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Håpløst glad i deg

Jeg har hørt en gammel fortelling om en mektig konge som
bodde i et land langt borte. Kongen var rik og staselig,
og hadde alt han trengte. Men en dag, da han ble båret
gjennom byen på vei til slottet, la han merke til en fattig
tigger-jente ved veien. Hun var skitten og fillete fra topp til
tå, men likevel ble kongen hodestups forelsket i henne.

Til deg - av Marthe Wang

10 Jenta i den røde kåpa
12 Gjengrodde stier åpnes

OLAV TRØMBORG:

Til deg som ikke håper mer
Du som trenger et lysglimt og trenger det nå
Til deg som ikke orker mer
Som har tanker som bare du selv kan forstå
Til deg som ikke tror på mer
Du som finner en mening i livet her nå
Til deg som tror det finnes mer
Mellom vår lille jord og stjernehimmel stor

Det var jo selvfølgelig helt upassende for en konge å bli
forelsket i en tigger, men det var ikke noe å gjøre med den
saken. Kongen elsket tigger-jenta. Han drømte om henne
dag og natt, og grublet på hva han kunne gjøre for at hun
også skulle bli glad i han.

Først tenkte han at han ville sende en av sine fineste vogner
og hente henne til slottet. Så ville han kle henne opp i silke
og vakre kjoler, og overøse henne med gullsmykker og
andre gaver.

Til deg som bare løper bort
All bekymring og uro som kroppen din har
Til deg som synes alt er bra
Som nyter hver natt og som liker hver dag
Til deg som venter på et svar
På hvert spørsmål du stilte og spørsmål du har
Til deg som ligger helt i ro
Mellom kaos og lykke, mellom tvil og tro

Men nei, den ideen slo han fra seg. Han ville jo ikke at hun
bare skulle like ham for pengene hans. Han ville jo at hun
skulle elske han for den han var, slik han elsket henne.
Så tenkte han: Han kunne jo kommandere henne til å
komme til ham, og sende noen av sine soldater for å hente
henne med makt. Han kunne jo ganske enkelt tvinge henne
til å bli sin kone, om hun ville eller ikke. Han var jo tross alt
konge.

Til deg som ikke sover mer
Du som drømmer deg våken om alt du sku’ gjort
Til deg som bare sover bort
Selv om alt løper fra deg og tiden går fort

Men nei, da ville hun jo i stedet bli redd for han eller
kanskje hate han, og i hvert fall ikke elske han.
Til slutt fant kongen ut hva han måtte gjøre. Han måtte
gi avkall på all sin makt, all sin prakt og rikdom, og flytte
ned til tigger-jenta. Ikke i sin fine kongedrakt, men i stedet
kledde han seg som en fattig tigger selv. For først da skjønte
jenta hvor høyt kongen elsket henne.

Det var akkurat dette som skjedde, da Jesus ble født i
Betlehem.
For Gud er håpløst glad i deg, i alle mennesker. Derfor la
Gud av seg all sin makt og prakt i himmelen, og flyttet
bokstavelig talt til jorden, og lot seg føde som et lite barn i
en skitten, liten stall. Gud lot all sin himmelske herlighet
ligge, og ble helt vanlig menneske som oss for å vise oss
hvor høyt Gud elsker oss, hvor håpløst glad Gud er i deg
og meg.
Det er det julen handler om.
God jul!

Første gang jeg hørte låten «Til deg» av Marthe Wang
kjørte jeg i bil på vei til en spillejobb en desemberkveld. En nær venn ringte meg opp og hadde akkurat
gjort ferdig innspillingen av en ny låt som jeg bare
måtte høre. Han driver studio og hadde fått i oppdrag
å produsere Marthe Wangs debutalbum og nå ville
han ha min tilbakemelding. Sangen, teksten og
harmoniene gikk rett forbi mine kritiske ører og
direkte til hjertet.
Låten er en beskjeden og nær pianoballade. Den er som en håndsrekning
til oss alle, hvem vi enn er, om vi har mistet håpet eller troen, om vi setter
pris på alt eller ingenting: “Til deg som ligger helt i ro, mellom kaos og lykke,
mellom tvil og tro.” Det er en vakker tekst, og melodien er utsøkt.
Marthe Wang selv sier hun håper sangen kan gi litt ro og fred. Det påstår
jeg den gjør – i aller høyeste grad. Har du ikke hørt sangen enda vil jeg
anbefale deg på det varmeste at du setter deg ned i fire og et halvt minutt
og la henne synge sangen «Til deg» til nettopp deg.

Rune Mørland
2 BLADET vårt

3

Messa ble bydelsfest
Julemesser burde egentlig endre navn til førjulsfest eller bydelsfest.
En fest uten spesielt inviterte, men der alle er velkomne. Hvor mange som
kom da kirken på Hånes holdt langåpent 17. november, vet ingen.

- Vi pynter med hjerter fordi vi
er glade i hverandre
En SuperOnsdag i november i Hånes kirke. Jeg sitter sammen med noen barn og
prater over middagsbordet. Vi prater om julepynt. Om hva de ulike tingene vi pynter
med betyr. På bordet ligger noen bilder av et pyntet juletre og ulike typer julepynt.
Vi er ikke så mye ute etter å finne det ene rette svaret. Målet er å undre oss sammen.

Tekst og foto: Petter Tangaard Lomeland

- Hvorfor pynter vi med sånne kuler,
spør jeg og peker på en julekule som
henger på juletreet.
- Det kan være snøfnugg eller haggel
om de er hvite, sier den ene. - Eller det
kan være folkene på jorda. Det oppstår
en liten tenkepause.
På det ene bildet er det engler av halmstrå og rødt tau.
- Jesus hadde engler, lyder det plutselig
fra et av barna. Hun sitter og kikker på
bildet.
- Ja, sier jeg. - Kan dere huske et bilde
dere har sett der det er engler hos
Jesus? Barna begynner å fortelle om
stallen, og om da Jesus ble født.
Etter en stund peker jeg på et hjerte
av tre som henger på en grein.
- Hjerter pynter vi med fordi vi er glad
i hverandre, blir jeg fortalt. - Og fordi
familien vår er der…
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Mor til to av barna har satt seg ned
med oss, og lurer på hva et hjerte
betyr? Ordene kjærlighet og å elske
sies kjapt, nærmest om kapp.
Vi voksne nikker anerkjennende, i en
liten kunstpause.
- Hvorfor har vi så mange lys på
juletreet, lurer jeg på?
- Kanskje det er stjerner på himmelen,
lyder ett svar.
Barna snakker videre om stjernen på
toppen av treet, og stjernen som viste
vei. Om faren ved at lysene kan
begynne å brenne. Men at det var
farligere før, når de brukte levende lys.
De snakker om julelenker; at vi alle
hører sammen. Om julekurver, fugler
og små norske flagg.
På et av bildene jeg har printet ut,
det med det pyntede juletreet, henger

