. Nattverd. Takkoffer til 
misjonsprosjektet .
.

SKJERNØY KAPELL
Søndag 13. desember kl 1500
3.søndag i adventstiden. «Vi synger jula 
inn».  Jan Helge Kristensen.  Luciaopptog 
v/søndagsskolen. Takkoffer til 
menighetsutvalget.

Torsdag 24. desember kl 1430
Julaften Familiegudstjeneste. Per 
Ragnar Haraldstad. Julespill.  Takkoffer til 
Søndagsskolen.

Lørdag 26. desember kl 1100
2.juledag. Høytidsgudstjeneste. Per 
Ragnar Haraldstad. Skjernøyblæsten. 
Takkoffer til Sjømannskirken.

Søndag 24. januar kl 1100
Gudstjeneste. Konfirmantpresentasjon. 
Takkoffer til Menighetsfakultetet (MF).

Søndag 14. februar kl 1100
1.søndag i fastetiden. Familieguds-
tjeneste. Helene Lohne Kristensen. 
Nattverd. Takkoffer til Normisjon. 
Årsmøte etter gudstjenesten.
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Mandal
Vegard Junker Bragdø
Milje Jaabæk Friberg
Alfred Nøsted Von Zernichow
Ada Skofteland Fidje
Adelén Bodin Hageland
Matheo Sandåker Hagen
Torbjørn Benjamin Isaksen
Herman Ramsland
Andreas Soteland Hegnander 
Tuva Skjerseth Kerim
Inger Andrea Kerim
Emma Sophie Nilsen
 
Holum
Sara Tomine Stusvik
Ola Mjaugedal Systad

Lykke Skjørten Sandum
Alina Toadalen

Skjernøy
Elander Dyrstad

DØDE

Mandal
Widar Njerve f. 1972
Kjetil Berge f. 1964
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På bakerste benk

Bursdager er gøy. Gaver, oppmerksomhet, blomster og god mat. Vi feirer 
bursdager hvert eneste år for store og små. Noen bursdager er vi glade for 
å gå i, andre er kanskje mer problematiske. Uansett er et lite barn en gave. 
Et barn som fortjener trygghet, omsorg og kjærlighet. Det samme gjør vi 
voksne, selv om det er på en annen måte.

Den største og beste burdagen i året er likevel på julaften. Da Jesus 
ble gitt til verden så vi kunne slippe straff. Så vi kunne få tilgivelse 
og nåde i våre liv. Så vi kunne komme til Gud hver eneste dag, og 
få ny tillitt. Og slik at vi kunne slippe å rote i bøker, organisasjoner 
og mye annet for å fylle tomheten inni oss. Mange av oss feirer at 
verdens viktigste barn ble født. Andre ser fordelen i fridager, mye mat 
og mange gaver. 

Uansett ble vi gitt en gave da Gud ble menneske. Det mest 
forunderlige er at Gud valgte en fattig kvinne som mor til barnet. Han 
gikk ikke til en dronning, en rik kvinne eller en kvinne med høy status 
eller makt. Han ba Maria bære frem barnet. Skammen hun måtte 
bære, redselen for at mannen skulle steine henne og fordømmelsen 
hun opplevde kan vi ikke engang forestille oss. Det var ikke noe sted 
å rømme til. Josef valgte å stole på Gud - og han ble hos Maria selv 
om også han ble hånet. 

De ble avvist fordi de ikke var gift, og ble sett på som syndere da Maria 
skulle føde. De måtte se barnet bli født i en skitten stall hvor husdyr 
hadde tilhold.
Hvorfor valgte Gud å be en fattig kvinne føde hans sønn? Hvorfor var 
det ikke en lykkelig slutt, og fødsel i et slott med tjenere og gullsøyler? 
Hva er det egentlig Gud vil fortelle oss med det som skjedde? 

Vi kjenner jo historien om hvorfor Jesus ble født. Hvorfor det var 
eneste mulighet for Gud å redde oss mennesker fra å gå til grunne 
i våre dårlige valg. 

Jesus var fattig, og jobbet som snekker. Han levde et ukjent liv inntil 
Gud kalte ham til å fortelle om den frelsen som ligger i hans fødsel. 
Men Jesus flyttet ikke inn i en borg, og fikk folk til å komme på 

audiens. Nei, han gikk ut for å møte mennesker der de var, og der vi 
er. Han levde blant mennesker som fulgte ham. De sov under åpen 
himmel, de hadde ikke tjenere og kokker. De gikk ut for å fortelle om 
at det er håp for oss. At vi ikke trenger å gjøre noe, være noe eller tro 
på en bestemt måte for å være kristne.

Vi feirer Jesu fødselsdag i overflod. Vi handler for tusenvis av kroner, 
gir gaver til barn som har rom fulle av gaver fra i fjor, og mange sliter 
med kredittkort i mange år etterpå.

Er det ikke et paradoks at vi feirer Jesus på denne måten? At vi feirer 
det aller største som noen gang har skjedd i verden med materialisme 
og vellykkethet? Hva er det egentlig vi mennesker holder på med i 
julen?

Jesus ble født av en fattig kvinne som ikke var gift. Jesus ble født i en 
møkkete stall. Jesus kom til verden for gi trøst, omsorg, håp, tilgivelse 
og nåde. 

Kanskje Gud prøver å si noe til oss? 

Med Mandal Kantori
MANDAL KIRKE 
Fredag 18. desember kl 18:30

Bill: Billettservice.no 815 33 133 Narvesen – 7Eleven

Gaver til bladet
Kr. 200: BKK, S.Larsen

Vi takker hjertelig for gaven på kr 13.136 
som ble gitt til Tro og Liv i forbindelse med 

Kristin Turnbulls begravelse. 
Mandal menighetsråd
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