BLADETvårt
Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke
Nr. 3 - 2018 - Årgang 14

Toner som
løfter
side 4-5

Ufarlige mc-folk

Pilegrimsvandring

Vil ta vare på folk

side 6-7

side 8-9

side 12

BLADETvårt

«

INNHOLD
2 Min salme
3 En spennende høst
4 Kunstnersjel på Drangsholt
6 Harley-frelste holder ord
8 Pilegrimsvandring
10 Engleslipp i Tveit
11 Prosjektkor i Tveit
12 Jobb med mersmak
14 Ansgarskolen 30 år

Min
salme

REDAKSJON
REDAKTØR NR. 3-2018
Asle Jøssang
REDAKSJON
Asle Jøssang
Dag A. Kvarstein
Sigrunn Mjøs Blakseth
Øyvind Brennsæter
Lars Hollerud
UTGIVERE
Bladet Vårt utgis av Tveit og Hånes
menigheter, Den norske kirke.
Fire utgivelser pr år.
Opplag: 3300, hvorav ca 1400 går til
Tveit og ca 1900 til Hånes.
Neste nummer av Bladet Vårt
planlegges utgitt i slutten av november.
FORSIDEBILDE
Asle Jøssang

GRAFISK DESIGN OG PRODUKSJON:
Bjorvand & co AS
Gaver til «Bladet Vårt» kan sendes til
kontonummer: 3000 07 70120
eller du kan gave via VIPPS nr. 122505

En spennende høst!

Så er høsten i komminga, men i skrivende stund kan jeg
bli i tvil. Sola steiger og varmer her jeg sitter på min fridag,
mandag 3. september, og faktisk sysler med tanken om en
liten skjektetur. Hva er vel bedre enn å tøffe rundt i vår
vakre skjærgård for å tviholde litt til på sommeren, før
høsten sakte men sikker gjør sin entré.

Astrid Marianne Staalesen

16 Nytt fra Hånes
17 Til ettertanke

JENS OLAI JUSTVIK:

O Jesus, åpne du mitt øye
Det å velge en sang i vår salmebok er ingen enkel
oppgave, for der er så uendelig mye rikt. Men en
salme jeg synger ofte for meg selv er: O Jesus, åpne
du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Ja, jeg er
uendelig rik som får lov til å ha det så godt i min
hverdag. Jeg har vært så heldig å få reise mye, men
den turen til Tanzania – til Olav og Turid Espegren på
Haydom sykehus gjorde et uutslettelig inntrykk på
meg. Jeg traff mange mennesker i min situasjon som
måtte klare seg på en helt annen måte enn vi i rike Norge. Hjelpemidlene var
enkle – hvis de hadde noen, men mange var så glade for det de hadde.
Jo – jeg trenger å få åpnet øynene mine. Tenk å ha en bror som ved Guds
side vet om min sak og ber for meg. I tillegg kan jeg få leve i et nåderike.
Dette er uendelig stort. Og når tvilen og mismotet kommer, kan jeg be om å
få åpnet øynene mine igjen. Det er godt å bli minnet på dette - hver dag.
O Jesus, åpne du mitt øye
så jeg kan se hvor rik jeg er!
Jeg har en Fader i det høye
som faderomhu for meg bær
som faderomhu for meg bær

Jeg har et evighetens rike
et nåderike, det er sant!
Jeg har en krone uten like
en arv som Jesus til meg vant
en arv som Jesus til meg vant

Jeg har en bror som ved min side
vet om min sak og ber for meg
Jeg har en nådestrøm så vide
som himlens hvelving strekker seg
som himlens hvelving strekker seg

Ei burde jeg da gå og sørge
jeg er en mektig konges brud
skjønt tvil og vantro vil meg spørre:
Hvor er din høyhet og ditt skrud?
Hvor er din høyhet og ditt skrud?

Jeg har en talsmann tro i nøden
en trøster og en hjelper god
Jeg har et evig liv i døden,
en evig fred i Jesu blod
en evig fred i Jesu blod

O Jesus Krist, forøk meg troen
så jeg kan se min herlighet
og aldri, aldri glemme kronen
du har beredt fra evighet
du har beredt fra evighet

Jeg har allerede vært på jobb i flere uker og kan merke at vi
går mot høst. Og et sikkert høsttegn er at kalenderen fylles
opp med oppdrag og utfordringer. Den ene aktiviteten etter
den andre kommer ut av feriemodus og melder seg på.
Og det er noe godt i det. Jeg har faktisk kjent en viss glede
i å komme skikkelig i gang. Og for Tveit menighet går vi
mot en spennende høst. Ekstra spennende vil jeg si!
Vi er akkurat ferdig med å dele ut dåpsenglene våre.
Søndag 26. august ble alle dåpsbarna det siste året, med
familie, invitert til gudstjenesten. Der skulle de få
dåpsengelen som nå har stått i kirken i ca. et år. Og det har
vært et privilegium å få følge disse barna på en spesiell
måte. Og ekstra gledelig er det å se at nye engler er begynt
å komme på plass for neste års samling.
Videre skal vi snart ha konfirmasjonssøndag. En fin
gjeng som skal tre inn i de voksnes rekker, som det heter.
Og ekstra gledelig er det at det nye kullet som tar til i høst,
er på hele 24 konfirmanter. Dette er en fin inspirasjon
og utfordring for oss som menighet og stab, hvor vi ser
frem til å bli utfordret og utfordre.