det en liten fin pakke i gullpapir med
gullsløyfe. Jeg spør om barna pleier å
henge sine gaver på treet. De svarer
et samstemt og lattermildt nei. Før de
fortsetter:
- Vi legger dem under treet. Eller så
kommer nissen med dem.
Jeg lurer på hvorfor det er gaver på
julaften, og får høre at det er fordi
Jesus har bursdag. Videre spør jeg
hvorfor vi får gavene dersom det er
Jesus som har bursdag? Svaret jeg får
da, fra det eldste barnet rundt bordet,
er en dyp sannhet jeg aldri før hadde
tenkt på:
- Fordi Jesus bor i oss, så når vi får
gaver, får på en måte Han også gaver.
Barn er ofte klokere, dypere og mer
reflektert enn vi tror. Og dette svaret
skal jeg grunne videre på gjennom
høytiden.

Mannskorets Håkon Skjolden varmet opp med kake.

Fullt hus i seks timer.

Tekst og foto: Lars Hollerud

vasket opp, alle som kom og alle som
ryddet etter at de andre hadde gått
hjem.

- Det var i alle fall mange, og tilsynelatende fullt hus i seks timer, sier
Sigrunn Blakseth, som heller ikke er
helt sikker på hvor mange år hun har
ledet komitéen som trekker i de mange
trådene.

kaker og brød, alle som planla, alle
som skaffet gevinster, alle som skrev
nummer og navn, alle som solgte årer,
han som ropte vinnertall, alle som
kokte kaffe, alle som hjalp barn med å
lage julegaver, alle som laget syltetøy,
alle som snakket med noen, alle som

For uten alle disse hadde det ikke blitt
julemesse, eller bydelsfest, på Hånes.

Julemessa har i alle fall vært årlig
tradisjon siden kirken sto ny i 1985.
Og aldri har den tilført menigheten
så mange kroner som i år. Omtrent
134.000 brutto kroner la de fra seg, alle
som kom for å kjøpe årer og lodd, slå
av en prat, spise hjemmebakt og la seg
underholde og sjarmere.
Det siste sørget kirkens eget barnekor
for, da de viste hva de hadde øvd på
hver torsdag. Også herrene med gule
slips, det vil si Hånes mannskor
(HMK), viste tilstrekkelige prov på
iherdige øvelser til at applausen gjallet.
Men mest applaus fortjente alle som
ikke fikk den. Det vil si alle som bakte

Messa går mot slutten. Solveig Schou (t.v.) og Sigrunn Blakseth har omtrent bare
fruktkurven igjen.
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- Det er veldig fint at vi er så mange. Vi gleder oss til å ha mye kjekt sammen i året som kommer,
sier (f.v.) Isabelle Kvannes Bjerke, Kaja Ommedal og Magnus Dybesland Olsen, tre av tjuefem niendeklassinger
som har begynt på høstens konfirmasjonsundervisning i Tveit menighet.

Stemningen er både munter og litt nervøs når sogneprest Jens Olai Justvik og trosopplærer Margot Tangen presenterer
opplegget for årets konfirmanter og foreldre.

Nytt konfirmasjons-løft i Tveit
- Det er både et privilegium og et ansvar å ta imot og følge opp en så stor
gruppe gjennom året som ligger foran, sier trosopplærer Margot Tangen
i Tveit menighet om det nye konfirmantkullet. Fra å være sju i fjor, har antallet
steget til tjuefem i år!
Tekst og foto: Asle Jøssang

-Hva har dere gjort for å få til denne
markante økningen?
- Vi har arbeidet mye med både å
planlegge et godt innhold og å
informere tidlig. I vår inviterte vi
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tenåringer som er medlemmer i
Den norske kirke og deres foreldre
til et informasjonsmøte. Det var fint
å merke en stor bevissthet blant
foreldrene om at dette ønsket de for
sine barn. Noen hadde erfaringer fra
tidligere og kom med gode innspill

til forbedringer, forteller Margot
Tangen.
Lederen i menighetsrådet, Torgny
Bøhn, kommenterer:
- Jeg har inntrykk av at bygda har
merket seg vår nye satsing i barne-

og ungdomsarbeidet det siste året.
Den nye interessen for konfirmasjon
reflekterer kanskje det.
Bladet Vårt var til stede da sogneprest Jens Olai Justvik og trosopplærer og barne- og ungdomsarbeider Margot Tangen inviterte
konfirmanter og foreldre til et nytt
informasjonsmøte i høst. De takket
begge for tilliten de er blitt vist ved
å skulle følge opp dette knippet med
forventningsfulle ungdommer, og
uttrykte ønske om et godt og nært
samarbeid også med foreldrene.

Året som ligger foran, med to timers
samling annen hver uke, gir gode
muligheter til både å bli godt kjent
med ungdommene og løfte frem
temaer og opplevelser på måter som
kan sette gode avtrykk hos dem.
Praktisere og reflektere
- Først og fremst ønsker vi at de
skal bli bedre kjent med Jesus og få
lyst til å bli med videre i ungdomsarbeidet, sier Margot, som er glad
for at ti stykker tilbød seg å være
ledere under «lys våken»-arrangementet for sjetteklassinger.

