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Han er oppstanden. Halleluja!
Lov ham og pris ham! Halleluja!
Jesus, vår Frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.
Refr.:
Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn,
Han som gir synderen livet igjen!
Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vår Jesus er her.

ulike, fra palmesøndag hvor Jesus
hylles som konge til den alvorstunge
skjærtorsdag kveld hvor vi feirer
nattverd og til slutt dekker av alteret
og forlater kirka helt mørk. Også langfredag er en alvorstung dag. Så
kommer 1. påskedag med budskapet
om at Jesus har stått opp, hvor lys
og gule påskeliljer preger kirkerommet og vi synger de kjente og
kjære påskesangene.

Tre dager dødens fange han var
Påska 2015 var jeg og familien så
før han stod opp og seiren var klar.
Tvers gjennom gravens stengsel han gikk. heldige å få være i Israel, og det å
være til stede på Skandinavisk
Frelse og fred ved Jesus vi fikk.
oppstandelsesgudstjeneste i gravhagen
1. påskedag og synge denne salmen
Engelen ropte: Frykt ikke mer!
var en opplevelse som er vanskelig å
Han som du søker, er ikke her.
beskrive.
Se der er stedet hvor han ble lagt.
Han har stått opp - som selv han har sagt!
Til slutt vil jeg anbefale påskens
gudstjenester både i Tveit og på Hånes
Gå og fortell at tom er hans grav.
til alle som feirer påske hjemme.
Livet han vant da livet han gav,
gav det til oss og kjøpte oss fri.
Frelse og fred han alle vil gi.

Bortfall av boplikt

Det nærmer seg ti år siden stillingen som sogneprest i
Tveit ble lyst ut. Etter sytten år Setesdal var vi modne
for å flytte på oss. Tiden har gått fort i hyggelig lag.
Hvis jeg ble tilsatt hadde jeg plikt til å bo i prestegården,
så den måtte beskues. Helt greit kjøkken og bad.
Heftige farger. Ingen tvil om at Olga var kunstner.
Soveromsfløyen hadde tretti år gamle ubehandlet
furupanel. Men så kom vi inn i en storslagen spisestue med ridderovn. Og tilslutt den nydelige hagestua.
Selv om dette var i juni, sa Marit resolutt og pekte:
Der skal juletreet stå. Vi fikk pusset opp og har bodd
bra i sammen med andre tofdøler. Vi har betalt ca.
fire tusen i leie og tre i varme pr måned. Helt greit.
Men tungvint. Når vi skal støvsuge, må vi innom fire
støpsler og hvor mange tonn med gress jeg har klippet
vet bare Vårherre.
I høst ble boplikten opphevet med tre måneders
varsel. Som om det ikke lå noen verdi i at presten i
Tveit skulle bo der han har bodd siden 1826. Umiddelbart fikk jeg kr 2500 mer i skatt kr 1000 mindre i
kjøregodtgjørelse, siden kontoret ble oppmøtested.
Og så guleroten da: Hvis vi flyttet ut før 1. september
fikk vi vi 20.000 i godtgjørelse.

Nå ble det usympatisk mye prat om penger. Men tro
meg, det har aldri vært noen drivkraft for mitt yrkesvalg. Men jeg stusser over at alt skulle gå så fort. Om
sognepresten i Hånes bor i Havreveien eller Morellveien betyr jo ikke all verdens. Men av alle presteboligene i Kristiansand, er Tveit den som er nærmest
knyttet til kirka. Og derfor er det ikke ubetydelig hvem
som bor der.
De aller fleste prestene har nå enten flyttet ut eller
kjøpt huset de bor i. I 1986 bygde vi hus i Spind i
Farsund. Ti meter fra sjøen og egen brygge. I vinter
kjøpte de to eldste guttene hver sin leilighet på Grim.
Og da slo jo tanken oss. Vi kan flytte og jeg kan pendle.
Og fra sommeren blir det slik.
Jeg kan ikke se at det skal få noen konsekvenser for
prestetjenesten, men det blir rart. Dog håper jeg at
menigheten har forståelse for vårt valg. Jeg ser frem
til lang tids tjeneste i Tveit.
Med ønske om kort vinter og lang sommer
Theis
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Hvorfor denne salmen?
I skrivende stund er jula over, og når
dette leses nærmer vi oss påske.
Vi pleier å feire påska hjemme, og
da synes jeg det er fint å få med meg
gudstjenestene i kirka. Disse er veldig
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- HVA ER MENINGEN MED LIVET? VI HAR ALT,
MEN DET ER OGSÅ ALT VI HAR. Å HOLDE TRITT
MED LIVET ER BLITT ET STRESS.

Troen på Gud er en
gave å ta imot
Torgeir Wadseth sitter i sin stue i Brattvollheia i Tveit og funderer over livets
store spørsmål og siterer denne underfundige beskrivelsen av vår tilværelse fra
sangeren Ole Paus.
- Den tar oss ganske presist. Livene våre
renner over av ting og aktiviteter, dagene
våre er ikke lange og mange nok for å
rekke alt sammen, og likevel finner vi ikke
det vi søker etter. Ja, kanskje fordi vi
ikke engang vet hva det er vi leter etter.
Andre synes de er lykkelige, men kanskje
det er noe mer likevel?
Bibelen har svar, heter det. Men hva finner
vi der? Det er ikke mye nytt under solen.
For tusener av år siden levde mennesker
som ligner påfallende mye på oss selv.
Vi leser for eksempel om Asaf som klagde
på Gud fordi han aldri fikk svarene han
ønsket. Vi leser om den søkkrike Sakkeus
som syntes å ha alt på stell og som i sin
desperasjon klatrer opp i et tre for å få et
bedre blikk på denne Jesus som var
kommet til byen hans, forteller Torgeir.
Torgeir Wadseth er en gammel benkesliter i kirken og kan sin bibel. Men han iler
til og forklarer at det ikke gir han noen
privilegert posisjon i forhold til å ha
kontroll på de store spørsmålene om alt
som er vanskelig å forstå i livet og i
verden. Han sitter også i glasshus og
lurer for eksempel på hvor nødvendig det
egentlig er å pusse opp hytta.
- Alt i livet er sårbart. Alt kan plutselig snu.
Midt i alt vet jeg at Gud søker meg for å gi
meg det jeg knapt vet at jeg trenger. Det
er helt ufortjent. Han holder tak i livet mitt
og det kjennes merkelig trygt. Som de
fleste andre er jeg døpt, men det viser seg
bare å være starten på det Gud ønsker å gi
oss i livet og for det som kommer etterpå.
- Du nevner kirken. Har ikke den paradok-
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salt nok greidd å frata mange folk lysten
på å være kristen?

ikke minst gi god plass til ujålete samtaler
etterpå.

- Dessverre kjenner jeg mange som i dag
ikke lenger orker kirken, selv om de innerst
inne kanskje regner seg som troende. Det
skal vi ikke kimse av. Kanskje ble det for
mye pekefinger, for mange formaninger
og også forventninger. Kristentroen kan
dessverre også bli et prestasjonsjag og et
pliktløp. Fra kirkens side var det nok godt
ment, men i ettertid ser vi at ikke alt var
så lurt likevel.

