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Venner

Lysende advent

Det er langt mellom venner
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Venner ligger som små lysende stuer
langt borte i fjellmørket
Du kan ikke ta feil av dem
Kolbein Falkeid
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Advent er blant de nydeligste tidene på året, synes jeg.
Da brytes høstmørket av alle lysene som tennes i
julegater, på stuebord, i vinduer og på adventskranser.
Det er som om alle adventslysene gjør det varmere både
innvendig og utvendig i disse kalde desemberdagene.
Adventslysene kan smelte kalde sinn og tine is-hjerter.
Hvorfor tenner vi lys i adventstiden og juletiden?
Vi tenner lys for å minnes at Gud kom med livets lys
til vår jord. Vi tenner lys for å bryte mørket, for å varme
oss og hjelpe de som trenger en strime av lys i livsmørket.
Derfor liker jeg så godt den sangen til Eyvind Skeie
som vi synger i kirka når vi tenner adventskransen:

Tenn lys, et lys skal brenne
for denne lille jord
den blanke himmelstjerne
der vi og alle bor
må alle dele håpet
så gode ting kan skje
må jord og himmel møtes,
et lys er tent for det.

det gå opp lys for oss, og for selv å være et lys som
ikke slukker til håp for alle mennesker.
Profeten Jesaja ordla seg slik mange århundrer før
Jesu komme om håpslyset som skulle fødes på vår jord:

Det folk som vandrer i mørket,
får se et stort lys;
over dem som bor i skyggelandet,
stråler lyset fram.
For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt (Jes 9).
Da Gud lot jord og himmel møtes i barnet i krybben,
tente Han evighetens lys for alle mennesker.
Han ønsker at vi skal gjøre det samme. Han ønsker
at de som opplever livet som en vandring i mørke,
skal få tent varmende håpslys på livsveien.
Hvem vil du være et lys for?

Det er noe godt og varmt over advent, fordi vi fyller
den gode ventetiden med lys i mørke desemberkvelder.
Advent betyr «Herrens komme». Vi venter på Jesusbarnet som kom til jorden som verdens lys, og som stadig
kommer til oss med håp og tilhørighet. Han kom for å la
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FELLESSKAP OG VENNSKAP
I dette nummeret er Bladet Vårt har vi flere artikler som handler om fellesskap og vennskap.
I den eritreisk-koptiske kirken på Hånes har de et sterkt og fargerikt fellesskap. Kameratene Thor og Jørn,
opprinnelig fra Hamresanden, kan fortelle en historie om vennskap gjennom mer enn 50 år, et vennskap
som bare har blitt sterkere. Og i Hånes kirke var det 24. november samlet 7-800 mennesker til julemesse,
en slags bydelsfest i kirkelig regi. Samtidig går vi inn i adventstiden, og vi nærmer oss jul. Da venter det mye
familiefellesskap for de fleste av oss. Kanskje vi i år skal holde av en plass ved bordet til noen som
ikke er en del av det gode selskap?

Er du en felles-skaper?
Et gospelkor, improvisert for anledningen, bidro med frisk sang.

Sangglede og giverglede på
SAMMEN-konserten
SAMMEN-konserten i Hånes kirke
søndag 17. november viste hvilke
musikalske ressurser det finnes på
Hånes og i staben i Hånes kirke.
Lokale sangere og musikere stilte opp.
Og et sprudlende gospelkor var satt
sammen for anledningen.

Til høyre: Blant solistene som deltok var
Andrea Bjorvatn.
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Det sies at et spebarn som ikke blir
holdt i armene og kommunisert med
vil dø av mangel på nærhet. Som
mennesker er vi «felles-skapt» - skapt
til fellesskap. Ikke alle av oss er like
sosiale, men vi trenger uansett fellesskap på ulike måter.
I min levetid og mine omgivelser
har jeg vært heldig å leve i et velferdsamfunn med gode forbilder som
Einar Gerhardsen, Mahatma Ghandi
og Nelson Mandela. Og Jesus. Når vi
som mennesker får våre basale behov
dekket, og i tillegg har forbilder som
kjemper for rettferd og fellesskap, er
sjansen for at det oppstår fiendskap
og utenforskap mindre. Hva kan da
være grunnen til motsetninger og
konflikter, konfrontasjon og polariser-

- En flott opplevelse for både tilhørere
og de som bidro på scenen. Dette vil
vi gjenta, sier daglig leder i Hånes
menighet, Wenche Somdal.
Inntekten av konserten (brutto kr.
15.000,-) går til å dekke oppussingen
av våpenhuset/inngangspartiet i
kirken. Det er fortsatt mulig å gi en
gave til dette:
Vipps til Hånes menighet, nr. 123980,
«Prosjekt våpenhuset», eller betal
inn til Hanes menighets kontonr.
3000.07.70147 og merk gaven
«Gave våpenhus».

