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Sondre
Gundersen

Min
sang

Boulevard Of
Broken Dreams
Tekst: Green Day

I walk a lonely road
The only one that I have ever known
Don’t know where it goes
But it’s home to me and I walk alone
I walk this empty street
On the Boulevard of Broken Dreams
Where the city sleeps
And I’m the only one and I walk alone
I walk alone
I walk alone
I walk alone
I walk a...
My shadow’s the only one
that walks beside me
My shallow heart’s the only
thing that’s beating
Sometimes I wish someone out
there will find me
‘Til then I walk alone
Ah-ah, ah-ah, ah-ah, aaah-ah,
Ah-ah, ah-ah, ah-ah
I’m walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line
Of the edge and where I walk alone
Read between the lines
Of what’s fucked up and everything’s alright
Check my vital signs
To know I’m still alive and I walk alone

I walk alone
I walk alone
I walk alone
I walk a...
My shadow’s the only one
that walks beside me
My shallow heart’s the only
thing that’s beating
Sometimes I wish someone out
there will find me
‘Til then I walk alone
Ah-ah, ah-ah, ah-ah, aaah-ah
Ah-ah, ah-ah
I walk alone
I walk a...

I

Den mulige presten

disse dager er det ni år siden jeg fikk jobben som
sokneprest i Tveit. For å sette meg litt inn i forholdene, leste jeg en del menighetsblad. I et av
dem var overskriften: Den umulige presten. Arve
Nilsen skrev om at han ikke ville la folk fra Frikirken
begraves fra Tveit kirke. Heller ikke ville han la noen
fra andre kirkesamfunn vie seg der. Det syntes han var
mest ryddig. Og jeg tenkte at det var en usedvanlig
adekvat overskrift.
I 26 år har jeg levd med en frikirke som nabo. I
atten år i Valle konfirmerte jeg alle i frikirka, minus
de fire barna av han som var eldste. Etter hvert forrettet jeg også alle begravelsene derfra. Så kom jeg da
til Tveit. Og her tror jeg hvert eneste år jeg har konfirmert ungdommer fra frikirka.
Jeg er så glad i søsken. Og åpnet prompte kirkedøren for dem. Da de var uten pastor tilbød jeg meg å
holde andakter hos dem. Og gjorde det. Samarbeid er
viktig i Guds rike.
I 2013 var det ni ungdommer som meldte seg som
konfirmanter i frikirka. Du så glad jeg var for det, og
som jeg unte dem det. De driver flott barne- og
ungdomsarbeid. Men jeg stusset da jeg leste menighetsbladet deres. Da ble alle intervjuet og de fleste

talte om at det var bedre enn i statskirka. En uttalte at
søstrene ikke anbefalte ham å gjøre det der. Jeg ringte
faren for å spørre hvilke negative opplevelse de hadde
hatt. Nei, det var ingen. Men de var begge i utlandet
og skulle hjem til sommeren. Vi hadde konfirmasjon
om våren, så siden frikirka hadde det på høsten, passet
det best.
I vår sendte frikirka ut invitasjon til konfirmasjon.
Også til våre medlemmer. Der raslet det også med at de
kunne bli medlemmer der. Det syntes jeg var utidig.
Det er den norske kirke som bevarer kontinuiteten.
Hva med neste år og året deretter? Foreldre ringte og spurte hva jeg mente, og jeg svarte at det viktigste er at ungdommene blir konfirmert. Samtidig
er det et tilhørighetsspørsmål. Hvor hører jeg vel
hjemme? Hvor er jeg døpt, vil jeg konfirmeres, vies,
begraves?
På mange områder har vi godt samarbeid. Det håper
og tror jeg skal bevares. Men det er rom for forbedringer.
Denne lederen er et uttrykk for det.
Med ønske om en god høst!
Theis

I walk this empty street
On the Boulevard of Broken Dreams
Where the city sleeps
And I’m the only one and I walk a...
My shadow’s the only one
that walks beside me
My shallow heart’s the only
thing that’s beating
Sometimes I wish someone out
there will find me
‘Til then I walk alone...

Denne sangen handler om det
mange unge føler - at drømmene
blir knust og at vi føler oss
utenfor og det å ikke bli godtatt
i vennegjengen.
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Menighetsrådet har en eller to representanter i kirkelig fellesråd som tar seg av de
administrative og økonomiske oppgavene
på vegne av soknene, og de oppretter og
legger ned stillinger.
Menighetsrådet møtes 2-5 ganger i
halvåret. Medlemmene velges for fire år.
En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort
flertall trives og opplever det som
meningsfylt å være med i menighetsrådet.
85 prosent synes vervet er mer eller like
tilfredsstillende som de hadde forventet.

De nærmeste årene får menighetsrådene,
bispedømmerådene og kirkemøtet i tillegg
mange viktige saker på bordet som har
med skillet mellom staten og kirken å
gjøre. Videre vil rådene og kirkemøtet
etter all sannsynlighet også ta stilling til
kirkelig vigsel av homofile og lesbiske.
Hvordan stemmer du?
Når du kommer til valglokalet på valgdagen den 14. september (eventuelt i
kirken den 13. september) kan du altså
stemme både på valg av menighetsråd og
på bispedømmeråd. I bispedømmerådsvalget må du velge den ene av de to
kandidatlistene.

Du kan gjøre følgende endringer på
stemmeseddelen:
> Tilføye inntil tre navn i
menighetsrådsvalget
> Føre opp inntil tre navn fra den andre
kandidatlista ved bispedømmerådsvalget
> Sette et kryss bak inntil tre navn på
stemmeseddelen (gi ekstrastemme/
kumulere)

NOMINASJONSLISTE FOR LEKE MEDLEMMER - BISPEDØMMERÅDSVALGET
Fra nominasjonskomitéen i Agder og Telemark bispedømme

Kandidater til nytt bispedømmeråd i Agder og Telemark samlet foran Domkirken i Kristiansand. Fra venstre: Nils Martinius Justvik,
Kristian Espeland, Øivind Benestad, Anna Kile, Gro Wernø, Emil Otto Syvertsen, Naja Amanda Lynge Møretrø, Tor Inge Aurebekk, Kai Steffen
Østensen, Rønnaug Torvik, Preben Grøtteland Jakobsen, Eva Marie Tokheim, Vegard Heldal, Jan Olav Olsen, Sissel Annette Marthinsen, Nils Ofstad,
Brynhild Berg, Vegard Bø Bahus, Solveig Nordkvist, Kjetil Drangsholt, Karen Helene Bøhn Melhus, Inger Nilsen Holen, Bergit Haugland og Reidun
Nesvik Birkeland. Følgende var ikke til stede da bildet ble tatt: Stian Berg, Tore Westermoen, Jan Inge Tungesvik, Anne Marie Wiland Lægdene,
Per Gunnar Disch og Solveig Botnen Eide.