Åkki Lidi ble intervjuet i programmet
«fem på tolv» og som senere også er
beskrevet i selve avisen Fædrelandsvennen. Slik jeg oppfattet det hadde
hun mye av det samme som oss andre.
Günderen som ofte starter opp ting
merket også i sitt liv en lengsel etter
tryggheten. Midt i det stressende,
oppjagede livet fantes det en tomhet
som hun ønsket å fylle. Hun søkte inn i
astrologi, synskhet osv. men opplevde
bare en kortvarig god opplevelse. Etter
en samtale med en kristen og forbønn
inviterte hun Jesus inn i sitt liv og tomheten forsvant. Hun fant også inn i en
menighet og miljø som gir fellesskap,
trygghet og gode opplevelser.

Vi ønsker å invitere til
et lite kurs om viktige
spørsmål i kristen tro og
ikke minst gi god plass til
ujålete samtaler etterpå.
Torgeir oppfordrer like fullt til å gi kirken
en sjanse. Terskelen til gudstjenesten er
lav. De som nå arbeider i kirken er veldig
bevisste på det, forteller han. Han oppfordrer til å ta sjansen på å åpne seg
for Gud, og ikke minst til å kjenne på
fellesskapet. Alt det andre kan eventuelt
utvikle seg etter hvert i sin egen naturlige
takt. Våg å bli overrasket, også over at ens
blotte nærvær vil være en oppmuntring
overfor andre, oppfordrer Torgeir.
- Nå i vinter skulle dere arrangere et kurs
om tro og tvil og la invitasjon i alle postkassene i Tveit. Omtrent ingen meldte
seg. Hva skjedde?

Min opplevelse i samtaler med ulike
mennesker er at mange har alt, men
allikevel er slitne. Mitt håp er at flere skal
tørre å invitere Jesus inn i sitt liv.
Torgeir nevner også et bilde som han
hørte om. Er du tørst så nytter det ikke
og bare se på en vannflaske. Korken må
skrues av og innholdet må komme
«innabords». Jeg tror mange har opplevd
å drikke vann, men ettersom tiden går
fylles vi opp av andre ting.
Om jeg har forstått det rett kan
mennesker leve lenge uten å spise mat,
mens vann er det viktigste. Derfor er det
ikke for ingenting at det står om Jesus.
Jeg er livets vann, sier Torgeir Wadseth.
Asle Jøssang

- Ja, det lurer vi på. Var det noe som
skremte? Eller manglende tid til slikt i en
hektisk hverdag? Men vi skal prøve igjen
til høsten. Vi ønsker å invitere til et lite
kurs om viktige spørsmål i kristen tro og
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Trosopplæring for barn i Hånes
Barnas rom
SuperOnsdag klubbene
BARNAS og Ti over gikk i
høst sammen om prosjektet
Barnas båt, hvor vi «pusset
opp» en fem meter lang båt
vi hadde fått av Bragdøya
kystlag. Dette endte i en
liten forestilling på julemessa. Veldig gøy!
Dette semesteret fortsetter vi med
et felles prosjekt, men denne gang
er det Barnas rom som er tittelen.
Vi bygger et rom i kirkens kjeller på
ca. 2 x 2 x 2 m. Dette ser i grunnen ut
som en liten hytte. Rammeverket var
bygget før oppstart, men barna er nå i
full gang med å kle veggene samt lage
sitt drømmerom i en skoekse, og mye,
mye mer.
Aktivitetsnivået er høyt og kreativiteten sitter løst, men vi tar oss også tid til
litt kos og prat rundt bålet. Kom bli med
da vel! Ingen påmelding.
Bare å droppe innom.
SuperOnsdag er i oddetallsuker.
Middag fra kl. 16.00. SuperSamling
kl.17.00 med påfølgende klubber og
aktiviteter for barna. Barnas rom er
for skolebarn, men småBARNAS er et
veldig populært tilbud for barnehagebarn og foreldre/foresatte.
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7 års klubben
Fire tirsdager på rad, har det vært over 20 første klassinger
her i Hånes kirke på 7 års klubb. En herlig og energifull gjeng!
Vi har hatt leker sammen, vi har laget ulike
ting sammen og vi har samarbeidet om å
lage dette landskapet (se bildet).
Landskapet her blitt til steg for steg i trå
med boken om «Den usynlige vennen».
7 års klubben er bygd opp rundt boken
om Den usynlige vennen av Kari Vinje og
Vivian Zahl Olsen. Denne boken formidler
på en flott måte glimt fra Bibelens
fortellinger og de store linjer.

7 års klubben ble avsluttet med Supersøndag og kanreval 7. februar. Her var
det pinjata, boller med krem og mange
flotte utkledninger. En veldig gøy da for
både store og små. Tusen takk til alle
1. klassinger, englevakter (foreldre),
bollebaker og andre som har vært med
og gjort dette til en super klubb!
Vi gleder oss til neste år!
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En varmere vinter for flyktninger på Hamresanden

God stemning, internasjonal
mat og arabisk sang under
samlingen i Hånes kirke.
Foto: Dag Kvarstein.

God stemning og sterke historier
Da det i vinter ble organisert et akuttmottak for flyktninger på Hamresanden tok det ikke lang
tid før lokale krefter stilte opp. Hver tirsdag formiddag ble Menighetshuset omgjort til kafé,
og det ble organisert innsamling og utdeling av klær. Flyktningene fikk oppleve et varmt møte
med bygda de månedene de var her, og det gjorde godt for bygdefolk å møte de og hjelpe til.

I vinter har frivillige i Tveit menighet
stilt opp for flyktningene som har
hatt midlertidig opphold på
Hamresanden.
Foto: Trygve E. Tønnessen

Eritreerne Essey (t.v.), Daniel og Michael i Hånes kirke på internasjonalt treff 27. januar der de fikk god kontakt med blant andre Odd Byremo.
Foto: Dag Kvarstein.

Det summer på mange språk: norsk, arabisk, engelsk, afghansk og tigrinja, for å
nevne noen. Blant dem som snakker det
sistnevnte språket er de unge eritreiske
mennene Michael og Daniel kom til Hamresanden flyktningemottak for et par
måneder siden. De flyktet fra et diktatorisk regime som gjerne kalles «Afrikas
Nord-Korea» - et land der det verken
er religions- eller ytringsfrihet. I tillegg
tvinges landets unge befolkning inn i en
«nasjonaltjeneste» som minner om tvangsarbeid og som varer på ubestemt tid.
Hjemme håper koner og barn på gode
nyheter fra det kalde og ukjente landet på
toppen av globusen.
- Ja, jeg håper selvsagt på en ny fremtid i
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Norge, men foreløpig må jeg bare vente.
Om kveldene prøver vi å lære oss litt
norsk, blant annet ved hjelp av internett.
Så går vi på tirsdagskaféen. Min kone
måtte bli igjen hjemme. Det er hardt, sier
Daniel (28) alvorlig. Han snakker godt
engelsk og er utdannet ingeniør. Sammen
med kameraten Michael er han en slags
talsmann for den lille gruppen med unge
eritreiske menn som for tiden er på
asylmottaket på Hamresanden.
Forbudt tro
Michael er litt eldre enn Daniel. En tynn
og smilende mann med briller som møter
oss med stor vennlighet og interesse.
Han er bachelor i landbruk med husdyrhold som spesialitet. Tilbake i Afrika

venter kona og de to barna. På vårt
spørsmål svarer han at de heldigvis er
trygge der de er.
- Jeg er selvsagt glad for at jeg klarte å
flykte. Det skjedde etter at jeg satt over
to år i fengsel, forteller Michael som er
kristen og pinsevenn, en trosretning som
er forbudt i Eritrea. Daniel er ortodoks
kristen. Det er en trosretning med røtter
helt tilbake til 300-tallet i Eritrea - og
er en av de få tillatte trosretningene i
landet.
Vi møter de to eritreerne på Hamresanden
menighetshus der ulike lag og enkeltpersoner hver tirsdag formiddag siden
nyttår har hatt åpnet hus for flyktningene og alle andre som ønsker å komme.