Det er mange slags fellesskap.
Vennskap, kameratskap, ekteskap,
brorskap, partnerskap, troskap,
medlemskap, familieselskap, juleselskap og naboskap. Og for å gå
over til nynorsk: Einskap og likskap.
Alle disse ordene handler om å være
sammen - og om noe som binder oss
sammen.

ing ser ut til å øke også i vårt samfunn? Et samfunn som gjør forskjell på
folk og skaper utenforskap, er ett svar.
En utvikling der vi konkurrerer om å
ha det meste og det beste, gir oss dessuten spissere albuer. Misunnelse og
misnøye gror. Fellesskapene smuldrer
og blir trangere.
«Hvor er alle heltene», sang Jan Eggum
for et par tiår siden. Svaret er kanskje
at heltene er byttet ut med idoler,
influensere og reklamefigurer. Ordet
idol betyr egentlig «avgudsbilde». Det
er noen vi forguder i stedet for Gud
mest stor G. Influenserne er gjerne
betalt for å påvirke andre gjennom
sine relasjoner, mens reklamen i verste
fall kan gjøre oss til sjelløse forbrukere
i stedet for til tenkende og medfølende
mennesker.
De vi dyrker og ser opp til i dag, bidrar
dessverre ikke alltid til fellesskap,
vennskap og troskap. Flere presidenter
og statsledere bidrar sterkt til å skape
fiendebilder. Vår tids idoler er ofte
ekstreme individualister. La oss derfor
lete etter forbildene som hjelper oss
å bygge gode fellesskap. De som

engasjerer seg til alles beste i idrettsklubben, i kirken, i naboskapet og
lokalmiljøet. Det er mange som bruker
av sin tid for å utgjøre en forskjell
for medmennesker. De blir viktige
motkulturer mot de negative kreftene.
På denne måten bringes mange ut av
utenforskapet og inn i felleskapet. Det
var vel også det Jesus for det meste
holdt på med? Og ikke glem at du selv
kan være et forbilde og en
«felles-skaper» der du er - i familien, i
nabolaget, på skolen og på jobben.
Ikke alle fellesskap er inkluderende,
og ikke alle fellesskap er sunne. Når
folk stenges ute fordi de er annerledes,
eller når noen får for stor makt over
andre, kan fellesskap være nedbrytende. Vi trenger fellesskap med mangfold, som inkluderer og som gir folk
tilhørighet. For mangfold gir deg en
plass ved bordet. Inkludering gir deg
en stemme ved bordet. Tilhørighet
skapes når din stemme blir lyttet til.
Dag A. Kvarstein, redaktør

ALLE SAMMEN-fest i Hånes kirke
Lørdag 1. februar kl. 14.00 - 17.30
• Spennende og gøy aldersinndelt opplegg for barn og ungdom.
• Program for voksne i kirkesalen. Vi har invitert en spennende gjest.
• Mat serveres fra kl. 16.00.
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Fargerik og laaang feiring i
eritreisk kirke på Hånes
Den Eritreiske Koptiske Ortodokse Amanuel Kirke kan anbefales dersom
du synes kirkelige arrangementer tar altfor kort tid. Og dersom du som ønsker
å oppleve en helt annerledes gudstjeneste.