KRIK-samlinger i idrettshallen, filmkvelder, LAN og mye
mer. Her er det bare fantasien som setter en grenser.
Hovedansvaret for dette vil trosopplærer Margot ha. Hun er
allerede godt i gang. Og ut fra den responsen vi har fått fra
ungdommen selv, har vi virkelig tro på dette. I slagordsform
tenker vi for eksempel slik: Hvorfor skal ungdommen sitte
hjemme å sture, når du kan komme deg UT!
Eller: For å komme hjem må du først komme deg UT.
For dere som er i tvil, står aktivitetene og mulighetene i kø.
Vi håper her er litt for en hver smak. Gudstjenester med
søndagskino for barna, Supertorsdag, babysang,
Soulchildren, og mye mer. Vi i Tveit menighet håper dette
kan være noe som frister både den yngre og eldre garde.
Helt til slutt vil jeg takke alle frivillige i Tveit menighet som
stiller opp og ikke minst takke for den positive responsen
vi får i bygda. Dette er avgjørende for det arbeidet vi ønsker
å gjøre. Vi arbeider hver dag for å være en raus kirke hvor
forskjellighet og mangfold blir verdsatt. Og ikke minst et
sted hvor den enkelte kan komme med sitt liv og føle seg
sett, respektert og inkludert. Hvor evangeliet om Jesus
Kristus kan prege oss og gjøre en forskjell som merkes.
Dette er ønske for den høsten som ligger foran oss.
Så til dere alle. Hjertelig velkommen til kjerka i høst!

Den siste nysatsningen for Tveit menighet finner
vi i ungdomsarbeidet. Vi lanserer i disse dager
UT - UNGDOMSKIRKEN TVEIT.
Dette er en nysatsning som skal bygge
videre på det fabelaktige arbeidet som
er gjort i MEGA. Dette skal være en
arena hvor ungdommen selv får
store muligheter til å sette sin
signatur på ungdomsarbeidet.
Det vil bli faste ungdomsgudstjenester
på menighetshuset på fredager,

Salmetekst: Lina Sandell
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Det lød noen famlende og
nervøse fløytetoner fra
galleriet. Fra benkeradene
kom det oppmuntrende
applaus. Det må ha hjulpet.
Nå, over ti år senere, kjenner
Therese D. Gabrielsen (23)
hvordan en egen ro og glede
fyller henne når hun spiller
i kirken. Mange ganger har
hun hørt folk i forsamlingen
takke for hvordan tonene
hennes tar tak i ordene som
har lydt og løfter de til nye
høyder.
Tekst og foto: Asle Jøssang

Therese sitter i stua hjemme på
gården på Drangsholt og kjenner på
at fløytespill er blitt jobb. For tiden
vikarierer hun på Kulturskolen for
sin gamle fløytelærer. I vår ble hun
ferdig utdannet faglærer i musikk på
Universitetet i Agder og har begynt
på mastergraden med tverrfløyte som
hovedinstrument.

- Jeg har slått meg til ro i et tillitsfullt forhold til Gud som den som har kontrollen i livet mitt
selv om det er ting i Bibelen jeg ikke skjønner helt, sier Therese D. Gabrielsen.

Kunstnersjelen
på Drangsholt
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begynne med fløyte. De har oppmuntret meg underveis og det har
mange andre også, forteller Therese,
som ikke minst trekker frem kantorene i Tveit menighet, Ruth Sandvik
og Solveig Vindholmen, som viktige
mentorer. - De har oppmuntret meg til
å bidra med spill og de har hjulpet meg
til å bli bedre kjent med salmeskatten.
Foruten å bidra i Tveit, spiller Therese
av og til også i Lillesand og Høvåg, der
Solveig nå er kantor.

Canada og Norge på langs. Her ble
spillet perfeksjonert. Mens mange
andre militærorkestre består av
profesjonelle, har Gardemusikken
hyppig utskiftninger i besetningen.
Skal det hevde seg i toppen må det
skikkelig innsats til.

og frelst», skjønte jeg ikke hva de
mente. Som voksen har jeg slått meg
til ro i et tillitsfullt forhold til Gud som
den som har kontrollen i livet mitt
selv om det er ting i Bibelen jeg ikke
skjønner helt.

Og så må hun nevne Astrid og Per
Svein Staalesen. - De har alltid oppmuntret meg på en særskilt måte,
forteller Therese.

- Hva drømmer du om for fremtiden?
- Aller helst ønsker jeg å skrive, røper
Therese. Hun skriver dikt og noveller
og har så smått også begynt på et
romanprosjekt. Favorittforfatteren er
Kjersti Annesdatter Skomsvold, som
Therese var på skrivekurs hos. Det
fikk fart på trangen til å uttrykke seg
skriftlig.

I kirken er det særlig påskegudstjenestene som fenger Therese. I forkant, i
fastetiden, ble hun i år utfordret av
en preken av prest Jens Olai, som sa
at faste er å avstå fra noe slik at det
kan hjelpe til å stille tanke og sinn inn
mot påskens budskap. Therese valgte
å avstå fra bruk av sosiale medier, som
både tar mye tid og oppmerksomhet.
Det opplevdes som en lettelse, og hun
har fortsatt ikke meldt seg på igjen.