Dagen etter treffer vi dem igjen, denne
gangen i Hånes kirke på internasjonal
aften, der over hundre mennesker er
samlet til internasjonal mat og sang på
flere tungemål.
Nest etter syrerne, er eritreerne den
største gruppen med migranter til Norge.
Michael og Daniel virker begge litt
bekymret når de får vite at regjeringen i
Norge har en ganske streng asylpolitikk. Den norske regjeringen ønsker
en returavtale med Eritrea slik at unge
eritreere kan sendes tilbake til hjemlandet
- i den grad det vurderes som trygt, blir
det sagt fra regjeringshold.
Dag Kvarstein

OM ERITREA
Ingen politiske opposisjonsgrupper
eller uavhengige medier er tillat i
Eritrea. Heller ikke uregistrerte
trosgrupper. Samvittighetsfanger
holdes fengslet uten lov og dom,
og tortur er vanlig, skriver Amnesty
International i sin årsrapport for
2015.
Verneplikten, eller nasjonaltjenesten,
er tvungen og utvides ofte
grenseløst - gjerne i ti år. Flere
titusener unge mennesker flykter fra
Eritrea årlig. De som kommer tilbake
regnes gjerne som forrædere.

HAMRESANDEN
AKUTTMOTTAK
På Hamresanden ble det i fjor høst
etablert et akuttmottak for flyktninger
med 150 plasser. Foreløpig er det snakk
om at mottaket skal fungere ut mars.
Akuttmottak er et midlertidig tilbud til
personer før de får plass i ordinære
mottak. På Hamresanden er det flest
syrere som har flyktet fra krigen i
hjemlandet der de har vært truet både
av IS og Assads regime. Det er også en
del eritreere, kurdere og afghanere på
asylmottaket. Unge menn dominerer
blant beboerne.
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“Feilen” Gud gjorde, etter min mening,
var at han skapte oss med en fri vilje,
som gjennom historien har fått katastrofale følger.

- Hva tror du årsaken kan være?
Ingrid grunner ettertenksomt, før hun
svarer: - Det er selvsagt flere årsaker. De
unge kan ha funnet en helt annen form
eller et annet rom for sin tro. I gamledager
hadde vi debatt med våre foreldre om
det skulle være lov å strikke på søndags
ettermiddagen. Man skulle jo «holde
hviledagen hellig». Men i dag er søndagen
den dagen i uka som kanskje er mest aktiv.
Mye av det som ikke rekkes til hverdag i et
hektisk familieliv, det skal gjøres på
søndagen. Livet går i turbotempo.

God utsikt over Tveit og livet
Ingrid Wisløff Jæger er kjent for de fleste i bygda. Hun er aktiv og tydelig
i sitt engasjement for både lokalsamfunnet i Tveit, og i politikken i Kristiansand.
Sist vi ble oppmerksom på dette var i forbindelse med initiativet til en
ukentlig kafé i Menighetshuset, for flyktningene som var innkvartert
på Hamresanden.
Vi fikk oss en interessant prat over en
kaffeskvett en søndag forleden. Med
utsikt til Kjevik og Tovdalsfjorden fra de
store stuevinduene i Gurines hage, får
tankene luft under vingene, og vi kommer
vidt omkring.
10 BLADET vårt nr. 1 2016

- Hva er viktig akkurat nå, Ingrid?
- Jeg er litt bekymret for kirkens fremtid,
mest fordi det er som om en hel
generasjon synes å mangle. De har
sluttet å komme etter at de gikk ut av
ungdomsklubben for 20-30 år siden.

Vi har nokså grått hår vi som kommer,
bortsett fra barna, konfirmantene og
deres foreldre. Jeg undres; hvor er de blitt
av mon tro? Det er viktig at folk kommer
og bruker kirken.

- Kanskje må kirken tenke nytt i forhold
til åpningstider? Det er ikke sikkert at
søndag er rette dagen. I Sarpsborg har de
et forsøk gående nå med kveldsåpent, og
de tilbyr sågar ”drop-in” barnedåp. Det blir
spennende å følge.
Ingrid Jæger har i alle år siden familien slo
seg ned i Tveit tidlig på 60-tallet vært
engasjert i lokalkirkens historie. - Vi en
helt spesiell kirke her i Tveit. Den nærmer
seg kanskje 900 år. Den representerer en
historisk skatt vi skal være stolte over å
være en del av. Vår historie er vår
kulturarv.
Hun kikker på meg og forteller videre:
- Vet du forresten at kirken vår ble solgt
på auksjon i 1723? Jeg rister på hodet, og
tror nesten ikke hva jeg hører.
- Jo, da den danske kong Fredrik IV kom
i alvorlig pengeknipe etter den store
nordiske krigen (1700-1721) trengte han
penger i statskassa. Krigføring koster, vet
du. Løsningen ble å selge kirkene i Norge.
Tveit kirke ble solgt for 3230 riksdaler,
og med på kjøpet fulgte Birkenes kirke og
prestegård og all jord og skog som kaltes
kirkegods, i alt 18-20 gods. Bygdefolket

med 68 navngitte personer kjøpte kirken
tilbake 50 år seinere. Da var den totalt i
forfall.
- I tillegg til den kulturhistorien kirken
vår representerer, mener jeg at kirken
og menighetslivet bygger noe som er
grunnleggende verdifullt. De bygger og
gir oss en fellesskapsfølelse og skaper
tilhørighet. Dessuten er det et sted som
forvalter og formidler våre tradisjoner.
- Men det å tro på en Gud og en
skapelseshistorie kan falle alle vanskelig
for det moderne menneske. Forstår du at
noen har slike tanker, spør jeg?
- Joda. Vi har fått mange interessante
tanker fra Darwins utviklingslære om
artenes opprinnelse. Selv kan jeg ikke se
at de innebærer noen motsetning til å tro
på Gud, sier Ingrid og legger ivrig til:
- Jostein Andreassen som er lærer og
forfatter har skrevet bok om Darwin og
hans liv og lære. Han kommer hit den
13. april med et foredrag. Jeg blir skuffet
hvis han ikke sier noe om at skaperverket
faktisk bare er mye større hvis det er
startet for millioner av år siden. Det
utelukker jo ikke en Guds eksistens.
Jeg lufter enda en mening jeg ofte hører:
Hvis det virkelig fantes en Gud så ville han
ikke tillate alt dette onde som skjer.
Jeg ber Ingrid kommentere dette.