Vær med å gi kirken gode råd!
Den 14. september er det valg på nytt menighetsråd og nytt bispedømmeråd.
Gjennom stemmeseddelen kan du være med å bestemme hvem som skal styre
kirka lokalt og nasjonalt. Nå kan du sette deg inn i hvem kandidatene er og hva
de mener om sentrale spørsmål.
På følgende nettadresse finner du nå
en presentasjon av alle kandidater til
bispedømmerådet i Agder og Telemark
og andre steder i landet:
www.kirkevalg.no
På side 5 og 6 kan du gjøre deg kjent med
kanidatene som stiller til valg i henholdsvis Hånes og Tveit menighetsråd.
To valg
Kirkevalget finner sted (13.-) 14. september 2015, med forhåndsstemming fra
10. august. Det direkte valget på fire leke
medlemmer av bispedømmerådet finner
sted samtidig som menighetsrådsvalget.
Årets nyhet er at det i Agder og Telemark
er to kandidatlister å velge mellom ved
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valget av nytt bispedømmeråd, Åpen
Folkekirkes liste og Nominasjonskomiteens liste. Medlemmene av
bispedømmerådet er samtidig medlemmer
av Kirkemøtet, kirkens «storting».
Kirkevalget holdes samme dag som
kommune- og fylkestingsvalget og i
nærheten av de offentlige valglokalene.
Alle stemmeberettigede medlemmer av
kirken vil få tilsendt et valgkort i posten
før 10. august. Der vil det stå hvor man
kan stemme.
Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens
virksomhet der du bor. Menighetsrådets
arbeid spenner over mange temaer - bl.a.
miljø og rettferdighet, gudstjeneste,
musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid,

samt jus og økonomiforvaltning. Men først
og fremst handler det om å bygge gode
fellesskap og «ha blikket festet på Ham
som er troens opphavsmann og fullender», slik apostelen Paulus uttrykker det.
Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
> Trosopplæring blant døpte mellom
0 og 18 år
> Diakonalt arbeid
(kirkens omsorgstjeneste)
> Gudstjenester
> Kirkemusikk
> Ofringer til gode formål
> Utleie av kirken
> Uttalerett ved ansettelser av prest,
prost og biskop
> Langsiktig planlegging av menighetens
arbeid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Jan Olav Olsen
Rønnaug Torvik
Stian Berg
Sissel Annette Marthinsen
Øivind Benestad
Eva Marie Tokheim
Thore Westermoen
Reidun Nesvik Birkeland
Vegard Heldal
Jan Inge Tungesvik
Anna Kile
Kristian Espeland
Brynhild Berg
Inger Nilsen Holen

1950
1956
1989
1971
1954
1952
1949
1954
1995
1955
1988
1956
1947
1962

Pensjonist
Rektor
Student
Lektor
Inf. kons.
Pensjonist
Fylkesvaraordf.
Lærer
Student
Regiondirektør
Advokatass.
Næringsdrivende
Pensjonist
Koordinator

Gjerstad
Bykle
Gulset
Farsund
Vågsbygd
Langesund
Mandal
Birkenes
Fjære
Fjære
Oddernes
Seljord
Sirdal
Oddernes

7 av kandidatene skal velges som faste medlemmer av Agder og Telemark bispedømmeråd.
Av disse velges 4 ved direkte valg, mens 3 velges ved indirekte valg.

ÅPEN FOLKEKIRKE
Nominerte kandidater ved bispedømmerådsvalget 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kjetil Drangsholt
Bergit Haugland
Kai Steffen Østensen
Nils Martinius Justvik
Karen Helen Bøhn Melhus
Anne-Marie Wiland Lægdene
Per Gunnar Disch
Naja Amanda Lynge Møretrø
Preben Grøtteland Jakobsen
Gro Wernø
Nils Ofstad
Vegard Bø Bahus
Solveig Nordkvist
Solveig Botnen Eide
Tor Aurebekk
Emil Otto Syvertsen

1949
1964
1994
1957
1995
1938
1963
1996
1986
1952
1949
1971
1943
1956
1950
1948

Kristiansand
Kragerø
Kristiansand
Lillesand
Kristiansand
Kristiansand
Porsgrunn
Kristiansand
Kvinesdal
Skien
Skien
Oddernes
Songdalen
Lillesand
Kristiansand
Kristiansand
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Bilder av kandidatene til Menighetsråds valg.

Kandidatene ved menighetsrådsvalget i Hånes
Rune Mørland (1973)
Avdelingsleder.
Utdannelse og yrkespraksis innen musikk
og kristendom, salg og
salgsledelse, ledelse,
markedsstrategi og
kommunikasjon, coaching, merkevarebygging og markedskommunikasjon. Har
vært leder av Hånes menighetsråd siden
2010. Styremedlem i Næringsforeningen i Kristiansand, etabl. av Senter for
næringslivets samfunnsansvar (UiA). Har
vært medlem av giverkomiteen i Hånes
menighet. Utøvende musiker, holder kurs
innen musikk og prosessledelse. Vil satse
på strategi og kommunikasjon, rekruttering av barnefamilier, trosopplæring
og musikk/kultur. Ønsker en levende og
relevant menighet.
Elin Saltrøe (1951)
Spesialrådgiver.
Utdannet jurist. Vært
med i Hånesutvalget,
Hånes menighetsråd, Kristiansand
kirkelige fellesråd,
styremedlem og varamedlem i KA (Kirkelig
Arbeidsgiver- og Interesseorganisasjon).
Opptatt av kirkens organisering, arbeidsgiverspørsmål, folkekirke i nærmiljøet og
gudstjenestelivet.
Lars Bjørgulv Hollerud (1955)
Journalist. Formann og nestformann i kristelige skolelag. Vært medlem av Hånesutvalget og Hånes menighetsråd. Synger

Kristin Wallem
i kirkekoret. Ønsker at
Timenes (1969)
døra til Hånes kirke skal
Kommunikasjonssjef.
være vid, høy og ha lav
Utdannelse: Bachelor
terskel, at alle blir sett,
i engelsk/fagoversetivaretatt og erfarer
terstudier. Erfaring fra:
at nåden er uendelig.
NODE Eyde Women,
Ønsker å bidra til testyremedlem og leder for kommunikasmakvelder og at stadig flere erfarer glede
Elisabeth Bjerke.
Bilder
av kandidatene tilGunn
Menighetsråds
valg.
jonsgruppa. Med i gudstjenesteutvalget
i fellesskap.
i Hånes menighet. Opptatt av barne- og
Gerd Sigfrid Ytre-Eide ungdomsarbeid, en inkluderende kirke - og
sang/musikk.
(1942)
Pensjonist. Tidligere
Lillian Helene Bondø
seniorrådgiver ved NAV
Bjørnestad (1966)
Vest-Agder, med utHelsesøster. Utdandannelse innen ledelse
nelse som helsesøster,
og organisasjonsutog innen psykososialt
vikling ved HiA. Har blant annet deltatt
arbeid blant barn og
i prosjektarbeid/implementering av nye
unge. Plasstillitsvalgt
reformer. Har fokus på diakoni.
Tommi
Ottosen.
i Norsk Sykepleierforbund.
Nestleder,
Torfinn Skuland.
lokal faggruppe Vest-Agder (helsesøster).
Oddvar Fredheim
Ønsker en kirke for alle, vekt på barne- og
(1953)
ungdomsarbeid, diakoni og gudstjenesten.
Ufør. Tidligere lærer/
rektor. Har erfaring
Else Johanne Wallem
fra menighetsråd,
Aasdal (1945)
menighetsarbeid og
Pensjonist. Tidligere
annet frivillig arbeid.
lærer/øvingslærer.
Vil bygge videre på strategien som Hånes
Tillitsvalgt ved Hånes
menighet har lagt. Barn og ungdom,
skole i flere år. Var
unge familier - ny-rekruttering trengs!
med som leder i Hånes
Videreføring av det fine gudstjenesteaKnut Anders Borgen.
barnegospel i ti år. Har vært med i underrbeidet. Gudstjenesten er menighetens
visningsutvalget i menigheten. Er opptatt
viktigste samlingspunkt, og det er viktig
av at søndagens gudstjeneste skal bli «en
med rammer som gjør at stadig flere vil
god vane» for flere av kirkens medlemmer.
føle seg hjemme der.
Kirkens liturgi betyr mye, i tillegg til god
musikk og salmesang.

KANDIDATLISTE VED MENIGHETSRÅDSVALGET I HÅNES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rune Mørland
Elin Saltrøe
Lars Bjørgulv Hollerud
Gerd Sigfrid Ytre-Eide
Oddvar Fredheim
Kristin Wallem Timenes
Lillian Helene Bondø Bjørnestad
Else Johanne Wallem Aasdal
Trine Voreland
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Knut Anders Borgen.