De som treffer på Therese vinterstid
ser at militærstøvler er en favoritt.
Etter videregående ønsket hun seg et
annerledes år og ville ta førstegangstjeneste i militæret. På sesjonen kom
hun til å nevne fløytespill, og dermed
ble det et år i selveste Gardemusikken.
Så ble det mer av det samme likevel,
men i en spennende kontekst med
konserter og drilloppvisninger i

- Du er oppvokst i et kristent hjem.
- Ja, det har alltid vært den faste
rammen om livet. Da jeg var liten var
det søndagsskole på Zoar bedehus og
jeg deltok på det som var av aktiviteter
for barn- og unge på Hamresanden.
Hjemme leste våre foreldre bibelhistorier og ba for oss. Da jeg senere
møtte folk som sa de hadde opplevd et
stort skifte i livet, var blitt «omvendt

Kunstnersjelen på Drangsholt tar med
seg tverrfløyta ut i bjørkelunden når vi
skal ta noen bilder. Myke toner smyger
seg mellom trestammene og blikket
hennes vender seg opp og ut. Men
gardsjenta vet også hvor beina skal stå.
Denne helgen er foreldrene bortreist
og snart venter fjøsstellet.

I flere år har Therese vært en viktig
stemme i Hånes og Tveit kirkekor,
hvor hun også har bidratt til konsertprogrammet med egne komposisjoner.
Selv om hun nå synger i Domkoret,
vil hun ikke være vond å be om
Tveit trenger ekstra musikkinnslag
til tilstelninger. Sammen med bassgitarist-pappa Tomas og andre har hun
dessuten sin faste plass i menighetens
husband.
Komposisjon er noe hun sysler med
innimellom. Hun har begynt på et
større verk, en messe for kor, som hun
kanskje en dag vil tilby kirkekoret.
Hun vet godt hva som er utfordrende
noter å synge for amatører og legger
opp til noe alle kan være komfortable
med.
- Mine foreldre skjønte at jeg var glad
i musikk og foreslo at jeg skulle

Therese har tverrfløyte som hovedinstrument i sitt masterstudium ved Universitetet i Agder. Her har hun fått låne med hjem en bassfløyte.
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med sykkelturer sommerstid,
frihetsfølelsen og tilstelningene,
forteller Audun og Willy.
Det er ikke få timer – og penger – de
har brukt på å rehabilitere det slitne
småbruket. I klubben er mange
håndverker-yrker representert, og
det kommer godt med at klubben
også holder seg med egen konditor.
Når vinteren stunder til, blir det
mer dugnadsarbeid på forbedring
av lokalene og mekking på syklene
i verkstedet. Klubbens første bud
er at Harlyene skal være klar til ny
sesong 1. mai.

- Første bud er at Harlyene skal være klar til ny sesong 1. mai, humrer Audun Frigstad (t.v.) og Willy Skøie.

Harley-frelste som
holder ord
- Hvis dere ikke oppfører dere ordentlig, skriver jeg om dere i menighetsbladet!
Slik lød «advarselen» fra sogneprest Theis Salvesen til MC-klubben Wino’s Crew
da den etablerte seg i den gamle lensmannsboligen i Topdalsveien i 2013.
Han hadde nettopp gått god for klubben i et leserinnlegg i Fædrelandsvennen
og ønsket den velkommen til Tveit.
Tekst og foto: Asle Jøssang

- Det var stressende å føle seg
forhåndsdømt. Vi håper at disse
årene har vist at vi er fredelige folk
som ikke ønsker hverken å gjøre
noe ulovlig eller skape redsel, sier
talsmennene i klubben, Willy Skøie
og Audun Frigstad.
Starten var heller dramatisk. Stygge
rykter og nervøst prat gikk på bygda.
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Pressen var på. Politiet klassifiserte
klubben som kriminell. Den skulle
bekjempes. Politikerne ville ikke ha
slikt i Kristiansand.

annen innom klubblokalet for en
prat og en røyk. Klubben stilte
mannsterke opp i hans bisettelse.
Det var brorskap av ypperste merke.

På veggen i klubbhuset henger Theis
sitt avisinnlegg i glass og ramme.
De tøffe motorsykkelgutta i skinnvestene blir blanke i øynene når de
minnes hans støtte. Hver jul kom de
på døra i presteboligen med en stor
kurv med frukt. Theis stakk fra tid til

Og er det noe klubben verdsetter er
det brorskap, samhold og lojalitet.
Felles passion for Harley-Davidson
er selvfølgelig grunnlaget, og så
spiller det over i å hjelpe hverandre
i livet ellers når det trengs. - Vi er
gode kamerater som deler gleden