Vi drodler i fellesskap over disse store
spørsmålene. Vi kommer frem til at siden
vi har en fri vilje til å velge, kan det være
grunn god nok til at vi trenger både Gud
og en oppdragelse til tro. Og at troen på
det gode bærer frukter i gode gjerninger,
slik at vi tar godt vare på hverandre og alt
levende.
Men jeg er nysgjerrig og spør igjen:
Hva med andres tro?
Det er og har vært en evig kamp gjennomtidene. Vi sloss hele tiden om hva som er
sant og ikke sant.
Ingrid svarer kontant: - Vi må respektere
andre folks tro. Helt og holdent. Uten en
gjensidig respekt har vi ikke grunnlag for
saklig diskusjon. Jeg har Koranen stående
ute i bokhylla. Det er veldig mange likheter
med Bibelen.
- Hva har du lyst til å si som en
tnkevekker til de som ikke viser seg
i kirke og menighetsliv?
Ingrid kikker ut i det lysegrå vinterlandskapet før hun svarer:
- Vi må alle tenke gjennom hvilke verdiene
vi har i livene våre og på hvor vi henter de
fra. Og ikke minst på hva vi ønsker å bringe
videre til neste generasjon og da må vi
spørre oss om hvordan det skal skje. Etter
min mening er tro og kunnskap om troen
viktig for livssammenhengen.
Anne Kathrine Solbakken

Hun ser litt rampete ut: - Vel! «Feilen»
Gud gjorde, etter min mening, var at han
skapte oss med en fri vilje, som gjennom
historien har fått katastrofale følger.
Det er vanskelig å tenke seg noe annet
enn at vi har en fri vilje.
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Tanke

PÅSKEN I HÅNES KIRKE
FÅ MED DEG GUDSTJENESTENE I HÅNES KIRKE I PÅSKEN!

Hva har du i bagasjen?
I løpet av livet har vi fått mange erfaringer, noen gode,
andre ubehagelige og noen som følger oss resten av livet på
godt og vondt.

OTTO P.
Biolog

Mye av den bagasjen som sitter sterkest
etset fast, er våre erfaringer i vår opprinnelige familie. Det er denne bagasjen
som spiller i bakgrunnen når to mennesker skal starte en
ny familie. «I vår familie var det aldri
noen krangler,
vi sa aldri vår mening direkte ut. I vår
familie var det alltid åpent hus og mye
liv, eller i vår familie var vi oftest alene
med våre nærmeste.» Det finnes et utall

tre ganger om han har Jesus kjær, og hver gang Peter svarer
får han stadig sterkere bekreftelser fra Jesus eller får større
ansvar fra Jesus: «Fø lammene mine. Vær gjeter for sauene
mine. Fø lammene mine».
Thomas Sjødin sitt møte med Stinissen
Vi gjør et stort sprang i tid.
Jeg ble gjort oppmerksom på Thomas Sjødin av vår kjære
sjømannsprest Trine Færevåg i Spania. Hun avsluttet en av
sine prekener omtrent slik.

Mot slutten av dagen kjente Thomas Sjødin på
bekymringene for sitt eget åndelige liv, som var ganske
annerledes enn karmelittmunkens liv.

Det kan være denne bagasjen som dirigerer oss når vi tar
viktige standpunkter i vår kristne sammenheng når nye
utfordringer dukker opp, enten det er homofilidebatt eller
andre mindre synlige standpunkter.

Han ba om råd, og Stinissen svarer, etter å ha sett lenge på
Sjødin, sett bort en stund, for så til slutt å si: «Jeg tror Gud
ser på deg og sier, det er bra som det er.»

Disippelen med det menneskelige ansiktet
Peter er den impulsive disippelen som ofte handler før han
tenker. Han kan kaste seg ut i det opprørte havet og det
ender med at Jesus må redde ham opp i båten igjen.
Han er også disippelen som har en karakter vi kaller
«hel ved».
Han er også den som fornekter, i en situasjon Jesus
virkelig kunne trenge trofaste disipler.
Derfor er Jesus sin tilgivelse av Peter, nok et eksempel til
etterfølgelse Jesus viser oss.
I Johannes sitt evangelium med overskriften Jesus og Peter,
kunne også hatt overskriften, tilgivelse. Der spør Jesus ham
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Skjærtorsdag: Felleskapsmåltid og nattverd.
Skjærtorsdag inviteres alle til å feire et fellesskapsmåltid
på samme måte som Jesus og hans venner gjorde. Denne
kvelden er det vakkert dekket til måltid inne i kirkerommet,
og gjennom ord, toner og fellesskap åpnes påskens drama
for oss og vi får være med på Jesu vandring mot korset.
Måltidet avsluttes med et nattverdmåltid.

Langfredag: Jesu lidelseshistorie. Gudstjenesten på
Langfredag er en stillferdig og enkel gudstjeneste hvor
Jesu lidelseshistorie leses i sin helhet.
1. påskedag: Oppstandelsesjubel for hele familien
1. påskedag er Kirkens jubeldag til minne om at Jesus
stod opp fra de døde og lever i dag. Denne høytidsgudstjenesten har et familievennlig preg, slik at barn og voksne
sammen kan ta del i gleden. Vi håper mange familier vil bli
med på denne gudstjenesten.
Hjertelig velkommen til Hånes kirke i påsken!

«Thomas Sjødin forteller om noen timer hos Stinissen i
klosteret i Noraby , Tågarp i Sverige.

av regler, noen
bevisste og andre ikke så tilgjengelige for vår oppmerksomhet.

Det er derfor vi noen ganger tar en runde i en gruppe der
den enkelte sier noe om seg selv «her og nå,» for på den
måten å kunne legge vekk dette som tar oppmerksomheten. I Kirkens SOS har vi noen konkrete bønner som vi
ber sammen før en ny vakt begynner, som hjelper oss å
legge vekk vår egen bagasje for å kunne gå inn i innringers
bagasje. Noen har en så tung bør å bære at det kan være
nødvendig å gå i terapi for å sortere de ulike steinene
i bagasjen.

Palmesøndag: Barnas påskegudstjeneste. Palmesøndag
har vi SuperSøndag i kirka - en gudstjeneste for hele
familien. Olav prest og Linn kateket leder gudstjenesten
og forteller hele påskefortellingen i en familievennlig
utgave. Vær velkommen - små og større!

VELKOMMEN TIL
INTERNASJONALT FELLESSKAP
I HÅNES MENIGHET!

«Men du skal vite at du alltid er velkommen til å bli mer
nærværende hos Gud».

Flerkulturell Gruppe, knyttet til Diakoniutvalget,
står bak invitasjonene. På samlingen lørdag 5. mars,
(klokka 15.00-17.00), kommer en familie som bor på
Hånes som har vært i kirkeasyl. De forteller om sine
erfaringer derfra og om livet etterpå. Vi fortsetter med
samtaler rundt bordene og enkel servering.

Otto P.

Neste samling blir i april, mer info kommer siden.

Han så ned en stund , ingenting ble sagt, det føltes som en
evighet for Sjødin før han sa:

TUSEN TAKK
Lørdag 21. november arrangerte Misjonsverkstedet i
Tveit menighet høstmesse - for 12. gang.
Bruttoresultatet ble kr. 61.762,-, og overskuddet er
videresendt til Misjonsalliansens arbeid i Bolivia og til
Haydom Lutheran Hospital i Tanzania.
Vi ønsker å takke alle som bidro med gevinster, varer
for salg og praktisk hjelp, Astrid Staalesen som holdt
andakt og Tveit Soul Children som sang for oss, og sist,
men ikke minst: Tusen takk til alle som kom og
bidro til et flott resultat!
Hilsen fra oss i Misjonsverkstedet

Vi håper at samlingene kan bli gode møteplasser for økt
kulturell forståelse, vennskap og nærhet mellom beboere i
vår bydel. Benytt anledningen til å bli kjent med noen nye
på Hånes, og ta gjerne noen med deg.
Alle samlinger bli annonsert på kirkens hjemmeside
www.haanesmenighet.no og på Facebook.
Ønsker du flere opplysninger, ta gjerne kontakt:

NY KANTOR I HÅNES
Kristian Woxmyhr (26) er
ansatt som ny kantor i Hånes
menighet. Han begynner i
stillingen 1. august.
Woxmyhr er for tiden organist
i Nittedal, samtidig som han
avslutter sine kantorstudier
ved Norges Musikkhøgskole
i Oslo. Øvrig utdanning har
han fra musikklinjen på Viken
folkehøgskole, og musikk, menighet og ledelse ved NLA
Høgskolen Staffeldts gate i Oslo.
- Vi opplever Woxmyhr som en flott ung mann, ydmyk
og lidenskapelig opptatt av menighetens musikkliv.
Han har erfaring fra band og lovsang, kor og gospelmusikk
i tillegg til orgel. Vi tror han er den beste kandidaten vi
kunne fått til vår menighet med våre ønsker for videre
musikkliv. Vi gleder oss til han kommer til vår menighet,
sier menighetsrådsleder Rune Mørland.