1973
1951
1955
1942
1953
1969
1966
1945
1978

Avdelingsleder
Spesialrådgiver
Journalist
Pensjonist
Ufør. Tidl. lærer/rektor
Kommunikasjonssjef
Helsesøster
Pensjonist. Tidl. lærer
Lærer

Trine Voreland (1978)
Lærer på Sørlandets
hudpleieskole siden
1999. Annen erfaring:
Lagleder
HIF håndballBjerke.
Gunni Elisabeth
J/G 8. Har ikke noen
spesielle satsningsområder når det gjelder menighetsarbeidet,
men var villig til å stille på listen og være
disponibel helst som varamedlem.

Kandidatene ved menighetsrådsvalgetAstridi Tveit
Marianne Staalesen.
Tommi Ottosen.

Bilder av kandidatene til Menighetsråds valg.

Marit Salvesen.

Tommi Ottosen.

Tommi Ottosen.
Torgny Bøhn (1959)

Salvesen.
AstridMarit
Marianne
Knut Anders Borgen
Staalesen (1942)
Markeds-Logistikk sjef
(1964)
Tommi Ottosen.
Marit Salvesen.
Pensjonert
kontorhos ASKO.
Byggmester – anlegg.
Tommi Ottosen.
assistent. Ledet Rådet
Relevant erfaring:
Relevant erfaring.
for funksjonshemmede
Medlem og leder
Medlem og leder av
1989-2012
av menighetsrådet,
Husstyret for Tveit
Relevant
erfaring:
medlem
menighetshus.
Knutav
Anders Borgen.
Astrid
Marianne
Staalesen.
Knut Anders Borgen.
Søndagsskolelærer. Var med å starte
Fellesrådet og Idrettslag.
Leder
i
div.
ungdomsarbeid.
Torgny Bøhn.
barnekoret. Tekstleser m.m. Dette ønsker
Dette ønsker jeg å satse ekstra på
Dette ønsker jeg å satse ekstra på
i Tveit menighet: Barnearbeid. Menighets- jeg å satse ekstra på i Tveit menighet:
i Tveit menighet: Videreutvikle
utvikling. Stabil økonomi. Bredt samarbeid Inkluderende gudstjenester med varierende ungdomsarbeidet.
Smågrupper.
Knut
Anders Borgen.
Knut Borgen.
Anders
Borgen.
Astrid Marianne
Staalesen.
tidspunkt. Videreutvikle
Supertorsdag
for
med andre
i bygda
Knutorganisasjoner
Anders
Astrid
Marianne
Staalesen.
alle generasjoner. Tilgjengelighet for alle
Gunn Elisabeth
Marit Salvesen (1958) funksjonsfriske og funksjonshemmede
Rohrlapper Bjerke
i våre bruksområder. Ungdomsarbeid og
Sykepleier.
(1951)
Bilder
av kandidatene til Menighetsråds valg.
Megaklubben.
Relevant
erfaring:
Selvstendig næringsGunn Elisabeth Bjerke.
Torgny Bøhn.
Medlem av Menigdrivende.
Gunn Elisabeth Bjerke.
Tommi Ottosen
hetsrådet og leder av
Relevant erfaring.
(1945)
Diakoniutvalget.
Leder
for lokalt
Gunn
Elisabeth
Bjerke.Røde
Pensjonert lærer
Dette ønsker jeg å
Kors, og ulike sentrale tillitsverv i
Marit Salvesen.
(Ve skole) Relevant
satse ekstra på i Tveit menighet:
Norges Røde Kors. Leder for Marialogen i
Gunn Julia
Elisabeth
Bjerke.
Torgny Bøhn.
Kristensen
erfaring: Arbeid med
Levende gudstjenestefellesskap, hvor alle
Kristiansand. Medlem av øst Kristiansand.
barn og unge i arbeids- Dette ønsker jeg å satse ekstra på
kan komme og kjenne seg verdsatt og
Gunn
Elisabeth
Bjerke.
Torgny Bøhn.
livet.
inkludert.
Diakoni
og smågrupper.
i Tveit menighet: Ønsker at Tveit kirke
Dette ønsker jeg å satse ekstra på
Samarbeid med andre foreninger og
blir en naturlig møteplass for bygdas
i Tveit menighet: En inkluderende og
lag i bygda.
befolkning. En helhet av religiøst, kulturelt
Tommi Ottosen.
Marit Salvesen.
utviklende menighet. Trosopplæring.
og sosialt fellesskap.
Torfinn Skuland
Julia Kristensen
Julia Kristensen
(1969) Torfinn Skuland.
Ellen Gyrd Kjevik
Torfinn
Skuland.
(1993)
Daglig leder i
(1953)
Torfinn
Skuland.
Helsefagarbeider.
klesbutikk (Sønnik)
Sekretær / Hjelpepleier
Relevant erfaring.
Relevant erfaring:
Relevant erfaring:
Astrid
Marianne Staalesen.
Medlem og leder av
Medlem av MenigTillitsvalgt. Lang
Megaklubben.
hetsrådet, Kvadraturspeidererfaring. Aktiv i
Torfinn
Juliaønsker
Kristensen
Dette
jeg å
foreningen. Dette ønsker
jegSkuland.
å satse
Tveit bygdekvinnelag.
satse ekstra på i Tveit menighet:
ekstra på i Tveit menighet: Barne- og
Dette ønsker jeg å satse ekstra på
Ungdomsarbeidet i menigheten.
ungdomsarbeid. Konfirmanter.
og ungdomsarbeid.
Knut Anders Borgen. i Tveit menighet: BarnAstrid
Marianne Staalesen
Aldersutjevning.
Smågrupper.
Torfinn Skuland.

Julia Kristensen

KANDIDATLISTE VED MENIGHETSRÅDSVALGET I TVEIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Torgny Bøhn
1959
Torgny Bøhn.
Marit Salvesen
1958
Torfinn Skuland
1969
Astrid Marianne Staalesen
1942
Tommi Ottosen
1945
Julia Kristensen
1993
Knut Anders Borgen
1964
Gunn Elisabeth R. Bjerke
1951
Ellen Gyrd Kjevik
1953

Markedssjef
Sykepleier
Daglig leder
Pensjonist
Gunn Elisabeth Bjerke.
Pensjonist
Helsefagarbeider
Byggmester
Selvstendig næringsdr.
Sekretær

HUSK AT KIRKEVALGET
FOREGÅR SAMME STED
SOM KOMMUNEVALGET.
Torgny Bøhn.
TA MED VALGKORTET.
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Tanke

SOS fra «generasjon prestasjon»
- Fokuset på prestasjon skaper
et stort press på de unge.
Halvparten av dem under 20 år
som ringer til Kirkens SOS,
har tenkt på selvmord. Det er
skremmende. Samtidig viser
arbeidet vårt at det ofte skal
lite til for å tenne nytt håp.