- Jeg gleder meg til å være sammen
med denne gruppen niendeklassinger. De virker å være en godt sammensveiset gruppe. Her har Ve skole
allerede skapt et godt grunnlag.
Også kunnskapsmessig. Vi bygger
videre på det skolen har gjort. Hos
oss handler det om å praktisere tro
og reflektere over hva det betyr i
livene våre, forteller Margot Tangen.
- Og kan jeg også få si at jeg gleder
meg til leiren vi skal ha til
sommeren, i Sommerland i Bø i
Telemark, sier hun.
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nyttig igjen, sier mannen som i mindre
dårlige stunder jobbet som postmann,
som tobakksarbeider hos Asbjørnsen
i Kirkegata og som monterte ventilasjonskanaler da sykehuset ble reist
på Eg.
John Arnes møte med mennesker
med tilknytning til kirken, har hatt
betydning for den nye kursen han
har kommet inn på. Da han bodde i
Topdalsveien, fikk han ukentlig besøk
av en fast gjeng fra Hånes menighet.
Etter hvert fikk han også kontakt med
Shalam, en kristen stiftelse som hjelper
folk med rusproblemer. Men den beste
jobben i hans ellers tunge liv, hadde
John Arne som kirketjener i Høvåg.
- Det var en velsignet fin tid. Jeg satt
der å pussa kirkesølv mens jeg hørte på
orgelbrus. Og jeg rørte hverken alkohol
eller amfetamin på seks år.
Hjulpet av drapsmann
Men det var en drapsmann som hjalp

ham med å ta den avgjørende beslutningen.
- Jeg traff ham da jeg hadde det blytungt, mens jeg sonet en sju måneders
dom for tyveri i nitriste Arendal
fengsel. Han hadde blitt nøktern og sa
at det var eneste mulighet hvis vi skulle
kunne håpe på noe bedre. Der og da
fant jeg ut at han hadde rett. Jeg sa at
det skal jeg også klare.
Nylig fortalte John Arne om sitt liv
under de årlige Stiftsdagene. I salen
satt det meste som er av ansatte i
Agder og Telemark bispedømme,
prester, daglig ledere, diakoner, kateketer, organister, ungdomsarbeidere
og kirketjenere. De fikk høre en ærlig
beretning om en skrå karriere med
opphav i traumatisk barndom, som
omfattet sprenging av vinduer på
Haumyrheia skole. De fikk også høre
om en kreativ måte å få tak i ulovlige
varer på:

- Jeg skrev selv handlelappen, viste den
til dama i kassa og sa at jeg handlet
for mamma. Der kunne røyk og øl stå
sammen med gulrøtter og melk.
Kirkelige ansatte fikk også høre om
soldat John Arne som stakk til varme
Afrika etter rekruttskolen, i stedet for
iskalde Troms.
- Jeg meldte meg for politiet da jeg kom
hjem og fikk fire måneder i fengsel.
Jeg hadde ikke bare rømt fra militæret,
men også overtrukket kontoen. Det var
min første dom, og det er 40 år siden,
sa gjestetaleren, og la ut om flere av
dommene som fulgte.
Og dette er hva John Arne lovet kirkens
kvinner og menn:
- I morgen skal jeg ikke røre alkohol.
Det må i så fall bli i overmorgen.

I dag er kaffe det sterkeste John Arne drikker. Tidligere bodde han i en rusleilighet i Topdalsveien. Nå jobber han hos Shalam.
(Foto: Lars Hollerud)

John Arnes daglige løfte
Hver kveld gir John Arne et løfte til seg selv: «I morgen skal jeg ikke
røre alkohol. Det må i så fall bli i overmorgen.»

Tekst: Lars Hollerud
- Dette løftet har jeg klart å holde siden
15. januar 2015. Det er jeg ganske stolt
over, sier 60-åringen, som har ført en
flakkende og tung tilværelse i nesten
hele sitt liv.
- Det har stort sett handlet om
problemer, rus og kriminalitet. Men
jeg har aldri vært en farlig kriminell,
understreker John Arne.
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At han nå har nøkkel til egen leilighet,
er ingen selvfølge for en mann som har
jaktet lykken i Kenya, Marokko, Spania,
Gibraltar og Sverige, og som vet alt om
hvor nedverdigende det er å måtte
sove på gata. Hans forrige hjem var
hjem for hjemløse i Topdalsveien.
- Han er et Guds under
- John Arne er et Guds under, sier Vidar
Gundersen, daglig leder av Stiftelsen

Shalam. Det er der, i Dronningensgate,
John Arne erfarer gode ting som
heller ikke har vært selvfølgelige. Der
kjenner han på kameratskap, omsorg
og respekt. Der er han ikke rusmisbruker, men arbeidskollega.
Han har en jobb å gå til, som sjåfør,
ekspeditør eller kafévert, alt etter som.
- Jeg er ikke kjepphøy og tar en dag
av gangen. Men det er fint å gjøre noe

På en stor samling for kirkelige medarbeidere fortalte John Arne om hva kirka har betydd for ham. Her sammen med Odd Byremo fra Hånes,
som sammen med to kamerater ukentlig besøker beboerne i Topdalsveien. (Foto: Dag A. Kvarstein)
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GOD RESULTAT FOR
TV-AKSJONEN I TVEIT OG HÅNES
• Kirkens ungdomsprosjekt er en
frivillig organisasjon som
driver forebyggende arbeid for
barn og unge i form av ulike
grupper og individuell
oppfølging.
• KUP er forankret i Den norske
kirke i Kristiansand.
• KUP fokuserer på å gi barn og
unge gode opplevelser,
mestring, et sosialt fellesskap
og varige trygge relasjoner.
• KUP har fem ansatte, 50
frivillige og følger ukentlig opp
180 unge.
• Gruppetilbud: aktivitetsgrupper for ungdom, jentegruppe for flerkulturelle jenter,
guttegruppe for å motvirke
utenforskap, sorggruppe for
unge, mødregruppe for unge
mødre, ulike mestringsgrupper.
• KUP samarbeider tett med det
offentlige hjelpeapparatet, ulike
faginstanser og andre frivillige
organisasjoner.