Wino’s Crew har navn etter en
legendarisk MC-leder i California,
«Wino» Willie Forkner. Den har
avdelinger, eller chapters, i
California, Finland og Norge. De er
opptatt av å holde i hevd og dyrke de
originale mc-verdiene som stammer
fra årene etter 2. verdenskrig da
tidligere soldater fant sammen og
støttet hverandre inn i det sivile livet
igjen. Mange klubber utarter i ulike
retninger, men Wino’s Crew ønsker
å være tro mot idealene.
I Norge ble Wino’s Crew etablert for
15 år siden og har nå avdelinger syv
steder. De fleste av medlemmene i
Kristiansand-avdelingen har bakgrunn fra MC-klubben Valhall, som
holdt til noen år på Hånes. Den ble
lagt ned i 2012 da lokalene de leide
ble solgt, og klubbmedlemmene så
at tiden var moden for å knytte seg
til «urkraften» i USA.
Klubben har ikke så mange
medlemmer, og prøvetiden for
opptak er på 2-3 år. Det er viktig å
avgjøre hvor seriøs og forpliktende
interessen er. – Blir vi for mange,
blir det mye å holde tak i og det
ønsker vi ikke, forklarer Willy. Men
hver onsdag er det åpent hus i
klubblokalet i Topdalsveien. Venner
og bekjente, med og uten Harley,
kan stikke innom. Bladet Vårts
medarbeider parkerer diskré elsykkelen i et hjørne så den ikke
skjemmer utsikten til de skinnende
krom-herlighetene. Praten sitter
løst, latteren også. Denne dagen

Samhold og brorskap er sentrale verdier i Wino’s Crew i Topdalsveien.
Talsmann Willy Skøie ønsker Roy Dyrnes god tur til Hallingdal.

serveres det bløtkake med
marsipanlokk i anledning bryllupsdagen til et av parene i klubben.
Det er mye familieprat. Medlemmer
forteller om sine barn. Hver
sommer arrangerer klubben en
familiehelg, med aktiviteter for barn
og voksne. Rikelig med mat, godteri
og is. En av guttene stappet i seg 36
is i løpet av helgen.

Og vi har ikke noe imot et gudsord.
Vi er kanskje ikke blant de som fikk
flest fisker i garnet på søndagsskolen, men har god kontakt med
kristne mc-klubber. De stilte opp
og hjalp oss da vi kom i gang her på
småbruket. Vi tenker seriøst om
livet, selv om vi også har sans for
moro og vår egen stil, sier Willy.

- Hvis den nye sognepresten skulle
ønske å stikke innom?
- Da er han hjertelig velkommen!

UT- UNGDOMSKIRKEN TVEIT
er Tveit menighet sin nysatsing på ungdomsarbeid.
Vi kommer til å ha ungdomsgudstjenester på enkelte fredagskvelder,
KRIK-samlinger, og andre arrangement.
Eksempler på aktiviteter vi skal ha i høst er LAN (2.-4.november),
filmkveld, bowling og sosiale happenings.
Oppstart for UT er fredag 14. september.
Da starter vi med UT-gudstjeneste på
menighetshuset kl. 20.00. Dørene åpner
kl. 19.30, og etter gudstjenesten blir det åpent
hus med spill og kiosk frem til kl. 23.00.
Følg oss gjerne på facebook-siden vår:
facebook.com/ungdomskirkentveit
Hvorfor sitte hjemme? Bli med på UT!
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Sokneprest i Oddernes, Jon Andreas Lauvland (t.v.), diakon i Frikirka,
Harald Eikeland og sokneprest i Tveit, Jens Olai Justvik,
var initiativtakere til vandringen.

Pilegrimsvandring på
historiske stier
Enhver vandring er en omvei hjem, sies det. For hva gjør det om man går en
omvei, eller kommer på avveie, bare man kommer hjem? Var ikke omveien og
avveien nødvendig og dessuten viktig ballast i ryggsekken? Kanskje var dette
refleksjoner de rundt 50 pilegrimsvandrerne gjorde seg da de lørdag 1. september
gikk mellom Oddernes kirke og Tveit kirke.
Tekst og foto: Dag A. Kvarstein
For andre år på rad ble denne
pilegrimsvandringen mellom de to
eldste byggene i Kristiansand gjennomført, denne gangen i fint sommervær.
Mange ble med på vandringen fra
Oddernes, gjennom Jegersberg og
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forbi Gillsvann og Hemningsvannet
– på gamle stier og veier som har vist
retning for både barnevandrere og
postmenn i flere hundre år. Men når
dagens pilegrimer møtte riksveien
ved Ålefjær, ble de «bilegrimer» i seks
kilometer. Så fortsatte de til fots på
den gamle kirkeveien fra Kleivane ved

Erkleiv over heia til Tveit kirke. Til
sammen vel halvannen mil til fots.
Bak vandringen står sokneprestene Jon
Andreas Lauvland og Jens Olai Justvik
fra henholdsvis Oddernes og Tveit, i tillegg til diakon i Kristiansand Frikirke,
Harald Eikeland. Under veis gikk
pilegrimene i perioder i felles stillhet,

avløst av middagsbønn ved Kleivane og
vandrende samtaler om løst og fast.
Moderne pilegrimer har nok andre motiver enn i gamle dager da folk valfartet
til hellige steder for å gjøre bot eller bli
helbredet. I dag er nok selve vandringen viktigere – både den fysiske utfordringen, vandringen med seg selv og

sine tanker, og kanskje også bevegelsen
mot noe som er større enn oss selv.
«Rett ikkje ut faret som bar deg frelst
yver hamrane», sa dikteren Olav H.
Hauge. De sporene (farene) vi etterlater
oss i livet, selv om de kan være krokete,
førte oss over fjellet (hamrane). Da skal
vi kanskje ikke forsøke å viske ut våre

spor eller gjøre dem rettere enn de
var? For enhver vandring er en omvei
hjem…..
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PROSJEKTKOR I ADVENT!
Har du lyst til å være med å synge i prosjektkor
med Ivar Skippervold?
Søndag 2. desember får vi besøk av Ivar Skippervold
i Tveit! Det er første søndag i advent, og gudstjeneste
på menighetshuset kl. 16.00. I denne gudstjenesten
fremføres syngespillet «Den første julenatt»,
laget av Ivar Skippervold.