Tåspiss-sko og drømmer
Da jeg var liten, drømte jeg om å bli ballettdanser. Og like
høyt som jeg elsket selve dansingen, elsket jeg alt som
fulgte med; leggvarmere, danselærerens strenge ansikt,
øvelsene ved barren, myke og varme bevegelser, disiplinen,
musikken.
Jeg danset ballett fra jeg gikk i andre
klasse på barneskolen. Dans var en
lidenskap for meg. Å få danse i tutu,
oppsatt hår og dansesko var lykken
på jord. Men det jeg virkelig gledet
meg til, gjennom mine første år som
ballettspire, var å få mine egne tåspiss
LINN MØRLAND sko. Vakre, babyrosa og skinnende
dansesko med silkebånd og butt tupp.
Jeg hadde et svært romantisert og
idyllisk forhold til tåspiss sko. Så kom
endelig dagen da jeg var stor nok til å
få mine aller første par. Mine til odel og eie. Da jeg prøvde
å ta en dans med dem hjemme husker jeg at jeg ble skuffet
- for smertene skulle vel ikke være så voldsomme? Tærne
føltes som de hadde vært i klem i mange dager etterpå.
Idyllen var brutt. Etter noen få ballett-timer med tåspiss sko
var hemmeligheten avslørt. Jeg forsto at ballerinaene jeg
hadde beundret i endeløse timer på TV, svevende på tærne,
- smilende og vakre, i virkeligheten danset med smerte og
mishandlede føtter. Jeg hadde strukket meg mot min drøm
fra jeg var liten - å bli en av de ballerinaene på TV. Men jeg
visste ganske snart at jeg ikke var villig til å betale prisen
disse primadonnaene betalte hver dag. Etter et par år skiftet
jeg over til å danse jazz ballett. Jeg beholdt mine vakre
tåspiss sko likevel. Og til denne dag blir jeg noe salig og
drømmende ved synet av dem.
Å drømme om å bli ballerina gjør jeg ikke lenger. Likevel
tenker jeg at den drømmen løftet meg og gav meg mye
glede gjennom hele barndommen. Så jeg tenker; for noen
av oss er drømmer helt nødvendige. De kan hjelpe oss til
å løfte blikket, mobilisere det modige, arbeidsomme og
målrettede i oss. Og som et menneske som er i utvikling,
utvikler også drømmene seg. De er dynamiske og forgrener
seg stadig.
Noen drømmer om å treffe sin drømmepartner,
noen drømmer om å få være i fred.
Noen drømmer om å dra langt bort fra alt,
noen drømmer om å komme hjem.
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Dette sier Asle Bjorvatn, tenåringspappa,
tidligere prest på Hånes og nå leder i
Kirkens SOS i Agder-fylkene på G17gudstjenesten. 10. mai i Hånes kirke
fortalte han i samtale med sokneprest
Olav Trømborg om hva unge mennesker
sier når de kontakter Kirkens SOS. Praktisk
talt alle under 20 som tar kontakt med
krisetjenesten bruker nå chat. Det er helst
de over 50 år som bruker den tradisjonelle
telefonen.

Noen drømmer om å få gå på skole,
mens andre drømmer om å få slippe.
Noen drømmer om å vinne i lotto,
mens andre drømmer om å gi barna gaver til jul.
Noen drømmer om å bli sett, mens andre drømmer om å se.
Noen drømmer om å få barn,
mens andre drømmer om å sitte i fred på do.
Noen drømmer om å klatre de høyeste fjell,
mens andre drømmer om å lære å gå.
Noen drømmer om å bli tynn,
mens andre drømmer om å få spise seg mett.
Noen drømmer om å bli noe,
mens andre drømmer om å fortsette å være i live.
Noen drømmer om å bli flinkere,
mens andre drømmer om å unnslippe.
Våre drømmer er ulike. Store og små - med og uten vinger.
Hva drømmer du om?

Krav på alle kanter
- Noen forteller oss at pappa slår
mamma. Andre forteller for første gang
at de er homofile. Og mange strever med
å nå opp til kravene som de føler er rundt
dem på alle kanter. Det kan blant annet
ha en sammenheng med at mange er
pålogget hele tiden. Det handler gjerne
om å ha de beste karakterene, den fineste
kjæresten - eller den fineste kroppen,
forteller Bjorvatn.
En av dem som tok kontakt med
Kirkens SOS, sa det slik:
- Jeg hadde ikke klart å si det til noen,
dersom jeg måtte bruke stemmen min.
Men når jeg kan skrive og du kan spørre,
da går det, litt etter litt.

Det skal ofte lite til for å tenne et håp hos mennesker i krise, sier Asle Bjorvatn.

Bankende hjerter
Asle Bjorvatn vil ikke tegne et helsvart
bilde av «generasjon prestasjon» og
dagens prestasjonssamfunn. Han håper
og tror at relasjoner er viktigere enn
prestasjoner for folk flest:
- Vårt motto i Kirkens SOS er å gi tid til
folk, å ha tro på folk - og dermed fremme
håp for mennesker i krise. Dette trenger
du ikke være profesjonell for å gjøre. Vi
kan alle gi vårt bidrag i nabolaget her på
Hånes eller andre steder. Det er ofte en
syltynn vegg mellom håp og resignasjon.
Å være synlige medmennesker for noen,
i form av en liten oppmerksomhet, kan
gjøre at håper vinner.
Kirkens SOS driver ikke behandling av
mennesker, men lytter til mennesker i
krise og prøver å hjelpe dem over den
første kneika, kanskje til et profesjonelt
hjelpeapparat.

KIRKENS SOS
Kirkens SOS er Norges største
krisetjeneste og mottok i fjor
178.000 henvendelser.
De tilbyr krisetjenester i flere kanaler:
På telefon, skriftlig meldingstjeneste
på internett og SOS-chat. Alle,
uansett religiøst syn, kan ta kontakt.
Alle er sikret full anonymitet.
Nettadresse: www.kirkens-sos.no

- Vårt oppdrag er å lytte, ikke å forkynne. Men vi kan støtte en liten barnetro,
og vi liker å si at sammen med mange
andre, prøver vi å være Jesu lyttende ører
og bankende hjerte, sier Asle Bjorvatn.

Dag Kvarstein

ER «BLADET VÅRT» OGSÅ DITT BLAD?
Bladet Vårt er menighetsblad for både
Tveit og Hånes menigheter. Reportasjer,
informasjon og andre opplysninger speiler
de aktiviteter som rører seg i begge menigheter.
Arbeidet med å få skrevet artikler og
reportasjer gjøres i stor grad på dugnad.
Redaksjonskomiteen gjør en flott innsats. I
dette nummeret av bladet får du blant annet
møte to ungdommer som har sagt ja til å gå
inn i redaksjonskomiteen. Det er flott!
Bladet bæres rundt, også det på

dugnad, til de aller fleste postkassene i Tveit
og Hånes. I tillegg sendes bladet pr. post til
ulike deler av landet.
På tross av dugnaden koster det kr.
60.000 i året å produsere bladet (hovedsakelig dekning av layout og trykking). Noe
inntekter får vi gjennom annonser som
trykkes i bladet, og vi oppfordrer lesere til å
støtte de som annonserer, når dere kjøper
våre varer av ulik slag. Samtidig tar menighetene opp kollekter for å få inntekter til
produksjonen av bladet. Disse inntektene er

allikevel ikke nok til å dekke inn utgiftene.
Derfor oppfordrer vi leserne til å gi en god
gave til driften av menighetsbladet.
Gaver til bladet kan settes inn på konto:
3000.07.70120. Merk gaven: «Til menighetsbladet» - eller bruk vedlagte giro.
Er Bladet Vårt også ditt blad? Det er ment
å være det! Tusen takk for din støtte!
Torgeir Wadseth, regnskap
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Her vasker elevene
tskikk!
ms
Ingvild. En fin velko

Vi ble ønsket velkommen med blomsterkranser. Det ble mange blomster og kranser etterhvert!