Illustrasjonsfoto

Jenta i den røde kåpa
Det er tidlig kveld. Gatene i Kristiansand sentrum er staselig julepyntet.
Julehandelen er i full gang. I lokalene
til Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) er
det liv og fyr i peisen.
Juletreet er pynta av ungdommene
selv. Det er gull og glitter og julekuler,
nisser, hjemmelaga lenker av glanspapir, engler og lys i et vilt sammensurium. Noen ungdommer ligger
henslengt på hver sin sofa. To av gutta
spiller bordtennis, et par av jentene
står rundt en av de voksne som er i full
gang med middagen på kjøkkenet.
Jeg legger spesielt merke til Maria i
dag, og tenker at hun har endret seg
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det siste halvåret. Da hun begynte i
KUP som 13-åring var hun ganske
skjør og innesluttet. Venner og
relasjoner var vanskelig, hun hadde
et mørkt drag over ansiktet i den tida.
Angsten hennes gjorde at hun stengte
seg mer og mer inne, og det gikk
selvsagt ut over skolen også.
Vi voksne ønsket så inderlig å finne
ut hva som var i den tunge sekken
som Maria bar. Etter en tid begynte
historiene å komme. Hun fortalte
bruddstykker av en barndom med
følelsen av å ikke passe inn noe sted.
Om andre barn som ikke fikk lov av
foreldrene sine å leke med henne,
kanskje fordi hun så annerledes ut,

eller fordi de skjønte at det var noe
som foregikk hjemme hos dem.
Om skammen hun kjente på da hun
inviterte til bursdagsselskap.
Hun hadde dresset seg opp i den
fineste kjolen hun hadde. På 8-årsdagen sin stod hun ved porten til
det lille huset familien leide på Søm.
Minuttene gikk, og ingen av gjestene
kom. Pappa dro da Maria var fem.
Hun husket ennå de varme, kjærlige
hendene som tok henne opp om
natten da hun hadde mareritt. Men
hun husket også at de samme hendene
ble til knyttnever med hvite knoker.
Knyttnever som slo mamma. En dag
reiste han bare. Maria kjente at hun

Gi en julegave:
Vipps-nummer 129923

Som alltid gikk startskuddet for TV-aksjonen i Tveit fra Ryen
grendehus, og det var Tveit menighet som hadde hovedansvaret
for innsamlingen. I Tveit var det i år var det 46 ivrige bøssebærer
i tillegg til 18 barn og unge.
Det ble samlet inn hele 64 460 kr (2017: 53 405 kr).
Dette var uten Vipps.
Også på Hånes ble resultatet godt. Hånes kirke var innsamlingssentral for TV-aksjonen. Her kom det inn 68 640 kroner mot
51 095 kroner i 2017. I tillegg kommer Vipps.

VÆR MED Å SETTE PREG
PÅ KIRKEN!
Hvordan vil du at kirken skal være?
Ved kirkevalget høsten 2019 har du en gylden mulighet til å være
med å sette agendaen for din lokale kirke. For folk i ditt nabolag
kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell.
Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019. Kanskje du skal stille
til valg? Du er invitert til å være med på å skape fremtidens kirke!
Fristen for å foreslå kandidater eller selv melde seg som kandidat,
er 1. mars 2019. Ta kontakt med ditt lokale kirkekontor.
Hånes menighet: 38 19 69 10
Tveit menighet: 38 19 68 90

savnet pappa. Hun savnet den snille
pappaen. Ikke den pappaen som hadde
svarte øyne, og som luktet rart fra
munnen.
I dag er det skøyter på programmet
på KUP. Vi finner frem skøytene,
ungdommene prøver størrelser, finner
seg et par ullsokker i kassa på lageret.
Knytter skøytene og henger dem over
skuldra. Elleve ungdommer og fire
ledere er ute på isen. Maria stråler i
den nye røde kåpa si. Hun holder
hodet høyt hevet, hun har et åpent
blikk. Hun er vakker, tenker jeg.
Tekst av Martine Høyåsen,
sosionom i KUP

LAUVÅSEN

Gabbroveien 1 – 25

Solrikt. Sporty.

Priser fra

kr.

12 luftige rekkehus med store terrasser, romslig carport og boder.
BOLIGTYPE A
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SOLGT

3.250.000,-

BOLIGTYPE B

Gabbroveien 1 – 11

Lyse og innholdsrike boliger på 125 m2
med 3 soverom, romslig sportsbod, stor
solrik terrasse og egen carport.

Gabbroveien 15 – 25

Lyse og innholdsrike boliger på 125 m2
med 2/3 soverom, allrom, sportsbod, stor
solrik terrasse og egen romslig carport.

MULIGHET
FOR HUSBANKFINANSIERING

TA KONTAKT FOR MER INFO!
KIRSTEN VIK • 900 38738 • KIRSTEN.VIK@HSH-AS.NO
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Den såkalte kirkegården der sjøfolk kan ha blitt gravlagt i
senmiddelalderen.

Det er ryddet på flere utsiktspunkter på heia bak Ansgarskolen.
Her vil det også bli satt opp nye benker.

Thomas Strømmen (t.v.), arbeidsleder Didrik Sørensen, nærmiljøkonsulent Eivind Hellerslien og grunneier Birger Gulbrandsen foran en
skråning i Grovika hvor det nå er ryddet.

noe av bakgrunnen for at Kristiansand i 1641 ble etablert
som kjøpstad.

Gjengrodde stier åpnes i Grovika
Grovika på Hånes er ikke bare nabostranda til Hamresanden. Faktisk var det virksomhet
i Grovika lenge før Kristiansand by oppstod i 1641. Nå tilrettelegges det med stier, benker
og skilt i Grovika-området slik at området og dets historie blir mer tilgjengelig.
Av Dag Kvarstein (tekst og foto)
Eivind Hellerslien i Kristiansand kommunes parkvesen
forteller at det er bevilget 500.000 kroner fra Miljødirektoratet til tilrettelegging i Grovika. Planen er at det skal
være en sammenhengende sti fra Solvika til Hamresanden,
via Grovika. Arbeidet startet opp nå i høst med rydding
av trær og busker.
- Grovika er et statlig sikret område. Det betyr at det er
klausulert til friområde, både fordi det har kvaliteter i
forhold til rekreasjon, men også fordi det er historisk
interessant, sier Hellerslien.
Nede i selve Grovika er det ryddet kraftig i buskvegetasjonen, og det skal fylles ut med jord på vestre del av friområdet.
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Videre blir det satt opp en permanent utegrill på stranda.
Flere steder i terrenget, blant annet bak Ansgarskolen,
settes det opp benker på fine utsiktssteder.
Tømmerhavn på 1300-tallet
Grovika var et viktig lastested for tømmer allerede i senmiddelalderen. Lokalhistoriker og grunneier i Grovika,
Birger Gulbransen, forteller at det fremgår av historiske
skrifter at Grovika var den største havna i Kristiansandsområdet allerede på 1300-tallet, 300 år før Kristiansand ble
grunnlagt.