Engleslipp i Tveit
En liten hærskare av småengler ble
delt ut på “englesøndagen” den
26. august i Tveit kirke. 34 engler med
navn på dåpsbarna det siste året stod
oppstilt rundt alterringen. De ble delt
ut til dåpsfamilier som var møtt fram.
Dåpsbarna var nå store nok til selv å
strekke ut hendene sine og ta imot.

- Dette er ment å være en kjærlig gest
fra menighetens side som signaliserer
at vi ønsker å opprettholde kontakt
med dåpsbarna og deres pårørende. Vi
håper dette blir en tradisjon overfor
barna som er døpt hos oss i løpet av
det siste året, sier trosopplærer Margot
Tangen.

For de eldre barna i familiene ble det
arrangert søndagskino i forpakterboligen med popcorn og det hele.
Nå står resten av dåpsenglene å
«venter» på sine barn. De kan hentes
på menighetskontoret.

Soulchildren ønsker å invitere barn og voksne
i alle aldre til å være med på dette.
Vi skal lære seks sanger (melodier).
Det blir to øvelser i forkant, torsdag 22. og 29. november
kl. 18.30-19.30 på Tveit menighetshus.
Og den 2. desember framfører vi julespillet sammen
med Ivar Skippervold!

Hånes og Tveit kirkekor inviterer til

Har du mistet noen?
Husk at diakonene i distriktet i samarbeid med frivillige tilbyr
ulike samtalegrupper for voksne ved tap av ektefelle/samboer, barn
eller foreldre, og også egne grupper for berørte av samlivsbrudd.
Gruppestart foregår kontinuerlig når det er 5 - 8 deltakere med
noenlunde likt tap. Det stilles ingen krav til kirketilhøring eller tro.
I år har vi også startet et samarbeid med Kirkens Ungdomsprosjekt
(KUP) om grupper for ungdom mellom 16 og 20 år som har mistet
foreldre eller søsken.
Mer informasjon og påmelding: www.kristiansand.kirken.no
eller diakon Tone Benestad 38 19 68 71 / 480 99 535
Arrangør: «Sorg og omsorg»
- et fellestiltak i Den norske kirkes menigheter i Kristiansand og Søgne.
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SANGCONFETTI
i Hånes kirke
søndag 23. september kl. 19.30
og i Tveit menighetshus
torsdag 11. oktober kl. 19.30
Medvirkende:
Utvida prosjektkor for kvelden,
Hanna Dahl og Erik Aleksander
Staalesen - sang,
Therese D. Gabrielsen - fløyte, band.
Velkommen til et variert program
med mye allsang og korsang!
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Wenche Somdal i midten sammen med Linn Mørland og
Petter T. Lomeland.

- Alle tiders, sa kateket Linn Mørland.
- Superfint, sa trosopplærer og diakon Petter
Lomeland. Så gjorde de noen spillopper for
hverandre og fotografen.

Jobb med mersmak
Den nye daglige lederen i Hånes menighet vet en del om hva som venter.
For Wenche Somdal har gjort det før.
- Jeg er utdannet førskolelærer og har vært pedagogisk
leder i barnehage. Men jeg har også vært daglig leder i Voie
menighet. Det ga mersmak, sier 45-åringen, som blir boende
på byens vestkant med mann og fem barn i alderen 13 til
24 år, hvorav to er hennes egne og hvorav de tre yngste bor
hjemme. Pluss en irsk setter.

med at jeg ble skilt og sto i en livskrise. Men etter at det ble
kjent, opplevde jeg også at mange kom til meg og delte sine
ting. I ettertid ser jeg at erfaringen har gitt livet mer ballast.

Det var en venninne som oppdaget at stillingen på Hånes
ble lyst ledig og som mente at dette kunne være noe for
Wenche Somdal.

Wenche Somdal, som også har arbeidserfaring med ledelse
innen BPA (brukerstyrt personlig assistanse), sier hun er
oppriktig glad for å ha fått stillingen i kirken på Hånes.

- Jeg måtte tygge litt på det, og kjente at det var litt trist å
slutte etter to år i Voie for ni år siden. Det skjedde samtidig

Det er tydeligvis også stabsmedlemmene som var til stede
da utsendingen fra Bladet Vårt var innom.
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Tekst og foto: Lars Hollerud

LØRDAG
17. NOVEMBER

JULEMESSE
I HÅNES KIRKE
Kafé og åresalg, stort
lotteri, barnekoret og
mannskoret deltar, juleverksted for barna, salg
av håndarbeid, syltetøy
og bakevarer.
Ta gjerne med en venn!