“Vi må være rause!”
Vi leste i forrige menighetsblad om den fantastiske konserten til inntekt for
prosjekter vi støtter i Rajshahi i Bangladesh. Det kom inn ca kr 50 000 på
konserten. Takk til alle bidragsytere! Vi hørte også om Ingvild og Erik Aleksander
fra 9.trinn på Ve skole som skulle reise til Rajshahi.
Nå har dere vært i Rajshahi og sett på
mange av de prosjektene vi støtter
som vennskapsby med Kristiansand.
Erik Aleksander, kan du nevne et av
prosjektene som gjorde spesielt
inntrykk på deg?
Jeg ble spesielt imponert av FWCA Foundation for Woman and Child
Assistance. Det var gøy og interessant å
se hvor mye barna kunne selv om de var
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funksjonshemmet. Det var også enkelt å
få kontakt med mange av dem. Det var
veldig positivt at jentene samlet seg og
snakket sammen, fordi det virket som om
det hjalp veldig mye.
Ingvild, kommer pengene fram til dem
som trenger det?
Pengene vi samler inn kommer veldig
godt med til innebyggerne av Rajshahi.
Aksjonen har kanskje ikke forbedret

tilstanden så alle har det bra, men den har
vært med på å forbedre leveforholdene
til enkelt innbyggere. Spesielt de som har
slitt veldig, for eksempel personer med
funksjonshemmninger og deres familier,
personer utsatt for trafficking og andre
typer mishandling, barn som tidligere ikke
kunne gå på skole, på grunn av at skolen
er for langt unna, eller at de ikke har råd til
å dra dit. Og fattige kreftpasienter.

Hva kan vi lære av innbyggerne i
Rajshahi, Erik Aleksander?
Vi kan lære å sette pris på de små tingene
i livet. I Bangladesh og Rajshahi har de
fleste nesten ingen ting. Likevel viser de
en strålende glede som jeg ikke trodde var
mulig. I tillegg har de en gjestfrihet som
jeg ikke har sett maken til. Selv om de har
så lite gir de oss så mye. Det er
helt ubeskrivelig!
Hva vil dere si til barnehager og skoler
som skal ha aksjon nå i høst?

Ingvild: Dere hjelper ekte mennesker
der ute, med arbeidet dere gjør. Ekte
mennesker som har drømmer og tanker,
som deg. Med litt hjelp, kan en persons
hverdag bli veldig mye bedre. Du kan
hjelpe et barn inn på skolen, du kan hjelpe
med å gi en symaskin til en familie uten
penger, du kan gi en butikk til en funksjonshemmet person. Deres liv kan bli
snudd opp ned av dette. De kan gå fra
å ha lite mat, til å ha nok mat til å mette
hele familien. Arbeidet dere gjør, gjør en
stor forskjell i veldig mange liv.

Erik Aleksander: Gjør alt dere kan for å
samle inn så mye penger som mulig!
Dette er viktig, og det nytter. Med lite
penger kan du gjøre mye. Alt hjelper.
Du kan gi et menneske en mulighet til å
starte et nytt liv. Så kjør på og vær raus.
Men husk, temaet er Venner Deler. Dette
betyr at vi deler av vår velstand med noen
som trenger det. Vi gir ikke fordi vi synes
synd på dem. Det er en viktig tanke!
Sigrunn Mjøs Blakseth
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SALLY
BERNANDER
VERKERK:

Kjenner
på den gode
tilhørigheten
Jeg er redd samtalen vår skal
gå dårlig. Sally Bernander
Verkerk, som driver Hamresanden Resort, har nettopp
fått en sur telefon fra en
kverulerende campingturist
som truer med å skrive en
dårlig kommentar på TripAdvisor hvis han ikke får
det som han vil.
Men denne damen vet tydeligvis hvordan
å disponere fokus og energi på det som
oppleves viktigere. Nå er det å snakke om
Tveit og Hamresanden; - det beste stedet
på jord for meg, som hun sier. Særlig på
17. mai, når jeg kjører oppover bygda og
ser flaggene svaie på stengene, kjenner
jeg det svulmer inni meg.
- Min slekt har bodd her i bygda i
generasjoner. Jeg kjenner på ærbødighet
og en sterkt tilhørighet til en historie om
generasjoner som har levd og strevd og
lagt til rette for oss etterkommere. Nå er
det vår tur, både overfor våre nærmeste
og overfor samfunnet, forteller Sally, som
har bodd på Hamresanden siden hun var
6 år. Da flyttet familien hjem etter noen
års opphold i USA. Morens slekt er fra
Kjevik. Faren stammer fra Vennesla,
men flyttet til Hamresanden under krigen.
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- Har du noe favorittsted i bygda?
-Jeg liker godt badeplassen på elvesiden
ved Handicap-plassen, forteller hun med
et lurt smil.
En innflytter som meg vet ikke hvor
dette er, men jeg ser for meg hvordan
damen foran meg har ervervet seg superdetaljert lokalkunnskap om steder og navn
siden barnsben av.
- Jeg liker også veldig godt å være i
kirken. Denne eldgamle bygningen med
sin slitte terskel. Sitte på benken som
kanskje «tilhørte» min familie og tenke på
alt som har vært, og det som er nå. Det
gjør inntrykk. Ute på gravplassen har vi
seks graver å ta vare på, og samtlige er
fellesgraver.
- Hvordan ser du på Tveit i dag?
- Det går an å sutre over at Tveit liksom

ble «borte» da vi mistet kommunestatus.
Men vi er unike og bidrar stort! Vi har
Dyreparken, Kjevik flyplass og Hamresanden! Tenk bare på inntektsgrunnlaget
som genereres til fellesskapet herfra, det
er ganske spesielt. I dagens sammenflettede samfunn må vi se på hvordan alt
henger sammen, hva vi bidrar med og hva
vi får.
Foreldrene hennes startet med teltplass og tolv campinghytter på Hamresanden i 1959. Med årene er bedriften
blitt utvidet til både apartmenthotell og
resturant. Tredje generasjon er i dag fullt
involvert, ja, også fjerde. Sally forteller om
barnebarn som nå har begynt å selge is
på stranden.
Strandlivet har hun studert gjennom
mange år. Før i tiden var familier i Tveit
aktive brukere gjennom hele uken. Mor

og barn var på stranden, og far kom
etter arbeidstid. Nå strandlivet helgeog feriebasert, og selvsagt tilreisende
overtatt mer og mer. Men Sally synes det
er særskilt gledelig å se hvordan innvandrerfamilier samles og koser seg på
standen utover kveldene.
Det var her på stranden hun møtte sin
mann, den nederlandske skøytestjernen
Kees Verkerk. I 1969 var det nederlandske
skøytelandslaget her på treningsleir, og
det gjorde susen!
Familien Bernander Verkerk har vært
involvert i utviklingen av leilighetskomplekset Gurines hage, og planene
foreligger om å bygge opplevelsessenteret Elias-båten. –Det tar tid å få
godkjenning, men det er interessant å
merke at de som støtter oss mest er våre

«konkurrenter» slik som Dyreparken. De
skjønner at alt som kan bringe turister til
Kristiansand gjør at folk blir her lenger, og
det nyter alle godt av.
- Er det noen i Tveit som har betydd
noe spesielt for deg gjennom årene?
- Ingrid Wisløff er en, uten tvil. Sally
forteller om tiden som barn på Ve skole.
Den unge lærerinnen startet speidervirksomhet og dro også de unge med seg
til kirken. Hennes engasjement smittet
og inspirerte. En annen som hadde en
tilsvarende virkning var Tor Rafoss,
også han ung lærer på Ve. Han startet
tenåringsklubb.

av søndagsjobbingen er jeg dessverre
ikke så ofte til gudstjeneste. Men jeg
følger med og er opptatt av hvordan
kirken og kristentroen finner sin plass i
«nye» og flerkulturelle Norge. Jeg liker for
eksempel ikke at skolegudstjenestene
skal forsvinne. Selv om vi skal respektere
andre, synes jeg at vår kulturarv ikke skal
underslås.

Asle Jøssang

- Hva med kirke og kristen tro i dag?
- Det er en viktig del av meg. På grunn
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5

OM
ARENA

Fredag 12. juni var det beachavslutning for Arena, ungdomsklubben i kirka.
Været var gitt av Herren, aktivitetene var utallige, og utrolig mange
ungdommer møtte opp. De tøffeste badet, det ble grillet pølser, og spilt
volleyball, golf, boccia og kubbespill. Vi spurte ungdommene hva de mener
om fredagstilbudet i kirka.
1. Hva er det beste med å gå på
Arena?

syntes det før, er det óg blitt gøy med
andakt!