Kirkegård og varde
I Grovika finnes det flere interessante fornminner. Den
såkalte kirkegården litt oppe i lia vest for Grovikstranda, kan
være et gravsted for sjømenn som var knyttet til tømmereksporten. Stedet er fortsatt svært synlig som en
rektangulær innhengning omkranset av mosegrodde steiner.
Lenger opp på heia, bak Ansgarskolen, ligger det ei steinrøys
som har vært en stor varde, kanskje et seilingsmerke for
seilskutene som skulle hente tømmer i Grovika, og trolig
også en varde som ble brukt som en del av varslingssystemet
langs kysten. Birger Gulbransen kan huske at denne varden
fremdeles var intakt på 1960-tallet. Både «kirkegården» og
«varden» gjøres nå mer tilgjengelig ved at stiene i området
er ryddet og mer markert.
I Tveit historielags årsskrift for 2018 er det en artikkel om
Grovikas historie skrevet av Birger Gulbransen. Den har fått
tittelen «Fra Steinalder til Bygg for fremtiden». Årsskriftet
vil være tilgjengelig på lokale utsalgssteder før jul.
Kilder:

Seilskutene kom inn Topdalsfjorden der tømmeret var
samlet i området mellom Grovika og Hamresanden etter
å ha blitt fløtt ned Topdalselva. Særlig mye tømmer ble
ekportert til Nederland. Denne tømmervirksomheten var

Kristiansand.kommune.no
lokalhistoriewiki.no
Frans-Arne Stylegar: Ødekirker og kirkesagn
(artikkel 2004).

Denne steinrøysa var en varde helt fram til 1960-tallet.
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Ulikhet og barmhjertighet
De to menighetene er nokså forskjellige når det gjelder medlemstall og
alder på de mest aktive. I Hånes
misjonskirke er det mange unge
familier som møter opp til gudstjeneste, mens det i Hånes kirke er et
større innslag av middelaldrende og
eldre.

Flott fest på Boen gård gav penger til lys
En vakker høstkveld i oktober var over 80 middagsgjester samlet til «Venn til venners-fest»
på Boen gård. Gjennom gjestenes økonomiske bidrag kan nå planene om nytt lysanlegg
ved Tveit kirke realiseres.

En annen forskjell er det teologiske.
Mens Den norske kirke har innført
vigselsliturgi for homofile, holder
Misjonskirken på at ekteskapet er
for mann og kvinne.

både Hong Kong og Tveit. Operaperler fra Italia med mer
ved Jens Olai Justvik, musikk av Ruth L. Sandvik og nydelig
sang med Aase Helene Røynås Aabel og Mai Linne
Danielsen ved pianoet.
Årets overskudd fra denne kvelden skulle gå til en tilpasset
og pen utendørsbelysning av kirken. Om det var Boen
gårds flotte omgivelser, den mektige fossen, den bølgende
Topdalselva eller den gode stemningen blant gjestene som
gjorde utslaget, så var iallfall givergleden stor.

- For noen er nok dette vanskelig.
Selv har jeg ikke noen problemer med
å samarbeide med Hånes kirke fordi
vi har ulikt ståsted i dette spørsmålet,
sier Gundersen.

Sokneprest Olav Trømborg ( t.v.), pastor Aleksander M. Gundersen og hans datter under
felles gudstjeneste på Ansgarskolen i oktober.

Hånes kirke og Hånes Misjonskirke:

- Mer som forener
enn som skiller
- Det er uten tvil mer som forener oss enn som skiller oss.
Det sier sokneprest i Hånes, Olav Trømborg om samarbeidet
med Hånes misjonskirke. Søndag 21. oktober var det felles
gudstjeneste, eller «lunsj-gudstjeneste» mellom de to.

Av Dag A. Kvarstein (tekst og foto)
Samarbeidet mellom Hånes kirke
(Den norske kirke) og Hånes misjonskirke som holder til på Ansgarskolen,
har eksistert i flere år. Det er minst en
felles gudstjeneste i året, og pastoren
og soknepresten treffer hverandre
gjerne til felles lunsj også.
- Det samarbeidet vi har mellom
menighetene er kjempefint. Selv om
vi har litt ulikt syn på noen spørsmål,
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er vi sammen om det viktigste, å
forkynne Jesus, sier den unge pastoren
i Hånes Misjonskirke, Aleksander M.
Gundersen (28).
Sokneprest Olav Trømborg synes
det betyr mye at han kan samarbeide
med misjonskirken på Hånes.
- Vi blir beriket av hverandre. Vi tror
på den samme treenige Gud, og jeg
kjenner at vi hører sammen som
brødre og søstre, sier han.

Mens Hånes misjonskirke er ett år
gammel og har 90 tilhørende, har
Hånes kirke vært en del av Hånes helt
fra bydelen ble etablert for nesten 40
år siden, og har mer enn 3000 medlemmer. På en gudstjeneste i Hånes kirke
er det mye liturgi og orgelspill, mens
det er band og mer frie møteformer på
Ansgarskolen.

Boen gård tar seg flott ut en sen høstkveld i oktober.

Da de to menighetene møtte hverandre
til gudstjeneste i slutten av oktober, var
temaet «den barmhjertige samaritan»,
Bibelens kanskje mest kjente fortelling
om nestekjærlighet. Sokneprest Olav
Trømborg var opptatt av at Gud kan
gripe inn i livene til folk gjennom andre mennesker. Og kanskje er nettopp
dette noe av det som forener de to
menighetene:

Det ble servert tre-retters middag, og mange gode smaker
for ganen ble det. Underholdingen utover kvelden passet
også godt inn i et historisk og internasjonalt hus.
Spennende historier fra Agnar Espegren, om oppvekst i

I nydelig omgivelser både ute og inne, var rammen satt
for en flott kveld. Johan Olsen, eier av stedet, fortalte
innledningsvis fra gårdens mangfoldige og imponerende
historie og betydning langt utenfor Tveit. Keisere, skattefogder, kjeltringer, husfruer og tjenestefolk, laksefiske,
fabrikkbruk, store formuer og konkurser, er alt hentet fra
hans historier.