Svein Harald Hansen: sha-hans@online.no
Lane Mohammadi:

lane.mohammadi@gmail.com

Luljeta Mullaali:

luljetamullaali@hotmail.com

Liv Mørland:

morlandl@online.no

Hånes menighet trenger flere lydteknikere
til å styre lyd og bilde på gudstjenester og andre
arrangement. Har du lyst til å engasjere deg i dette
arbeidet? Kontakt Tone på kontoret i kirka.
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MENIGHETSUKE I TVEIT FRA
6. - 13. MARS 2016
Søndag 6. mars
Familiegudstjeneste Tveit menighetshus kl. 11.00.
Mandag 7. mars
Mandagskafe på Tveit menighetshus kl. 11.00,
alle velkommen.

KONFIRMANTJUBILEUM
Annethvert år har vi i Tveit fest for gullkonfirmanter.
De som ble konfirmert for 50/ 51 år siden. Så også i vinter.
En flott opplevelse. Det kunne selvfølgelig ha kommet
flere, men for de som kom, ble det en god opplevelse.
Middag, kake og kaffe. Her er bildet av de som møtte i år.
Ektefellene ville ikke være med på bildet.

Onsdag 9. mars
Sang og musikkstund og andakt med Theis og utvidet
kaffekos på Kvales minne, kl. 16.00.

Fredag til søndag 11. - 13. mars
Ungdomsarrangement på Vegårshei «Firestarter».
Ungdommene fra blant annet Megaklubben deltar på
dette arrangementet fra fredag kveld til søndag.
Vi ønsker alle velkommen til våre arrangementer fra
6. - 13. mars.

VELKOMMEN TIL GOD
GAMMELDAGS BASAR
Tveit menighetshuset på
Hamresanden fredag 11.mars
kl. 18.30. God gammeldags
basar med både åresalg,
kake og kaffe til gammeldagse
priser.
Gevinstbordene bugner av gevinster
fra trofaste lokale sponsorer som bidrar hvert år med
fine ting til basaren vår. Theis vil lose oss gjennom de
mange trekningene med stødig hånd og gode historier.
Soulchildren synger og trosopplærer sier noe om arbeidet.
Resultatet av inntektene går til driften av menighetens
arbeid med fokus på barne- og ungdomsarbeid.
Hilsen Basarkomiteen

Overnatting: på bygdas bedehus. Ta med liggeunderlag
og sovepose, toalettsaker. Transport: vi satser i utgangspunktet på privatbiler. Er takknemlig for folk som vil hjelpe
med kjøring! Tar ca 1,5 timer en vei.
Pris: kun 350,- for deg som var medl. av Mega ifjor og
konfirmanter. 500,- ellers. Inkluderer transport, frokost,
seminarer, konserter, overnatting. Mat kjøpes billig i kaféen.
Vi sponser dere ganske kraftig på denne turen for at flest
mulig skal bli med!

Har du lyst å oppleve en topp helg sammen
med 3-400 andre ungdom fra hele sørlandet?
Da bør du bli med på denne festivalen!

Torsdag 10. mars
Supertorsdag ønsker alle små og store velkommen til
hyggelig samvær på menighetshuset kl. 16.00.
Felles middag fra kl. 16.30. Program frem til kl. 18.00.
Fredag 11. mars
God gammeldags basar på Tveit menighetshus kl. 18.30.
Åresalg og loddsalg på bøker. Kafé med gode priser på
kaffe og kaker. SoulChildren synger. Kom og vær med å
lag god basarstemning.

TUR TIL VEGÅRSHEI OG FIRESTARTER UNGDOMSFESTIVAL , 11. - 13. MARS

1. rekke fra venstre: Jan Paulsen, Liv Ådnegaard, Anne Tyra
Hauso Hauglum, Viggo Hannås, Gerd Valseth, Theis Salvesen.
2. rekke fra venstre: Sølvi Karlsen Møngster, Anne Lise Vold,
Gunn Marit Ulsteen, Gunn Aurebekk Bjerke, Per Magnussen,
Steinar Karlsen.
3. rekke fra venstre: Åse Britt Dønnestad, Gunn Ebba Nygård
Raen, Karin Ånestad, Inger Tomine Espegren, Ole Tvedt, Thor
Gundersen.

SUPERTORSDAGER I TVEIT
Kom til ferdige hjemmelagde middager i menighetshuset
på Hamresanden til en billig penge (50/25 kr, voksen/barn),
og slipp oppvasken. Kafé for de voksne, barnesang
(1-5 år), aktivitetsgruppa (6 år+) og strikkegruppe.
Kl. 16.00 - 16.30 serveres kaffe, middag fra 16.30 - 17.30,
etter det følger bibelfortelling, kafé og grupper for barna.
Følgende datoer gjenstår: 10. mars, 4. april, 21. april
Så blir det muligens en sommeravslutning ute i mai.
Velkommen!

Alle ungdommer i Tveit fra 8. klasse og oppover inviteres
til å bli med. Hva skjer? Konserter (Jesus loves electro,
Gino Bless, Hansam, Walking Sign), inspirerende seminarer,
lovsang, sportsaktiviteter på dagen (Krik), mange bra folk.
Mulighet for å renne i alpinbakken hvis snø (ekstrakostnad).

TVEIT MENIGHET PÅ NETT OG
SOSIALE MEDIER
Tveit menighet har nå
opprettet en egen side på
Facebook der en legger
ut informasjon om forskjellige
arrangement samt bilder fra
aktiviteter og arrangement
i menighetens regi. Facebooksida er ment som et
supplement til menighetens nettside som du
fortsatt finner på www.tveitmenighet.no

Påmelding: betal 350/500 (medl./ikke medl. i 2015)
INNEN MANDAG 29. FEBRUAR til kontonr.
3000 07 70120 (Tveit menighet).
Merk innbetaling med navnet ditt og Firestarter.
Dette blir gøy!
Ved spørsmål: kontakt Trond Strømme,
ungdomsleder i Tveit menighet, på mobil 41 50 36 77.

FEST FØR FASTEN
Sauer, sjørøvere, spiderman, prinsesser, pingviner,
folk i helt vanlig tøy og flyktninger fylte opp Tveit
menighetshus denne søndagen. Dette var også
konfirmantenes gudstjeneste, de deltok med sang, drama,
bønner, ballongblåsing og teknisk hjelp. Vi sang, dansa,
hørte Guds ord, ba og spiste boller etterpå. Rundt 30 barn
slo løs på piñataen som hang i taket i kjelleren, fylt med
godteri! Takk for denne festen før fasten!