2. Hvordan er fellesskapet blant
ungdommene der?

DANIEL WALLEM TIMENES
1. Det er et utrolig bra samhold mellom
alle. Vi gjør alltid gøye ting, det er mye god
mat, og lederne er gode til å få i gang ting.

3. Hvorfor bør flere komme på Arena?
LISE VALVIK
1. Jeg er ikke så sosial til vanlig, så det at
jeg faktisk kan omgås med mennesker
det er lett å snakke med og ha det gøy på
fritiden, liker jeg veldig godt. Arena er noe
koselig å gjøre på slutten av uka.
2. Veldig bra! Det er et koselig miljø, og
snille folk!
3. Hvis du kjeder deg på en fredagskveld,
kan du gå dit og sosialisere deg. Der finner
du folk du kan snakke med, som du gjerne
har ting til felles med. Selv om jeg ikke

3. Fordi det er et veldig hyggelig sted å
være på fredagskvelden! Det er ofte noe å
spise, mange gøye aktiviteter, kiosk, og så
pleier vi å finne på masse gøy, og rett og
slett bare ha det hyggelig!
HILDE SKAAR MOI
1. Det må egentlig være hele greia!
Hele Arena! Det er bare så bra mennesker
og så mye gøy!
2. Fellesskapet er veldig sterkt blant de
som går her.

2. Veldig bra! Alle er snille og venner med
hverandre.

3. Fordi da får vi et større felleskap og
større vennekrets.

3. Fordi det er et sted hvor vi tar vare på
hverandre. Fredager på Arena er alltid gøy!

VINCENT NYHUS
1. Stian Hansen, lederen! Selvfølgelig
også masse annet. Alt, egentlig! Folkene,
det de gjør, aktivitetene og turene.

JUNUS DUDAJEV
1. Du finner alltid hyggelige folk der som
vil være med deg, og så liker jeg veldig
godt lederen.
2. På Arena er det aldri noen som er alene.
Det er alltid noen å være med, og hvis vi
ser noen som er alene, så går vi til dem.

2. Kjempe godt fellesskap! Alle blir
inkludert.
3. For å ha det hyggelig, og bli bedre kjent
med Jesus. Det er bare gøy! En alternativ
ungdomsklubb hver fredag.

SUPERONSDAG STARTER OPP ONSDAG 9. SEPTEMBER
Løven Olly og alle vi andre ønsker DEG velkommen!
Videre datoer for høsten er:
23. september, 7. og 21. oktober, samt 4. november.
Alle samlingene starter som vanlig med salg av middag mellom
kl. 16.00 og 17.00. Etterfulgt av SuperSamling og aktiviteter.
Vi har mye spennende på programmet i høst! Kom og bli med da vel!
For mer informasjon, sjekk nettsiden vår:
www.haanesmenighet.no
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SELVTILLIT OG MESTRING
PÅ KJEVIK
På Kjevik ble det arrangert en vellykket Actiondag som
er kommet for å bli.
Dagen startet tidlig på morgenen mellom
kl. 08.30 og 09.30. 60 ungdommer ankom
og i løpet av frokosten var det totalt 82
ungdommer som ble målbundet av Rubin
Gaskin. Han er multikunstner som både
formidler et godt budskap og med sine
magiske evner trollbandt han ungdom og
voksne med et utrolig bra show i over en
time.
Etter en god og lang frokost startet de
forskjellige aktivitetene. Infanteriløp,
forskjellige stasjoner på sikkerhetssenteret og vann aktiviteter med vannski,
ring og full fart på sjøen. Redningsskøyta
lå på fjorden å fulgt med, mens Røde Kors
var på land og fulgte aktivitetene.
Infanteriløpet gikk i skogen bak Kjevikhallen inn mot Valvika først med orientering så med måloppdagelse, avstandsbedømmelse og håndgranat kastning og
en liten hinderløype. På sikkerhetssentret
var det tre grupper, først evakuering fra

mørke rom i 3. etasje og rømning ned ti
meter høy brann strøm. Nest gruppe
hadde brannslokning med store
brannslanger.
Gruppe 3 fikk utdelt overleveringsdrakter
og ble kastet på havet, herfra skulle de
gjøre forskjellige øvelser i formasjon før
de skulle reddes seg opp i redningsflåte i
et forrykende uvær med kraftig regn.
Bra teamwork.
Vannaktivitetene ble litt amputert på
grunn av sterk vind utover dagen og
ettermiddagsøkten ble dessverre avlyst
etter lunch.
Så var det lunch ute i det fri med forsvaret
stridsrasjoner og det var både velsmakende og populært. I pausen var det mulig
å prøve klatre veggene i Kjevik hallen, her
var det instruktører som passet på at alt
gikk riktig for seg. Etter lunch fortsatte

aktivitetene frem til ca. kl. 16.00. Da ble
grillen fyrt opp og det var pølser og
hamburgere til alle.
Kjevikhallen var rigget til stort diskotek og
kl. 19.00 strømmet ungdommen igjen til
et arrangement med både underholdning,
premieutdeling og leker i tillegg til god
musikk og dans.
Vi vil takke alle som deltok og hadde en
kjempe fin dag på Kjevik, i tillegg vil vi
takke alle våre samarbeidspartner,
sponsorer og frivillige som bidro til at
dette flott arrangement kunne gjennomføres.
Opplevelsen var så positiv at vi satser på å
arrangere Action dag også i 2016.

Marit Opås, Torgeir Wadseth,
Rolf Sannes og Torgny Bøhn
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Full aktivitet hos Stefanusbarna

> NYTT FRA TVEIT MENIGHETSRÅD
FORBØNN FOR LIKEKJØNNEDE EKTEPAR

316 kurs ble holdt for ansatte og frivillige
arbeidere. Stefanusbarna ønsker å ha et
jevnlig fokus på ansatte og voluntører
som utfører arbeidet. Her diskuterer de
ulike utfordringer i møtet med barna, de
har temasamlinger, bibelstudium og
sosialt samvær. Samholdet mellom
lederne er utrolig viktig når vi ser på alle
utfordringene de møter i hverdagen sin.
8 979 mødre på mødrekurs. Akkurat som
barnehager og skoler i Norge er opptatt
av et godt samarbeid med hjemmene, er
også Stefanusbarna opptatt av dette.
I tillegg til at de ønsker å få et godt
samarbeid i forhold til barna, er det også
strengt nødvendig med informasjonsarbeid med fokus på hygiene, ernæring
og oppdragelse.

Stefanusarbeiderne driver
et omfattende og utstrakt
arbeid blant fattige koptiske
familier i Egypt som blir
støttet av Hånes menighet.
Å vise til tørre tall kan være
uinspirerende, men vi har
likevel lyst til å fremheve alle
aktivitetene som har skjedd
bare i løpet av februar og
mars måned.
13 973 porsjoner mat har blitt delt ut i
løpet av februar og mars. Dette blir
distribuert gjennom besøksprogrammet
hvor sosialarbeiderne kommer hjem til
barna. Mange av de fattigste familiene
stefanusarbeiderne besøker, har ikke
tilgang på mat i det hele tatt. Her hjelper
arbeiderne til med å skaffe mat så langt
de klarer.
725 barn fikk være med på «endags leir».
Hovedmålet med denne dagen er ta barna
ut av deres vanlige miljø slik at de får
oppleve noe annet enn søppelplassen de
bor på. Barna får tid til å være sammen og
blir enda bedre kjent med stefanusarbeiderne.