Hver og en som kom bidro. Et lite lotteri med gevinster av
illustratør Ane Tollerød og Miljøkunst ved Gunn Bjerke,
bidro også godt. En ekstra takk til Lyskompaniet AS i
Vågsbygd som var ekstra gavmilde denne kvelden.
Det endte opp med et resultat på over 90 000 kroner!
Stor takk for alle store og små donasjoner. Søknaden om
nytt lysanlegg er nå sendt inn til Riksantikvaren.
Gjennom et slikt årlig arrangement kan vi gi en ekstra støtte
til den historiske og flotte kirken vi har her i Tveit sogn.
Vi ser frem til flere Venn-til-venners-fester!
Hjertelig takk fra Tveit menighetsråd

- Gud er ikke en ubevegelig og fjern
Gud. Gud lar seg bevege når
mennesker har det vondt. Ja, Gud lar
seg forstyrre og blir beveget, sa han før
han siterte en jødisk rabbiner:
- Natten viker først for dagen når et
menneske ser sin bror eller søster i
ethvert annet menneskes ansikt.

Over 80 gjester var samlet lørdag 13. oktober på Boen gård og sørget for at det kom inn mer enn 90.000 kroner til nytt lysanlegg
ved Tveit kirke. (Begge foto: Trygve E. Tønnesen).
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Ragni er tweens-arbeider
Ragni Sletten Hanisch (24) begynte i november som ny medarbeider i Hånes kirke.
Stillingen hun nå skal fylle kalles «tweens-arbeider». Det betyr at hun skal arbeide
spesielt med dem som er i mellomfasen mellom barn og tenåringer. Hun mener det
er viktig å skape tilhørighet i et inkluderende miljø for denne aldersgruppen.
- Hvorfor søkte du jobben i Hånes kirke, Ragni?
- En viktig grunn er at jeg selv har opplevd hvor viktig et
slikt arbeid for barn og unge er i kirka. Vi hadde ikke noe
spesielt arbeid for tweens da jeg var på den alderen, men
vi hadde TenSing. Jeg var aktiv i TenSing i 7 år, både som
medlem og som dirigent. Det var et åpent fellesskap som
ble en viktig del av min ungdomstid og av min utvikling.
For meg var TenSing et sted hvor man kunne møte opp
uansett hvem man var og hva man trodde på, og man ble
så godt tatt imot. Jeg vil gjerne være med å skape et slikt
fellesskap i Hånes menighet.
Ragni er en ung kvinne som har rukket ganske mye til nå i
livet. Hun har en bachelor-grad i musikkformidling og har
jobbet på si både som støttekontakt, servitør og som
skoleassistent. Ved siden av å jobben i Hånes kirke, har hun
også en deltidsjobb i en klesbutikk i Kristiansand.
Ragni ble født i Kristiansand, men ble som seksåring med
på flyttelasset med resten av prestefamilien til Røyken i
Buskerud. Nylig flyttet både mor, Hilde Gunn Sletten og far,
Rolf Erik Hanish til Kristiansand er pappa er sokneprest i
Randesund, mens mamma er sokneprest i Arendal.

- Hva er spesielt med aldersgruppen som vi kaller Tweens?
- Tweens er en forkortelse på betweens. Dette er betegnelsen
på dem som er midt imellom barn og ungdom, altså
omtrent 5.-7.klasse. Denne aldersgruppen er i en overgangsfase fra barn til ungdom. Dette har det blitt mer og mer
fokus på de siste årene. Man har skjønt at det er viktig å
lage opplegg som passer for dem der de er i utviklingen.
Vi gleder oss veldig til å få begynt dette arbeidet i Hånes
allerede etter nyttår!

SuperOnsdag blir SuperTorsdag i Hånes kirke
Fra januar 2019 blir SuperOnsdag til SuperTorsdag i
Hånes kirke. Da samles store og små kl. 16.00 til middag
og tilrettelagt opplegg for barn. Det skjer annenhver
torsdag i oddetallsuker.
- Det fine med å bytte dag til torsdag er at vi kan
samle flere aktiviteter på samme dag, og støtte opp
under Hånes barnegospel som allerede øver på torsdager.
Vi håper at mange vil følge med over til torsdagene, og
at det samtidig kan forenkle logostikken for flere, sier
trosopplærer Petter Tangaard Lomeland.
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Nytt kor for Tweens
Hånes menighet ønsker nå å starte opp et «Tween Singkor» på torsdager, for barn fra 5. til 7. klasse. Vår nye
tweens-arbeider Ragni Sletten Hanisch med lang fartstid
innen Ten Sing og skolering innen musikk, skal drive
koret. Dette blir gøy!

Julestemning i Afrika
-Det blir vel så som så med
julestemning i varme Afrika,
sto det gjerne å lese i julebrevene fra Norge. Jeg husker
hvordan jeg ble både forlegen
og fornærmet. Julestemning?
De skulle bare visst!
Vi er alle oppvokst et sted.
Som barn har vi ikke mye vi skulle ha sagt om den
saken, men for oss alle blir stedet vi vokser opp på
det normale. Det blir rammet inn av en årssyklus,
som med sine faste begivenheter forankrer livet og
setter farge og stemning på tilværelsen. Fyller det
med emosjonelt innhold.
Jeg kan godt forstå at for mennesker som er
oppvokst i bygd og by i Norge, er det for eksempel
noe spesielt med ritualiserte dager som 17. mai og
vinterkledt julefeiring. At kulde og snø må til for å
skape den ypperste julestemningen.
Dongobesh heter en støvete landsby i Afrika et sted
og som neppe figurerer på noe verdenskart. Men
også der bodde det mennesker med bankende
hjerter og forventning til jul. Jeg var en av dem.
Julaften stuet vi oss sammen i kirken og gledet oss
til det som skulle skje. Det samme hvert år.
Et avhogd pepper-tre var satt opp inne i kirken.
Pyntet med små stearinlys i holdere som var festet
til greinene. En underlig skikk, kanskje, som svenske
misjonærer i sin tid hadde introdusert. Men det
tenkte ikke vi barna på. Vi ventet spent på når de
større barna i den øverste klassen på søndagsskolen
skulle tenne lysene med et brennende lys festet til
en lang stake. Ville de treffe? Ville de sette fyr på en
kvist isteden? Det hendte jo, og da satte vi i å fnise.