Nettsida har også fått en ny og viktig funksjon. Vi har fått
en elektronisk kalender slik at du nå finner arrangementene
framover i kronologisk rekkefølge uavhengig av om det er
Supertorsdag, kveldsmøte i regi av «våre hjem» eller en
Gudstjeneste. Det er også mulig å inkludere denne
kalenderen i egen elektronisk kalender. På denne måten
har du alltid oversikt over hva som skjer i menigheten.
Vi vil presisere at vi både på Facebook og på vår nettside er
restriktive med bruk av bilder av barn, og at vi har
retningslinjer i forhold til å be om tillatelse til publisering av
bilder der ett eller få barn utgjør hovedmotivet i bildet. Ved
bilde av kor og større grupper anser vi det ikke nødvendig
å innhente tillatelse. Har du spørsmål rundt dette, så ta
gjerne kontakt med oss. Vi håper du vil følge oss på
Facebook, og adressen er:
www.facebook.com/tveitmenighet
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Postkort fra Mbale
Hei!
Uten å vite hvor mange av dere som leste hva jeg skrev i forrige
blad, vil jeg starte med å fortelle at jeg i mange år har fått
gleden av å være med som konfirmantleder i Hånes Kirke,
men at jeg dette året er student ved Hald Internasjonale
Senter. I den sammenheng er jeg sendt ut gjennom Strømme
Stiftelsen for å jobbe frivillig på Child Restoration Outreach
(CRO), et prosjekt som gir de aller fattigste i Uganda en ny
sjanse og en mulighet til et nytt liv borte fra gata. Som jeg
skrev i forrige blad er jeg ydmyk over å få fortelle om og dele
mine opplevelser av et år i en annen verden. Jeg er ikke
tilhenger av teorien om at alle er nødt å dra ut for å kunne
bidra, det er nok ikke nødvendigvis sånn vi løser problemene.
Jeg tror det ligger mye påvirkningskraft og medførende makt
i det at jeg kan videreformidle mine opplevelser, og på den
måten forhåpentligvis klare å gi dere der hjemme et lite innblikk
i hvordan ting er her.

Hvor skal jeg begynne? Mye har skjedd siden dere sist.
Heldigvis har jeg rukket å komme over den verste perioden med
kultursjokk. Det var godt å ikke lengre bli utkjørt av et par timer
på jobb, men smått begynne å vende seg til alt som gjøres
annerledes og ta seg selv i og etter hvert få det litt som vane.
Elevene har blant annet hatt ferie. Siste termin ble avsluttet
i november, men i og med at vi jobber med gatebarn har ikke
det resultert i ingenting å gjøre. Tvert imot, til vanlig er vi mest
involvert med de barna som er en del av prosjektets
rehabiliteringsklasse, hvor de forberedes et år før de gjennom
CRO får mulighet til å starte på vanlig grunnskoleutdanning,
samt de som har falt gjennom og ikke enda er klare for eller
uten mulighet til dra hjem for så å begynne på skolen. Nå i
ferien har det vært imponerende å se hvor mange som i grunn
er en del av CRO-familien. De litt eldre har returnert hjem fra
skoler og universiteter rundt omkring, og jeg må innrømme meg
stolt når de på tross av sin vanskelige bakgrunn faktisk får det
til. Det har vært fint å se hvordan prosjektet fungerer over tid,
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og hvis alt går vel, hvordan det forhåpentligvis vil være med de
i årets rehabiliteringsklassen om noen år. Jeg har i sterk grad
fått oppleve at det bare handler om å få sjansen – og det er det
som er så trist, for hadde det ikke vært for prosjekt som CRO,
ville jo mest sannsynlig flertallet av barnene jeg jobber med
aldri fått den.
Skolen og rehabiliteringsklassen på CRO starter opp igjen
nå i slutten av februar. Om dagen er vi opptatt på både
dag- og nattvandringer i forsøk på å rekruttere nye gatebarn
til prosjektet. Jeg hadde tenkt å skrive lete etter nye gatebarn,
men det ble litt feil, med tanke på at de ikke akkurat er
vanskelig å finne, problemet er heller at de er for mange.
Det er likevel spennende å få være med på og ta del i
prosessen fra begynnelsen av, se hvordan barnene er når de
kommer direkte fra gata, og oppleve hvordan CRO griper
situasjonen an.
Før jeg avslutter, la meg gjøre et frekt hopp og bringe på banen
noe som ikke handler så mye om prosjektet jeg jobber med,
men i større grad kulturen jeg har fått bli del av. Jeg har forsøkt
å holde meg noenlunde oppdatert på det som skrives og gjøres
i Norge med tanke på flyktningene som kommer til landet vårt.
Med det vil jeg helt alvorlig tørre å påstå at vi nordmenn har
mye å lære av ugandernes gjestfrihet. Jeg har flere ganger tatt
meg selv i å tenke, om bare alle flykningene som kommer til
Norge hadde blitt mottatt på samme måte som jeg har
blitt møtt her i Uganda. Hvordan er det rettferdig at jeg kan
forvente å bli tatt med inn og inkludert i såpass stor grad i
kulturen i Uganda, når vi bare utestenger og lukker dørene for
nye landsmenn i Norge? Før jeg i det hele tatt kom til
Uganda, hadde jeg venner. De sto bokstavelig talt å ventet på
oss, kjempe nysgjerrige og så på det å bli kjent med noen fra en
annen kultur som en unik mulighet, en luksusvare. Det er trist
at vi i Norge ikke klarer å løfte blikket fra vårt eget behov for og
på den måten kunne klare å møte andres. Spesielt når det ikke
engang er mye som skal til.
Dessverre, begynner min tid i Uganda å gå mot slutten.
Det har vært et sant eventyr og uten tvil mitt livs største
lekse så langt. Akkurat som vi kan lese om Abraham i det gamle
testamentet, som reiste ut og ble en velsignelse for andre,
leser vi også at han ble velsignet tilbake han selv. Sistnevnte
opplever jeg veldig sterkt. Jeg har fått så utrolig mye igjen!
Takk for all bønn og alle tanker. La oss sammen fortsette å
be om å bli brukt av Gud, alltid streve mot å bli mer lik Han og
med det sammen skape en bedre, mer rettferdig og mer
inkluderende verden. Jeg gleder meg til å komme hjem for å
møte og bli venn med våre nye landsmenn. Ta godt vare på dem
enn så lenge.

Stor klem Henriette

BARNAS HJØRNE

Barnas
hjørne

Kan du fortelle om den barmhjertige samaritanen?
Hvis ikke kan du finne den i Bibelen.
BARNAS HJØRNE
Få en voksen til å finne frem til: Luk. 10, 25-36

Kan du fortellingen om den barmhjertige samaritan? Hvis ikke kan du finne den i Bibelen. Få en
voksen til å finne frem til: Luk 10, 25 -36
Kan du fortellingen om den barmhjertige samaritan? Hvis ikke kan du finne den i Bibelen. Få en
voksen til å finne frem til: Luk 10, 25 -36

Finn
feil
i bildet
til høyre!
Finn 55feil
i bildet
til høyre
Finn 5 feil i bildet til høyre

Månedens utfordring:

Hva skjuler seg under her?

Hva skjuler seg under her?

Hva skjuler seg under her?