PROGRAM

- Jeg er opptatt av at vi tar vare på og gjør
hverandre synlige. Det gjelder ikke minst i
forhold til frivillige medarbeidere. Men det
gjelder også hun eller han som sitter på bakerste
benk. Vi er alle avhengige av nåden, poengterer
den nye daglige lederen i Hånes menighet.

11.00 Åpning v/barnekoret
12.00 Juleverksted
14.30 Mannskoret synger
15.00 Åresalget fortsetter
16.30 Avslutning

LAUVÅSEN

Gabbroveien 1 – 25

Solrikt. Sporty.

Priser fra

kr.

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

6

SOLGT

3.250.000,-

BOLIGTYPE B

Gabbroveien 1 – 11

Gabbroveien 15 – 25

I større grad enn før kan jeg bruke meg selv i møte med
mennesker. Det er jo fordeler og ulemper med alt.

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

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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Feiret 30 år på Hånes:

Ansgarskolen åpnet dørene

Kanskje var du ikke klar
over at det på Hånes ligger
en skole med flere hundre
studenter som også er en stor
arbeidsplass? Ytterst mot
Topdalsfjorden med utsikt
mot Hamresanden har
Ansgarskolen holdt til i 30 år.
Jubileet ble feiret med åpent
hus søndag 9. september.
I løpet av den åpne dagen var det blant
annet flere konserter i det særpregede
Ansgarkapellet, det vakre kirkerommet
som kunstneren Kjell Nupen stod
bak for ti år siden. Kapellet står så å
si alltid åpent for alle som ønsker en
fredelig og spesiell opplevelse.

Studierektor Reidar Salvesen tok interesserte med seg på omvisning.

I kantina ble det kontinuerlig servert
kake, kaffe, pølser og brus. Ute på
gårdsplassen måtte Nupen-kapellet
finne seg i konkurranse om oppmerksomheten fra et stort hoppeslott.
Interesserte kunne også få med seg
omvisning og informasjon om skolens
historie og utvikling.

Over: Studentpastor Anne May Abrahamsen (t.v.) og rektor Ingunn Breistein foran tavla som forteller om Ansgarskolens utvikling.
Under: Ansgarkapellet, eller Nupen-kapellet, er det den å avdøde kunstneren Kjell Nupen som står bak.
De fargerike glassmaleriene lager fantastiske mønstre på veggene.

Ansgarskolen lå fra 1959 i Oslo. Skolen
har sin historiske tilknytning til Misjonskirken, men har i dag er mer tverrkirkelig profil. I 1988 ble skolen flyttet
til Hånes i Kristiansand. Her er det
nå kapasitet til 500 studenter, hvorav
140 kan bo i hybler på skoleområdet.
Skolen har 40 årsverk.
Ansgarskolen er egentlig to skoler:
bibelskole og høyskole. På bibelskolen
er det flere linjer: Idrett, dans, lydproduksjon i tillegg til bibelfag og såkalt
disippellinje. Høyskolen tilbyr bachelorutdanning i teologi, psykologi, musikk
og interkulturelle fag, i tillegg til masterutdanning i teologi og ledelse.
Om sommeren blir Ansgarskolen gjort
om til hotell, en god base for utflukter
til Dyreparken, Hamresanden og andre
av Kristiansands attraksjoner.
Av Dag Kvarstein (tekst og foto)
Hoppeslottet var populært under den åpne
dagen 9. september.
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TIL ETTERTANKE

Fake news, fakta og sannhet
Opplevelser blir
ofte bedre når de
deles.
Kunne du tenke
deg dele noen
hverdags
opplevelser med
noen som ønsker
noen å dele dem
med?
Kontaktinfo, Hånes kirke: tel. 38 19 69 10
www.haanesmenighet.no

Meld deg som
besøksvenn i dag.

Hva er sant? Hva er sannhet?
Dette er ikke akkurat nye
spørsmål, men det er tegn
i tiden som gjør at vi
kontinuerlig bør ha dem i
bakhodet. Selvsagt tenker
jeg blant annet på den
amerikanske presidenten
som stempler så å si alt som
kommer fra sine kritikere som «fake news», mens
hans selv gjentar løgner helt til tilhengerne tror på
dem. Så har vi spørsmålet om klimaendringene er
menneskeskapte. Her er det etter hvert så mange
fakta som peker i samme retning (rett vest) at vi
ikke lenger kan ha is i magen samtidig som pol-isen
smelter!
Vi kjenner det vel også igjen i våre hverdager:
Når ubehagelige ting går opp for oss, eller når noen
avslører at vi ikke bare har vært helt på jordet, men
på feil jorde, er refleksen ofte at «det kan ikke være
sant». Det ligger nært for den menneskelige natur
å bortforklare eller fortrenge de ubehagelige
sannhetene som rokker ved harmonien i våre liv.
Det er i dag en rådende tankegang at det ikke finnes
én sannhet, men heller mange sannheter som
avhenger av ens eget ståsted og erfaringer. Jeg er
langt på vei enig. Når vi alle bidrar med hver vår
puslespillbrikke til det store bildet, blir det riktig nok
vanskelig å definere sannheten. Likevel er det trolig
den beste måten å sirkle inn sannhetens kjerne på.
Noen vil ganske enkelt definere sannhet som fakta:
Når noe stemmer overens med virkeligheten, er det
faktisk sant. Det greske ordet for sannhet i Det nye
testamentet betegner noe som delvis avsløres og
gradvis kommer til syne. Altså er ikke sannhet bare
nakne fakta, men en prosess der sannheten avsløres