For sikkerhets skyld hadde søndagsskolelæreren
klar en bøtte med vann. For hvert lys som ble tent,
skulle den som tente på resitere et vers han eller
hun hadde lært utenat.
Det var ofte min far, misjonæren, som holdt prekenene. Han var opptatt av englene som visste mer
om hvorfor Jesus ble født og derfor frydet seg på
menneskenes vegne. Jeg husker julespillet, det
andre spennende innslaget! Hvem spiller Maria og
Josef i år? En nyfødt iraqw-baby fikk æren av å være
Jesus. Og så var det en masse gjetere med levende
dyr, sauer og geiter. En gang også en kalv. Dette
kunne vennene mine, gjetere som de var til
hverdags. Stram lukt av fjøs bredte seg utover i
kirkerommet. Etterpå ble det delt ut mandazi, en
smultbolle, til alle fremmøtte.
Jeg husker sangen! Undring over julefortellingen
og takk på swahili fant veien ut gjennom de åpne
vinduene og løftet seg mot den store stjernehimmelen.
Nå i voksen alder, når jeg er tilbake i mitt barndoms
Tanzania, kommer jeg sjelden gjennom salmesang
på swahili uten at minnene tar tak og stemmen
sprekker.
Og stjernehimmelen! Den er der nå som før. Men
med livslengden som ligger imellom, så betrakter
jeg den på en annen måte. Som dikteren Hans Børli
skriver, er det som du ser hvordan «Guds fotspor
står tegnet i stjernestøvet/Jeg er et menneske/Jeg
har erkjent storheten i det å være så uendelig liten.»
Asle Jøssang

Det er ingen selvfølge at
noen ordner bursdagsgave
Tusenvis av barn i Norge opplever at det knyter seg i magen hver dag.

Programmet på SuperTorsdagene vil derfor se slik ut
Middag fra 16.00. SuperSamling fra 17.00. SmåBarnas
rett etter SuperSamling. Hånes barnegospel og Tween
Sing fra 17.30.

Vil du hjelpe familier som sliter med
alkohol- og rusproblemer?

Send VIPPS til 13130 (valgfritt beløp)
Send SMS ”BK VENN” til 2210 (kr 100)
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Hydro Texaco
Håneskrysset
Døgnåpent

Rørleggeren i Tveit
og Randesund

Fra kirkebøkene
Hånes
Døpte
Milea Andreassen Knutsen
Céline Sophie Sørvig
Ulrik Gumpen Eidsaa

Telefon
38 04 87 77

Døde
Olav Magne Fossdal
Reidar Lidi
Terje Eftestøl
Geir Egil Robert Thomassen

Ryen
Åpent 07-23 (man-lør)

Hamresanden
Tlf. 38 09 43 30

Skaff deg medlemskort! Da blir du med
på å dele overskuddet i butikken!

Telefon: 47 61 18 47

Det intime spisested
i maritimt miljø

Espen Isak Egeland
Bedemand og daglig leder

SHELL HAMRESANDEN AS

Vakttelefon hele døgnet: 38 02 24 44

Ta turen om
Hamresanden!
Middag,
grillretter og
smørbrød.

Tveit
Døpte
Sanna Bøhn Wohl
Lotta Moland Tvedt
Alfred Magnus Kleiven Espegren
Kristoffer Wold
Adam Ulseth Karlsen
Frida Gjøvland
Frida Ruud Nikolaisen
Sander Bakke Askland
Thea Josefine Frøytland-Mihai
Kristian Haakon Sørvig
Døde
Joachim Francis Aversano (Mandal)
Signe Vestøl
Anne Elise Hansen
Hildur Karlsen (Oddernes kapell)
Robert Karlsson
Ingrid Tordis Bjorvand

Hånes menighet
Øvre Brattbakken 5
4635 Kristiansand
E-post: haanes.menighet@
kristiansand.kommune.no
Web:
www.haanesmenighet.no
Sokneprest
Olav Trømborg, tlf. 971 81 602
E-post: olav.tromborg@
kristiansand.kommune.no
Daglig leder
Wenche Somdal, tlf. 928 46 863
E-post: wenche.somdal@
kristiansand.kommune.no
Kateket
Linn Mørland, tlf. 38 19 69 12
E-post: linn.morland@
kristiansand.kommune.no
Kantor
Kristian Woxmyhr tlf. 38 19 69 16
E-post: kristian.woxmyhr@
kristiansand.kommune.no
Kirketjener
Åse Loland Fredheim, tlf. 38 19 69 15
E-post: ase.loland.fredheim@
kristiansand.kommune.no
Trosopplærer/diakon
Petter Tanggaard Lomeland
tlf. 975 95 285
E-post: petter.tanggaard.lomeland@
kristiansand.kommune.no
Tweens-arbeider
Ragni Sletten Hanisch
E-post: ragni.sletten.hanisch@
kristiansand.kommune.no

Tveit menighet
Balchens vei 3
4656 Hamresanden
Telefon: 38 19 8 90
E-post: tveit.menighet@
kristiansand.kommune.no
Web:
www.tveitmenighet.no
Sokneprest
Jens Olai Justvik
Etter avtale
tlf. 38 19 68 93 / mob. 909 10 311
E-post: jens.olai.justvik@
kristiansand.kommune.no
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
Ruth Loland Sandvik
tlf. 38 19 68 96 / mob. 984 82 629
E-post: ruth.loland.sandvik@
kristiansand.kommune.no
Trosopplærer og ungdomsleder
Margot Tangen
tlf. 38 19 68 95 / mob. 909 41 717
E-post: margot.tangen@
kristiansand.kommune.no
Kirketjener
Øyvind Brennsæter
tlf. 991 05 237
E-post: oyvind.brennsater@
kristiansand.kommune.no
Menighetsrådet, Tveit
Torgny Bøhn, tlf. 913 34 702

Menighetsrådet, Hånes
Rune Mørland, tlf. 957 72 606

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933
Døgntelefon: 38 17 74 50
www.andas.no

Vil DU annonsere i
menighetsbladet?
Ta kontakt med
redaksjonen for priser
og informasjon.
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Klær for menn
Lillemarkens, Kristiansand - Tlf. 38 09 06 00

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

25. desember kl. 12.00
Høytidsgudstj. i Hånes kirke.
Nattverd. Mulighet for dåp.
Olav Trømborg. Solist.

TVEIT

6. januar kl. 11.00
Gudstj. i kirken. Jens Olai
Justvik. Dåp og nattverd.

1. januar kl. 19.00
Fellesgudstj. i Randesund
misjonsmenighet

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

2. desember kl. 11.00
SuperSøndag i Hånes kirke.
«Lys Våken». Nattverd.
Mulighet for dåp.
Linn Mørland. Petter T.
Lomeland. Olav Trømborg.
Innsettelse av ny Tweensarbeider, Ragni Sletten
Hanisch. Hånes og Tveit
skolekorps.
9. desember kl. 19.00
G19 i Hånes kirke. Olav
Trømborg. Gjest: Mette
Kirkhus Johansen. Nattverd.
Lovsangsband.
16. desember kl. 11.00
Førjulsgudstjeneste i Hånes
kirke med Barnegospel,
Mannskoret og Hånes og Tveit
kirkekor. Olav Trømborg.