6 240 personer fikk legehjelp på ulike
måter. Dette innebærer blant annet
rutineundersøkelser av barn, utdeling av
medisiner og operasjoner.
Bak statistikk og tall finnes det
enkelthistorier. Her er historien om
Marina, 15 år. Marina er ei jente som
nesten alltid smiler. Det er vanskelig å se
på henne hva slags hverdag hun lever i.
Hun bor på ett rom sammen med mor,
far og tre søsken. Familien har store
problemer, blant annet på grunn av at far
i familien er rusavhengig. Dette er en av
de største utfordringene for familier som
lever på søppelplassene i Kairo. Ofte
brukte Marinas far å sende sin eldste
datter for å få tak i narkotika, og på grunn
av dette har også hun blitt misbruker.

Moren i familien prøver å holde familien
sammen og skaffer litt inntekter gjennom
å selge ulike håndarbeider som hun lager.
Å vokse opp under slike forhold har satt
sine spor i Marina sitt liv. Hun sliter med å
konsentrere seg på skolen og har få
venner. Det er vanskelig for henne å ha
gode relasjoner til andre, da hun ikke har
noen rollemodeller som hun kan lære av.
Hun har prøvd å gå i kirken og på søndagsskolen, men hun følte seg ikke bra nok,
blant annet fordi alle de andre hadde finere
klær enn henne. Hun var ensom og forlatt.
Marina fikk en invitasjon til å være med på
en av leirene Stefanusbarna arrangerer.
Å dra på leir var et stort skritt for Marina,
men hun hadde blitt litt kjent med en av
lederne som skulle ha ansvar for henne.
På leiren fokuserte lederne på å forkynne
Guds kjærlighet til barna. At de var elsket
og verdifulle akkurat slik de er! De brukte
også mye av tiden på sjelesorg for å bli
kjent med hvert enkelt barn og la dem
fortelle sine historier. For Marina var det
en helt ny opplevelse å ha en voksen
som satt og lyttet flere timer til hva hun
hadde å fortelle. De ba sammen, og Marina
opplevde at leiren var med på å gi henne
en balast for tiden fremover.

Menighetsrådet har gått inn for å tillate at Kirken kan brukes til forbønn for ektepar
av samme kjønn. Dette er en sak som har skapt sterke reaksjon i vår menighet.
(ref. avis skriverier i Fædrelandsvennen i vår/sommer). Flere av våre medlemmer er
skuffet over vedtaket og det har vært møter og brevskrivning mellom menighetsrådet
og en gruppe medlemmer som har ønsket at vi ikke hadde gjort noe vedtak i denne
saken. Det endte opp med at Menighetsrådet tok saken opp på nytt etter at det
kom et forslag om å nullstille det vedtaket vi hadde gjort tidligere i år. Flertallet i
Menighetsrådet vedtok å opprettholde tidligere vedtak om at kirken kan benyttes
til forbønn for ektepar av samme kjønn. Selv om vi har forskjellig syn på dette så
oppfordrer vi hverandre til å respektere hverandre med håp om at vi kan leve med to
syn i denne vanskelige saken. Viser ellers til vår hjemmeside som henviser til referat
fra menighetsrådsmøtene.

NYE STATUTTER FOR BLADET VÅRT OG
TVEIT OG HÅNES KIRKEKORT
Menighetsrådene på Hånes og i Tveit har godkjent nye statutter for både
Kirkekoret og menighetsbladet. I tillegg har Tveit fått inn to nye ungdomsrepresentanter i redaksjonen til Bladet vårt, Tor Borgen og Jan Martin Rosseland
Johannessen har sagt seg villige til å bidra med stoff i form av tekst og bilder.
Abonner på nyhetsbrev fra menigheten. Alle som ønsker det kan nå abonnere på
nyhetsbrev fra menigheten via hjemmesida vår. Bare et par tastetrykk!

BARNEKROK BAK I KIRKEN
Vi har nå fått fjernet to benker
bak i kirken og innrede dette til en
«barnekrok», med teppe på gulvet og
litt møbler som er tilpasset det miljøet
det står i. I tillegg er det fjernet benker
foran på venstre siden ved døpefonten
for å få bedre plass både ved dåp og
andre arrangementer. Vi holder nå på å
utrede hvordan vi kan få plassert
prosjektor og lerret i kirkerommet.

RULLESTOLRAMPE TIL
FORPAKTERBOLIGEN
Tilgang for rullestolbrukere i forpakterboligen har vært vanskelig og i løpet av
høsten håper vi startet arbeidet.
Mesteparten av arbeidet blir gjort på
dugnad, men det vi koste noe likevel
og kommune, menighet og eier OVF
vil være med å bidra til å løse det
økonomiske.

NY KANTOR I 30%
VIKARSTILLING
Solveig Vindholmen er ansatt fra
19. mai som vikar kantor i 30% stilling.

SUPERSØNDAG
Familiegudstjenester blir nå døpt om til
Super søndag (en link fra/til Supertorsdag) Den første er 30. august.

Det er vanskelig å snu en hel families
mønster på kort tid, men nå er det er i
hvert fall gode og trygge voksenpersoner
fra Stefanusbarna som følger opp Marina,
og prøver å hjelpe familien så langt de
klarer. Marina har også begynt på søndagsskolen, og der har hun fått nye venner! Hun
har lært at det er ikke klærne som forteller
hvem du er, men hva du har i hjertet!

MER HIMMEL PÅ JORD

Skogsmesse ved Drangsholtvann i juni
Foto: Trygve E. Tønnesen

I perioden 2015 – 2018 vil vi at:
Gudstjenestelivet blomstrer.
Flere søker dåp og trosopplæring
Folkekirken engasjerer seg i samfunnet
Flere får lyst til å arbeide i kirken.

MENIGHETSTUREN
ONSDAGSMØTER PÅ MENIGHETSHUSET
Onsdag 23. september kl. 19.30: Aud Sunde Smemo: Kvinner i Bibelen
Onsdag 21. oktober kl. 19.30: Andreas Magnus: Bibelens troverdighet
Onsdag 18. november kl. 19.30: Daniel Magli: Jeg konverterte fra Islam
til Kristendom

I år går menighetsturen til Audnastrand
23. - 25. oktober. Soulchildren blir med
slik som i fjor. Ungdomsklubben og
konfirmanter blir også oppfordret til
deltakelse.
Alle er velkommen til en hyggelig
og oppbyggelig helg.

Søndag 29. november tennes julegrana utenfor Tveit menighetshus
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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

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
mobil 995 63 376
E-post: theis.salvesen@
kristiansand.kommune.no

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

Fra kirkebøkene

Døgntelefon: 38 17 74 50
www.andas.no

Elektrotema Agder AS

Hånes

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!

Døpte
Benedicte Pedersen Larsson
(døpt i Randesund kirke)
Leah Løvdal (døpt i Høvåg kirke)
Hanna Mogensen Engen
Wilmer Ribe Nerland
Jenny Lædre Bostrøm
Alida Angelica Josefsen Riste

Espen Isak Egeland
Bedemand og daglig leder

Vakt hele døgnet:
Telefon: 380 22 444

Markensgt 4b/6 • Postboks 238 • 4663 Kristiansand
Torvgt. 8 • Postboks 1099 • Tangvall • 4683 Søgne

Hamresanden
Tlf. 38 09 43 30
Ta turen om
Hamresanden!
Middag,
grillretter og
smørbrød.