MÅNEDENS
UTFORDRING:
Overrask
noen
medUTFORDRING:
godhet!
MÅNEDENS
Eks.: Vær en hemmelig venn, gjør noen en
Overrask
noen med godhet!
Eks: Vær
en en
Overrask
medbrev.
godhet!
Eks:
Vær
tjeneste,
skriv etnoen
hyggelig
Tenk
deg
hemmelig
venn,
gjør
noen
en
tjeneste,
hemmelig
venn,
gjør noen
en vil
tjeneste,
at godhet
er sombrev.
bittesmå
frø
som
spire
skriv
etskriv
hyggelig
deg
at
godhet
et hyggelig Tenk
brev. Tenk
deg
at godhet
og som
gro lenge!
bestemmer
hvor
mange
er
bittesmå
frø som
spire
og gro
er
somDu
bittesmå
frøvil
som
vil spire
og gro
frø
du
vil
plante
…
lenge!
Du bestemmer
hvor mange
frøvil
du vil
lenge! Du
bestemmer
hvor mange
frø du
plante…plante…

Månedens vits:

Lille Lise
sattVITS:
på bestefarens
fang og spurte:
MÅNEDENS
VITS:
MÅNEDENS
Skapte Gud meg?”
Lille bestefaren.
Lise satt på bestefarens fang og
“Ja”, Lise
svarte
Lille
satt på
bestefarens
fang og
spurte:
«Skapte
Gud meg?»
“Skapte«Skapte
han degGud
også?”
spurte:
meg?»
«Ja», svarte bestefaren.
“Ja.” svarte bestefaren.
«Ja»,
-«Skapte han deg også?»

HENRIETTE ER GJEST PÅ G17 I HÅNES KIRKE
SØNDAG DEN 17. APRIL KL. 17.00.
KOM OG HØR HENNE FORTELLE!

Lise så på
bestefarens
rynker og skallede
-«Skapte
han
deg også?»
«Ja.»
«Ja.»
hode. “Da har han vel blitt flinkere og
Lise så på bestefarens rynker og skallede
flinkere!”
«Da har hanrynker
vel blittogflinkere
og
Lise så hode.
på bestefarens
skallede
flinkere!»
hode. «Da har han vel blitt flinkere og
flinkere!»
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Hydro Texaco
Håneskrysset
Døgnåpent

Rørleggeren i Tveit
og Randesund

Forespørsel
om kirkelige handlinger som
dåp, vigsel, gravferd,
inn/utmelding og annet,
vennligst kontakt:
Kirkens servicetorg

Tlf. 38 19 68 00 mandag til
fredag 09.00-15.00
E-post: kirkens.servicetorg@
kristiansand.kommune.no

Telefon

38 04 87 77

Hamresanden
Tlf. 38 09 43 30

Elektrotema Agder AS
Barstølveien 36
4636 KRISTIANSAND
Telefon 38 04 10 00
Telefax 38 04 08 91
e-post: ole@elektrotema.com
elektrotema@elektrotema.com
www.elektrotema.com

Ryen Åpent 8–22 (9-20)
Skaff deg medlemskort!
Da blir du med på å dele overskuddet
i butikken!

Ta turen om
Hamresanden!
Middag,
grillretter og
smørbrød.

Det intime spisested
i maritimt miljø

Hos oss
har du
et navn

Espen Isak Egeland
Bedemand og daglig leder

Telefon: 47 61 18 47

Vakttelefon hele døgnet:
38 02 24 44

Når noe skal markeres og noen skal minnes
Markensgt 4b/6 • Postboks 238 • 4663 Kristiansand
Torvgt. 8 • Postboks 1099 • Tangvall • 4683 Søgne

Dåp • Konfirmasjon • Bryllup • Minnestund

KONTAKT: tlf. 38 17 41 14 • e-post: ht@hotel-norge.no

Fra kirkebøkene
Hånes
Døpte
Maren Bang Johnsen
Carl Alfred Helland Axelssen
William Bie Paulsen
Theodor Tvedt
Kaja-Malene Forslund
Fiona Marie Eskeland
Casper Natvig Scerri
Andreas Gundersen Strømme
Sofie Olsen Kallevik
Døde
Gunvor Ugland Smith
Arnt Utsogn
Kai Moris Fiskaa
Dagny Amalie Ayoade
Aslaug Meberg Nielsen
Lene Brittha Østensen
Thorhild Marie Samuelsen
Henrik Dahl

Tveit
Døpte
Heiden Hardeland Skåra
Thomas Kjær Hansen
Sander Nygård

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933
Døgntelefon: 38 17 74 50
www.andas.no
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Klær for menn
Kristian IV’s gt. 19, Kristiansand - Tlf. 38 09 06 00

Døde
Reidun Olsen
Andreas Gundersen
Thea Rød
Eldbjørg Synnøve Krageboen
Toralf Hodne
Arne Ottar Fredheim
Hans Arild Gundersen
Nora Hildur Svensson
Gulla Oline Trondsen (Randesund)
Hilda Stokkeland (Oddernes)

Hånes menighet

Tveit menighet

Øvre Brattbakken 5
4635 Kristiansand
Telefax: 38 19 69 63
E-post: haanes.menighet@
kristiansand.kommune.no
Web:
www.haanesmenighet.no

Balchens vei 3
4656 Hamresanden
Telefon: 38 19 8 90
E-post: tveit.menighet@
kristiansand.kommune.no
Web: www.tveitmenighet.no

Daglig leder
Tone Schalla, tlf. 38 19 69 10
E-post: tone.schalla@
kristiansand.kommune.no

Sokneprest
Theis Salvesen
Etter avtale
tlf. 38 19 68 93 / mob. 995 63 376
E-post: theis.salvesen@
kristiansand.kommune.no

Sokneprest
Olav Trømborg, tlf. 38 19 69 13
E-post: olav.tromborg@
kristiansand.kommune.no
Prest
Frode Fjeldbraaten, tlf. 951 62 220
E-post: frode.fjeldbraaten@
kristiansand.kommune.no
Kateket
Linn Mørland, tlf. 38 19 69 12
E-post: linn.morland@
kristiansand.kommune.no
Kirketjener
Lillian Haanes, tlf. 38 19 69 15
E-post: lillian.haanes@
kristiansand.kommune.no
Ungdomsarbeider
Stian Hansen, tlf. 38 19 69 15
E-post: stian.hansen@
kristiansand.kommune.no
Trosopplærer/diakon
Petter Tanggaard Lomeland
tlf.
38 19 69 14
E-post: petter.tanggaard.lomeland@
kristiansand.kommune.no
Menighetsrådet, Hånes
Rune Mørland, tlf. 957 72 606

Daglig leder
Ellen Najmy Mørch
Tirsdag, onsdag, torsdag 09.00-14.00
tlf. 38 19 68 90 / mob. 901 32 997
E-post: ellen.najmy.morch@
kristiansand.kommune.no
Kantor
Solveig Vindholmen
tlf. 38 19 68 96 / mob. 994 60 380
E-post: solveig.vindholmen@
kristiansand.kommune.no
Trosopplærer og ungdomsarbeider
Trond Strømme
tlf. 38 19 68 95 / mob. 41 50 36 77
E-post: trond.stromme@
kristiansand.kommune.no
Kirketjener
Øyvind Brennsæter
tlf. 991 05 237
E-post: oyvind@brennseter.com
Diakoniutvalget
Marit Salvesen, tlf. 918 84 378
Menighetsrådet, Tveit
Torgny Bøhn, tlf. 913 34 702

avd Vest-Agder
Kongensgate 32, 4608 Kristiansand
epost: vest-agder@huseierne.no
tlf. 975 39 000
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VI SAMLES TIL GUDSTJENESTE

HÅNES
6. mars kl. 17.00
G17 v. Olav Trømborg. Gjest
Mei Lian Chou, regionsleder for
Kristent Interkulturelt Arbeid
(KIA) i Kr.sand. Nattverd. Band
og lovsangsteam. Kirkekaffe.
13. mars kl. 11.00
Gudstj. ved Frode Fjeldbraaten.
Dåp. Nattverd. Søndagsklubb.
20. mars kl. 11.00
Palmesøndag. SuperSøndag
ved Olav Trømborg og
Linn Mørland. Dåp. Nattverd.