bit for bit. Sannhetens kilde, Gud, åpenbarer seg
stykkevis og delt, og er dermed heller et mysterium
enn et fenomen man kan forklare.
I dette perspektivet blir det ikke så interessant
å diskutere om det er sant at jorda ble skapt på
seks dager. Vi må heller prøve å peke på noen
universelle sannheter om kloden og menneskene
i denne skapelsesmyten. En slik sannhet kan for
eksempel være at vi mennesker ikke har skapt oss
selv, men at det står noe større bak som vi kan feste
vår identitet til - og knytte våre håp til. Selv kaller
jeg dette store for Gud.
Et sant menneske er dessuten i følge den store
boka et menneske som lever «i sannheten», og ikke
et menneske som aldri gjør feil. «Han er hel ved»,
sier vi gjerne om et slikt menneske.
Kan vi da, uten å rødme, snakke om at det finnes
en sannhet med stor S - en universell og eviggyldig
innsikt som en gang skal bli klar for oss? Ja, jeg
tror vi skal våge det som troende og/eller tenkende
mennesker. La meg prøve å illustrere det med en
liknelse: Hadde jeg levd et helt liv i overskyet vær,
ville jeg ikke hatt noe synlig bevis for at sola fantes,
for jeg hadde aldri sett den. Jeg måtte ha festet lit til
andres vitnesbyrd om at de hadde kjent varmen og
fått et glimt av solstrålene i ny og ne. Med andre ord
måtte jeg gått med på at virkeligheten kunne være
noe mer enn bare det jeg selv ser, erfarer og forstår.
Så derfor: Selv om vi ikke selv har funnet Sannheten
eller Gud, så kan det vel være troverdig å holde
muligheten åpen for at Sannheten finnes og at Gud
er en realitet. Ikke sant?
Dag A. Kvarstein

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

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

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

Rørleggeren i Tveit
og Randesund

Fra kirkebøkene
Hånes
Døpte
Edvin Stavfjord
Olivia Svendsen Haugen
Yohan Andersen Rosen
Sander Hopestad Westvik
Nova Nerhus Jaglanian

Telefon
38 04 87 77

Vigde
Janne Baugerød og Geir Arne Andersen

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

Ta turen om
Hamresanden!
Middag,
grillretter og
smørbrød.

Døde
Odd Helge Skeie
Ronny Andre Soltvedt-Johannessen
Kristian Joakim Hardy
Gerd Sigfrid Ytre-Eide
Knut Torbjørn Rui
Aase Elida Amundsen Johansen
Per Vilhelm Nome

Tveit
Døpte
Lasse Rosseland
Lotta Røinaas Aabel
Emma Emilia (Mandal)
Alexandra Finsland
Simon Wathne

Espen Isak Egeland
Bedemand og daglig leder

Vakttelefon hele døgnet: 38 02 24 44

Vil DU annonsere i
menighetsbladet?
Ta kontakt med
redaksjonen for priser
og informasjon.

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

SHELL HAMRESANDEN AS

Klær for menn
Lillemarkens, Kristiansand - Tlf. 38 09 06 00
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Vigde fra Tveit menighet
Johanne Zijdemans og Thomas Tygesen
Karen Helene Bøhn Melhus og Rasmus
Clemens Bolstad Rustad
Hege Pedersen og Tobias Tørnkvist Magnussen
Fra andre menigheter
Ingeborg Misje og
Ragnar Mogård Bergem (Vågsbygd)
Siri Tollerød og Martin Steffensen (Oslo)
Maria Christine Aas og Inge Alexander
Karstensen (Flekkerøy)
Anne Lise Haugland og Jon-Magnus
Østensvik (Hånes)

Hånes menighet
Øvre Brattbakken 5
4635 Kristiansand
E-post: haanes.menighet@
kristiansand.kommune.no
Web:
www.haanesmenighet.no
Sokneprest
Olav Trømborg, tlf. 38 19 69 13
E-post: olav.tromborg@
kristiansand.kommune.no
Daglig leder
Wenche Somdal, tlf. 38 19 69 13
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. 38 19 69 14
E-post: petter.tanggaard.lomeland@
kristiansand.kommune.no
Menighetsrådet, Hånes
Rune Mørland, tlf. 957 72 606

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

Vigde på Boen gård
Benedicte Eidsaa og
Joakim Bendiksen Skog (Hovden)
Cecilie Lian og Erik Amundsen Haarstad
(Spikkestad)
Hilde Grambo og Tore Ferend Tostensen
(Vennesla)
Døde
Torhild Palucha (Lund)
Odd Helge Sund
Torbjørn Olsen (Oddernes kapell)
Gunhild Synnøve Hafnor

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

23. september kl. 11.00
SuperSøndag i Hånes kirke.
Høsttakkefest.
Olav Trømborg og Linn
Mørland. 4-års klubben
deltar. Barnegospel synger.
Innsettelse av ny daglig leder,
Wenche Somdal. Kirkekaffe.
30. september
Ingen gudstjeneste i Hånes
kirke.
7. oktober kl. 19.00
G19 i Hånes kirke. Nattverd.
Olav Trømborg.
21. oktober kl. 12.00
Fellesgudstjeneste med Hånes
Misjonskirke på Ansgarskolen. Nattverd. Olav Trømborg
og Aleksander Gundersen.
Kirkelunsj.