6. januar kl. 11.00
Supersøndag. Olav Trømborg.
Mulighet for dåp.Nattverd.
13. januar kl. 11.00
Gudstj. i Hånes med konf.pres.
Olav Trømborg. Linn Mørland.
20. januar kl. 19.00
G19 i Hånes kirke. Olav Trømborg. Nattverd. Lovsangsband.
27. januar
Ingen gudstj. i Hånes.
3. februar kl. 11.00
Supersøndag i Hånes kirke.
Mulighet for dåp. Nattverd.
10. februar kl. 11.00
Gudstjeneste. Olav Trømborg.
Nattverd. Mulighet for dåp.
17 . februar
Ingen gudstj. i Hånes.

24. desember kl. 14.00
Julegudstjeneste i Hånes
kirke. Olav Trømborg. S
Barnegospel.

24. februar kl. 19.00
G19 i Hånes kirke. Olav Trømborg. Nattverd. Lovsangsband.

24. desember kl. 15.30
Julegudstjeneste i Hånes
kirke. Olav Trømborg.
Solist.

3. mars kl. 11.00
SuperSøndag i Hånes kirke
med karneval og 7-års klubb.
Olav Trømborg. Petter
Lomeland.

DETTE SKJER I HÅNES

2. desember kl. 16.00
Supersøndag på M.huset med
Ivar Skippervold. Utdeling av
4 års bok. Band og kor.
7. desember kl. 20.00
U-gudstj. i kirken. Torgeir
Wadseth. Nattverd. Jens Olai
Justvik. Kiosk/spill etter gudstj.
9. desember kl. 17.00
Julekonsert i kirken. Soulchildren, Veterankorpset m.fl.
Andakt: Margot Tangen.
16. desember kl. 19.00
Lysmesse i kirken. Elever fra
Ve ungdomsskole deltar.
Jens Olai Justvik.
20. desember kl. 19.00
Kl. 09.00: Gudstj. for skoleelever i kirken. Jens Olai Justvik.
Kl. 10.30: Gudstj. for barnehagebarn i kirken. Staben.
24. desember i kirken
Kl. 14.30: Familiegudstj.
Jens Olai Justvik. Julespill.
Kl. 16.00: Høytidsgudstj.
Jens Olai Justvik
25. desember kl. 12.00
Høytidsgudstj. Nattverd og dåp.
Jens Olai Justvik.

Tween sing. Nytt kor m.m. For barn
i 5.-7. klasse. Mer info kommer på
haanesmenighet.no og facebook.

MANDAG
Babysang. Hver mandag kl.10.30.
Kontakt: Margot Tangen

Mannskor. Tirsdager i partallsuker
kl. 19.30. Uhøytidelig kor for alle menn;
sosialt fellesskap i sentrum.

SØNDAG
Gudstjeneste. Se ovenfor og ukentlige
annonser i FVNs lørdagsutgave.

TIRSDAG
Konfirmantundervisning.
Annenhver uke fra 17.00 - 19.00

ONSDAG
Åpen kirke og Lectio divina.
Siste onsdag i måneden fra 19.30

Oppstart søndagsskole.
Første samling 10/2.

Eldrebølgen. Seniortreff siste torsdag
i måneden kl. 10.30.
SuperTorsdag. SuperOnsdaghar
flyttet til torsdager i oddetallsuker.
Fra kl. 16.00.
Barnegospel. Kor for barn fra 4 år og
oppover. Kl. 17.30-18.15.

20. januar kl. 11.00
Supersøndag i kirken. Dåp og
nattverd. Margot Tangen.
Jens Olai Justvik.
25. januar kl. 20.00
U-gudstj.på m.huset.
Jens Olai Justvik. Nattverd.
27. januar kl. 11.00
Gudstj. i kirken. Nattverd.
Mulighet for dåp.
3. februar kl. 11.00
Supersøndag i kirken. Margot
Tangen og Jens Olai Justvik.
10. februar kl. 11.00
Gudstj. i kirken. Jens Olai
Justvik. Nattverd og mulighet
for dåp.
24. februar kl. 19.00
Kveldsgudstj. i kirken.
Jens Olai Justvik. Nattverd.
1. mars kl. 20.00
U-gudstj. på Menighetshuset.
Nattverd Jens Olai Justvik.
3. mars kl. 11.00
på m.huset. Supersøndag med
karneval. Margot Tangen
Jens Olai Justvik.

DETTE SKJER I TVEIT

TIRSDAG
Kirkeringen. Samling for damer i
hjemmene 1 gang pr mnd.

TORSDAG
Babysang. Drop inn-tilbud kl. 10.30.
Følger skolens ferier.

1. januar kl. 17.00
Høytidsgudstj. i kirken.
Jens Olai Justvik. Nattverd.
Therese D. Gabrielsen på fløyte.

Liv & Tro grupper. Samtale/bibelgrupper i hjemmene. Henv. til
kontoret eller se nettside.
Se haanesmenighet.no for mer info.

Menighetsrådsmøte
kl. 19.00 - én gang i mnd.
ONSDAG
Kvales minne kl. 16.30, andakt.
(Annenhver gang DNK og Frikirken)
Misjonsverkstedet kl.19.00 i Forpakterboligen. Kontaktpers. Marianne Gabrielsen
Onsdagsmøte/temamøter
Følg med på nettsiden.

TORSDAG
Supertorsdag kl. 16.30 i m.huset.
Hjemmelaget middag til en billig
penge, Barn, andakt og aktivitetsgrupper. Kaffe for de voksne.
Alle generasjoner velkommen.
Soulchildren har øvelse fra kl .18.30
på menighetshuset.
Kontakt: Margot Tangen
Hånes og Tveit kirkekor kl. 19.30.
Øver i Hånes kirke og på M.huset
på Hamresanden.
Kontakt: Ruth L. Sandvik
FREDAG
Ungdomskirken Tveit
Kontakt: Margot Tangen
SØNDAG
Gudstjeneste kl. 11.00 Tveit kirke
eller på M.huset.