TVEIT
17. april kl. 17.00
G17 ved Olav Trømborg. Gjest
Henriette Wroldsen. Tema: «om
å gjøre verden bedre». Nattverd. Band og lovsangsteam.
24. april kl.11.00
SuperSøndag ved Olav
Trømborg og Linn Mørland.
6-årsklubben deltar. Dåp.
Menighetens årsmøte etter
gudstjenesten og kirkekaffe.

28.02
Ikke gudstjeneste - se Hånes
06.03
Tveit menighetshus kl. 11.00
Supersøndag
Begynnelsen på menighetsuka
Dåp. Theis Salvesen.
Andakt ved Astrid Staalesen
Soulchildren synger
13.03
Ikke gudstjeneste - se Hånes

1. mai kl. 11.00
Gudstjeneste ved Olav
Trømborg. Dåp. Nattverd.

20.03 Tveit kirke kl. 11.00
Palmesøndag
Theis Salvesen
Nattverd

24. mars kl. 19.00
Skjærtorsdagssamling med
måltid Ved Olav Trømborg og
Mette Kirkhus Johansen; Gudstjenesteutvalget. Nattverd.

5. mai kl. 11.00
Kristi Himmelfart. Gudstjeneste
ved Olav Trømborg. Hånes og
Tveit skolekorps deltar.

25. mars kl. 11.00
Langfredagsmesse ved
Olav Trømborg.

8. mai kl. 11.00
Gudstj. ved Olav Trømborg.
Dåp. Nattverd. Søndagsklubb.

24.03
Tveit kirke kl. 19.00
Skjærtorsdag
Kveldsgudstjeneste
Vi samles rundt nattverdbordet
Theis Salvesen

27. mars kl. 11.00
Påskedag. Høytidsgudstjeneste
ved Olav Trømborg. T. Ropstad
saksofon. Dåp. Nattverd.
		
3. april kl. 11.00
Gudstj. ved Olav Trømborg.
Dåp. Nattverd. Søndagsklubb.
Hånes og Tveit kirkekor.

15. mai kl. 11.00
Pinsedag. Høytidsgudstj. ved
Olav Trømborg. Dåp. Nattverd.

25.03 Tveit kirke kl. 11.00
Langfredagsmesse
Theis Salvesen

22. mai kl. 11.00
Gudstjeneste ved domprost
Bjarne Sveinall. Dåp. Nattverd.
Søndagsklubb.

27.03 Tveit kirke kl. 11.00
1. påskedag
Høytidsgudstjeneste
Theis Salvesen

29. mai kl. 19.00
Prosjektgudstj.; konfirmantenes
gudstjeneste. Linn Mørland og
Olav Trømborg. Nattverd. Band.

03.04
Ikke gudstjeneste - se Hånes

10. april kl. 11.00
Gudstjeneste Frode Fjeldbraaten.
Dåp. Nattverd. Søndagsklubb.

TIRSDAG
Bønnetjenesten åpner
kirken for stille rom fra
kl. 20.00-21.00 første
tirsdag i måneden utenom
ferier. Stille bønn, lystenning, dempet musikk.
ONSDAG
SuperOnsdag med
middag, SuperSamling,
småBARNAS, BARNAS
og ti over på onsdager i
oddetallsuker.
TORSDAG
Babysang
Drop inn-tilbud kl. 10.30.
Følger skolens ferier.
Hånes og Tveit
kirkekor. Torsdager
kl. 19.30-21.30.

Samtale-/bibelgrupper i hjemmene.
Henv. til kontoret.

Friluftsgruppa på
Lauvåsen. Lek, aktivitet,
andakt og middag rett fra
bålet. Torsdager i partallsuker kl. 16.45-18.30.

Flerkulturell gruppe.
Arrangement/møter ca en
gang i måneden.

SØNDAG
Gudstjeneste
Se ovenfor og den
ukentlige annonsen i
Fædrelandsvennens
lørdagsutgave.

24.04 Tveit kirke kl. 11.00
Supersøndag
Tårnagenter
Trond Strømme
Theis Salvesen
01.05
Ikke gudstjeneste - se Hånes
08.05 Tveit kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Dåp? og Nattverd
Theis Salvesen
15.05 Tveit kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Dåp? og nattverd
Theis Salvesen
17.05 Tveit kirke kl. 09.45
Festgudstjeneste
Theis Salvesen
22.05 Tveit kirke kl. 11.00
Supersøndag. Utegudstjeneste
på Hamresanden. Theis Salvesen.
Trond Strømme. Soulchildren.
Grilling etter gudstjenesten. Hvis
regn, blir det i menighetshuset.

DETTE SKJER I TVEIT

Øver både i Hånes kirke
og på Menighetshuset på
Hamresanden.

FREDAG
Arena ungdomsklubb kl. 19.30 - 23.00.
Fra 8. trinn og oppover.

17.04 Tveit menighetshus
Dåp? og nattverd
Theis Salvesen
Årsmøte etter gudstjenesten

29.05
Ikke gudstjeneste - se Hånes

Det kan bli endringer i programmet. Følg med i avisen og på menighetens
hjemmesider: www.haanesmenighet.no – og i de digitale nyhetsbrevene.

DETTE SKJER I HÅNES

10.04 Tveit kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp?
Theis Salvesen

Andre aktiviteter
Kirkeringen, familiegrupper
og bønnegrupper møtes
på utvalgte datoer.
Ta kontakt med kontoret
for nærmere informasjon.
Se haanesmenighet.no
for mer info.
Hånes kirke

MANDAG
Mandagskafé kl. 11.0013.00. Formiddagsmat i
et sosialt miljø på m.huset.
Datoer: 07.03, 04.04,
02.05, 06.06. Kontaktperson: Ellen N. Mørch
(901 32 997).

Våre hjem kl. 19.30.
Bibelgrupper for voksne
ca 1 g. pr. mnd. Våre hjem
arrangerer også temamøte
på menighetshuset 1 g.
pr. mnd. Datoer: 13.04 og
avslutning 03.06. Åpent
for alle.

TIRSDAG
Soulchildren kl. 17.30 Kor fra 3. trinn.
Menighetsrådsmøte
kl. 18.30 - én gang i mnd.

TORSDAG
Supertorsdag på Menighetshuset fra kl 16-18.15,
middag (50,-v/25,-b),
grupper for barna og kafé
for de voksne.
Datoer for 2016: 10/3,
4/4 og 21/4.

ONSDAG
Andakt
kl. 16.00 på Kvales minne.
Misjonsverkstedet kl.
19.30 i Forpakterboligen.
Kontaktperson: Marianne
Gabrielsen (905 94 298).

Tveit kirke

Tveit og Hånes
kirkekor. Torsdager
kl. 19.30. Øver både i
Hånes kirke og på
M.huset på Hamresanden.
FREDAG
Megaklubben 19.30-23,
som regel i forpakterboligen. Fra 7 trinn og
oppover.
SØNDAG
Gudstjeneste kl. 11.00
Tveit kirke el. på M.huset.

Tveit menighetshus