TVEIT

4. november kl. 11.00
Gudstjeneste i Hånes kirke
m. mulighet for dåp. Nattverd.
Olav Trømborg.
11. november kl. 11.00
SuperSøndag i Hånes kirke.
Mulighet for dåp. Nattverd.
Petter T. Lomeland.
Olav Trømborg. Kirkekaffe.
18. november kl. 19.00
G19 i Hånes kirke. Nattverd.
Olav Trømborg.
2. desember kl. 11.00
SuperSøndag i Hånes kirke.
«Lys Våken». Nattverd.
Mulighet for dåp.
Linn Mørland. Petter T.
Lomeland. Olav Trømborg.
Barnekroken er åpen
under gudstjenestene

28. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste i Hånes kirke
m. mulighet for dåp. Nattverd.
Olav Trømborg.

22. september kl. 12.00
Kirken. Konfirmasjonsgudstj. Jens Olai Justvik.
Margot Tangen
Trompet: Trym Dalene

2. november kl. 20.00
Menighetshuset.
Ungdomsgudstjeneste.
Margot Tangen.
Jens Olai Justvik.

30. september kl. 11.00
Kirken. Gudstjeneste.
Vikarprest Fredrik Ulseth.
Dåp. Nattverd.

4. november kl. 18.00
Kirken. Alle Helgens dag.
Jens Olai Justvik. Nattverd
Kirkekoret.

12. oktober kl. 20.00
Menighetshuset.
Ungdomsgudstjeneste.
Margot Tangen.
Jens Olai Justvik.

18. november kl. 11.00
Kirken. Lys våken gudstjeneste.
Margot Tangen. Jens Olai Justvik.
Soulchildren og band.
Hånes og Tveit Skolekorps.
Superkino. Kirkekaffe/saft

14. oktober kl. 11.00
Kirken
Gudstjeneste.
Jens Olai Justvik. Nattverd.
Sang: Ellen Najmy Mørch
21. oktober kl. 11.00
Kirken. Gudstjeneste
Jens Olai Justvik. Dåp og
nattverd.

25. november kl. 11.00
Kirken. Gudstjeneste
Jens Olai Justvik. Mulighet for
dåp. Nattverd. Kirkekoret
2. desember kl. 16.00
Menighetshuset
1. søndag i advent
Ivar Skippervold
Utdeling av 4 års bok
Band.

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.

DETTE SKJER I HÅNES
TIRSDAG
Bønnetj. arrangerer åpen kirke fra
kl. 20-21 første tirsd. i mnd. utenom
ferier. Ikke program, bare dempet
musikk. Mu for å sitte i stillhet, be en
bønn, tenne et lys.
Kirkeringen. Samling for damer i
hjemmene 1 gang pr mnd.
Flerkulturell gruppe. Arrangement/
møter ca en gang i mnd. Under Flerk.
gruppe finnes også Kvinnegruppe
som møtes i hjemmene.
Mannskor. Tirsdager i partallsuker.
Kl. 19.30. Uhøytidelig kor for alle menn;
sosialt fellesskap i sentrum.
ONSDAG
SuperOnsdag med middag, SuperSamling, småBARNAS og BARNAS
på onsdager i oddetallsuker. Siste SO
er 7. november.

DETTE SKJER I TVEIT
Friluftsgruppa på Lauvåsen.
Lek, aktivitet, andakt og middag rett
fra bålet. Onsdager i partallsuker
kl. 16.45-18.30.
TORSDAG
Babysang. Drop inn-tilbud kl. 10.30.
Følger skolens ferier.
Hånes og Tveit kirkekor kl. 19.3021.30. Øver både i Hånes kirke og på
M.huset på Hamresanden.
Barnegospel. Fra 4 år og oppover.
Kl. 17.30-18.15.
SØNDAG
Gudstjeneste. Se ovenfor og ukentlige
annonse i FVNs lørdagsutgave.
Liv & Tro grupper. Samtale/bibelgrupper i hjemmene. Henv. til
kontoret eller se nettside.
Se haanesmenighet.no for mer info.

MANDAG
Babysang. Hver mandag kl.10.30.
Kontakt: Margot Tangen
TIRSDAG
Konfirmantundervisning.
Annenhver uke fra 17.00 - 19.00
Menighetsrådsmøte
kl. 18.30 - én gang i mnd.
ONSDAG
Kvales minne kl. 16.30, andakt.
(Annenhver gang DNK og Frikirken)
Høstmesse 17. november
Misjonsverkstedet kl.19.00 i Forpakterboligen. 26.09., 10.10., 7. og 14.11.
(17,24,31 okt?) + Høstmesse 17.november.
Kontaktpers. Marianne Gabrielsen
Onsdagsmøte/temamøter
Kl. 19.30 på menighetshuset.
26.09.: Domprost Freddy Berg
24.10.: Sangkonfetti
14.11.: KUP. Utfordringer ved å
være ungdom og foreldre.

TORSDAG
Supertorsdag kl. 16.30 i m.huset.
Starter opp annenhver torsdag fra
6. september. 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.