Det intime spisested
i maritimt miljø

Hos oss
har du
et navn

Når noe skal markeres og noen skal minnes
Dåp • Konfirmasjon • Bryllup • Minnestund

Telefon: 47 61 18 47
KONTAKT: tlf. 38 17 41 14 • e-post: ht@hotel-norge.no

Klær for menn
Kristian IV’s gt. 19, Kristiansand - Tlf. 38 09 06 00

Døde
Ivar Krossen
Liv Hilde Framnes
Ebba Jensen
Marit Synnøve Bølstad
Magne Ivar Pettersen

Tveit
Døpte
Thea Isabel Pettersen
Nora Angelica Svensson
Erik Aleksander Staalesen
Arwen Isolde Aasland Svenhaug
Viktoria Tønnesland
Malin Lykkedrange-Hansen
Christoffer Staer Populovskij Karstensen
Leas Holland
Albert Supersaxo Rygh
Mille Lundevold Gundersen
Døde
Aase Else Palm
Anne Gurine Abusland
Bjarne Dønnestad
Tordis Dolsvaag
Harald Rosseland
Kristen Arnfinn Kristensen
Gunnar Broen
Gunder Gundersen
June Engebretsen

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
Organist
Håkon Sødal, tlf. 38 19 69 16
E-post: hakon.sodal@
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
mobil 901 32 997
E-post: ellen.najmy.morch@
kristiansand.kommune.no
Kantor
Solveig Vindholmen
tlf. 38 19 68 96
mobil 994 60 380
E-post: ruth.loland.sandvik@
kristiansand.kommune.no
Trosopplærer
Trond Strømme
tlf. 38 19 68 95 / 41 50 36 77
E-post: trond.stromme@
kristiansand.kommune.no
Kirketjener
Trond Sjøvold
tlf. 913 62 890
E-post: trond.sjøvold@
kristiansand.kommune.no
Diakoniutvalget
Marit Salvesen, tlf. 918 84 378

Menighetsrådet, Tveit
Torgny Bøhn, tlf. 913 34 702

Sørlandsparken kl. 08.00-22.00 (09.00-20.00)
Det er
sluttsummen
på kassalappen
som teller!

Byggfirma - Thor Arne Tønnessen, 41 44 08 53
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VI SAMLES TIL GUDSTJENESTE

Med forbehold for
forandringer.
Følg med i avisen.

HÅNES
29.08 Hånes kirke,
kl. 12.00 og 14.00
Konfirmasjonsgudstjenester
ved Olav Trømborg og
Linn Mørland.
30.08 Ikke gudstjeneste i
Hånes kirke.
06.09 Hånes kirke, kl. 11.00
Gudstjeneste ved
Olav Trømborg.
Sangstund etter gudstjenesten.
13.09 Hånes kirke, kl. 11.00
Gudstjeneste ved
Olav Trømborg.
Mulighet for å stemme ved
menighetsrådsvalget etter
gudstjenesten.
20.09 Hånes kirke, kl. 17.00
G17.
27.09. Hånes kirke,
kl. 11.00
Gudstjeneste.
Vikarprest.
04.10 Ikke gudstjeneste i
Hånes kirke.
Vi går til gudstjeneste i Tveit.

TVEIT
18.10 Hånes kirke, kl. 11.00
Fellesgudstjeneste med
Misjonskirken. Dette er også
dagen for TV-aksjonen.
25.10 Hånes kirke, kl. 17.00
G17.
01.11 Hånes kirke, kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste ved
Olav Trømborg.
08.11 Hånes kirke, kl. 11.00
SuperSøndag. Olav Trømborg
og Petter Tanggaard Lomeland.
Agentklubben deltar.
15.11 Hånes kirke, kl. 11.00
Gudstjeneste ved
Frode Fjeldbraaten.
22.11 Hånes kirke, kl. 17.00
G17.

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

11.10 Hånes kirke, kl. 11.00
SuperSøndag/høsttakkefest,
ved Olav Trømborg og
Linn Mørland.
Fireårsklubben deltar.

16.08 Tveit kirke, kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd.
Theis Salvesen.
23.08 Menighetshuset,
kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd.
Theis Salvesen.
30.08 Tveit kirke
Supersøndag. Gudstjeneste for
hele familien. Dåp.
Theis Salvesen.
06.09 Tveit kirke, kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd.
Theis Salvesen.
13.09. Tveit kirke, kl. 11.00
Høsttakkefest. 6 års bok.
(Forhåndsvalg etter
gudstjenesten)

18.10 Tveit kirke, kl.11.00
Gudstjeneste med presentasjon
av konfirmantene.
Theis Salvesen.
25.10 Audnastrand leirsted,
kl. 11.00
(Menighetstur)
Familiegudstjeneste.
Barn og ungdom.
Theis Salvesen.
01.11 Tveit kirke, kl. 11.00
Alle Helgens dag.
Nattverd.
Theis Salvesen.
08.11 Tveit kirke, kl. 11.00
Supersøndag. Lys våken
Barnevennlig nattverd
15.11 Ikke gudstjeneste.
Se Hånes.

20.09 Tveit kirke, kl.11.00
Gudstjeneste
Vikarprest?
27.09		
Ikke Gudstjeneste.
Se Hånes.
04.10 Tveit kirke, kl. 11.00
Gudstjeneste.
Vikarprest.
11.10 Tveit kirke, kl. 11.00
Felles familiegudstjeneste
sammen med Frikirken.
Barnekor. Theis Salvesen
Kjell Audun Herje

Kirkeskyss i Tveit
T/R Hamresanden - Tveit kirke
Kontakt:
Øivind Harket
38 04 62 25
Karl Henry Eielsen 40 40 07 33
Rasmus Heggheim 90 75 83 33

DETTE SKJER I TVEIT
TIRSDAG
Siste tirsdag i måneden:
Formiddagstreff for
“Vi over 60”
kl. 11.00-13.00.
Bønnetjenesten åpner
kirken for “stille rom”
fra kl. 20-21 første tirsdag
i måneden utenom ferier.
Stille bønn, lystenning,
dempet musikk. Kontaktperson: Karsten Bakke.
ONSDAG
SuperOnsdag med
middag, SuperSamling,
småBARNAS, BARNAS
og ti over på onsdager i
oddetallsuker. Varer til ut
april (unntatt i vinter- og
påskeferie).

TORSDAG
Babysang
Drop inn-tilbud kl. 10:30.
Følger skolens ferier.
Hånes og Tveit
kirkekor. Torsdager
kl. 19.30-21.30. Øver
både i Hånes kirke og
på Menighetshuset på
Hamresanden.

Samtale-/bibelgrupper i hjemmene.
Henv. til kontoret.
Andre aktiviteter
Kirkeringen, familiegrupper
og bønnegrupper møtes
på utvalgte datoer.
Ta kontakt med kontoret
for nærmere informasjon.

FREDAG
Arena ungdomsklubb kl. 19.30 - 23.00.
Fra 8. trinn og oppover.
SØNDAG
Gudstjeneste
Se ovenfor og den
ukentlige annonsen i
Fædrelandsvennens
lørdagsutgave.

Hånes kirke

MANDAG
Mandagskafé kl. 11.0013.00. Formiddagsmat i
et sosialt miljø på m.huset.
Datoer: 07.09, 05.10,
02.11, 07.12 Kontaktperson: Ellen N. Mørch
(901 32 997).
TIRSDAG
Konfirmantundervisning kl. 15.00 (kirken
eller menighetshuset.
Soulchildren kl. 17.30 Kor fra 3. trinn.
Menighetsrådsmøte
kl. 18.30 - én gang i mnd.
ONSDAG
Andakt
kl. 16.00 på Kvales minne.
Misjonsverkstedet kl.
19.30 i Forpakterboligen

fram til høstmessa 21.11.
Kontaktperson: Marianne
Gabrielsen (905 94 298).
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: 23.09, 21.10,
18.11. Åpent for alle.
TORSDAG
Supertorsdag på Menighetshuset kl. 1600-1800.
Starter 27.08. Først
middag (kr. 70v,-/30b,-),
Tveit kirke

andakt, småbarnssang og
aktivitet.
Tveit og Hånes
kirkekor. Torsdager
kl. 19.30. Øver både i
Hånes kirke og på
M.huset på Hamresanden.
FREDAG
Megaklubben kl. 19.00 i
Forpakterboligen.
Fra 7. trinn og oppover.
SØNDAG
Gudstjeneste kl. 11.00
Tveit kirke el. på M.huset.
Tveit menighetshus