Da menigheten inviterte til fest en
helg i høst, startet arrangementet
lørdag ved 17-tiden. Først ved 15-tiden
søndag, 22 timer senere, sa de siste
takk for seg.
Det skjedde i den hvitkalkede kirken
som ble reist i fjor høst. Der, kloss ved
Håneskrysset, møttes vel 400 hvitkledde mørke afrikanere hverandre
til høytid og fellesskap. Vi få hvite og
mørkkledde nordmenn fikk følelse av
å være gjester i Afrika. Men taler og
samtaler bekreftet det motsatte.
Presten, Estifanos Tewlobrhan, snakket
mye om å være fremmed i Norge, om
utfordringer og hjemlengsel, om språk
og kultur, vanskelig økonomi og
hvor viktig det er å være gode
medmennesker.
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Kollekten tok også sin tid for menigheten, som måtte ut med 7,25 millioner for tomten og om lag 10 millioner
kroner for det vakre kirkebygget. En
bedre middag avsluttet programmet,
en kyllingrett med afrikansk tilberedt
kaffe og øvrig variert drikke som
tilbehør.
Høytid med trommer og middag
Mest av alt feiret de mange eritreerne,
de få etiopierne og de enda færre
nordmennene en høytid som er
tradisjonsrik for dette kirkesamfunnet.

Kvinnene på venstre side og galleriet,
og mennene på høyre side feiret med
taler, gjentatte skriftlesninger og
sanger, akkompagnert av trommer.

Feiret en dronning
Slik markerte eritreere på Sørlandet at
en dronning skal ha funnet Jesu kors.
Dette skal, ifølge tradisjonen, ha vært
prinsesse Elena av Montenegro, senere
kjent som dronning Elena av Italia.

- Denne høytiden er en av fire som
årlig feires i våre kirker. De øvrige er
nyttår, som ifølge vår kalender og
tidsregning feires 11. september, i
tillegg til jul og påske, sier Estifanos
Tewlobrhan, som er bosatt på
Hellemyr, er gift og har tre barn.

Ifølge Wikipedia ble den etiopisk
koptiske kirke grunnlagt av
evangelisten Markus i år 42 etter
Kristus. Den ble autokefal (selvstendig)
som eritreisk koptisk kirke i 1998.
Tekst og foto: Lars Hollerud

Blant de inviterte gjestene var en
italiensk munk. Han anses som favoritt
til å overta som biskop for de eritreisk
ortodokse menighetene i Europa.
Kirkesamfunnet har også en biskop i
USA og ni i Eritrea. De er underlagt en
patriark i Eritrea.
7

JULEHILSEN FRA BISKOPEN

Løfter om
kjærlighet
En håndverker var kjent for ikke å komme når han hadde
lovet. Hans begrunnelse var: «Man kan ikke både love og
holde på én gang.»
Vi har vel alle gjort våre egne erfaringer både i forhold til
de løfter vi selv har gitt, og de som andre har gitt til oss.
Det er ikke alltid samsvar mellom ord og handling.
Rudolf Nilsen skriver i et av sine dikt: «Intet er mer som
skrift i sand enn løfter om kjærlighet.» Det du skriver i
sand, blir ikke stående. Vind og bølger hvisker skriften ut.
Det blir glemt for alltid. Skal løfter ha en verdi, må de
oppfylles. Løfter om kjærlighet må gi seg praktisk utslag i
handlinger som viser at du er glad i et menneske.
Når keiser Augustus befaler at alle skal skrive seg inn i
manntall, skriver samtidig Gud seg inn i vår historie ved
at Jesus blir født som et barn. Juleevangeliet begynner slik
på latin: Factum est - fakta er. En har sagt at julenatt fikk
Gud adresse på jorden.
«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til
verden,» skriver Johannes. Ordet fotografere kommer
fra gresk og betyr direkte oversatt «å skrive med lys». Når
Jesus skriver seg inn i vår verden, tegner han et bilde av
hvordan Gud er, med ord og ikke minst i konkret
handling.
Guds løfter om kjærlighet blir synlig når han blir
en av oss.
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«Når keiser Augustus befaler at alle
skal skrive seg inn i manntall,
skriver samtidig Gud seg inn
i vår historie».

Guds løfter om kjærlighet får sitt aller tydeligste tegn når
Jesus gir sitt liv for vår skyld. Så høyt er vi elsket av Gud.
Gud ønsker å skrive seg enda lenger inn enn i vår historie.
I Østkirken sier de: «Kristus ble det vi er, for at vi skal
bli det Han er.» Han ønsker å skrive seg inn i våre liv.
Det er det som kalles å tro. Troen er en relasjon til Jesus.

For Thor Hardeland (til venstre) og Jørn Stordalen er musikken en viktig del av vennskapet.

Livslangt kjennskap ble til
solid vennskap
Jørn Stordalen og Thor Hardeland har kjent hverandre siden før de begynte
på Ve skole i Tveit midt på 1960-tallet. De har holdt kontakten gjennom mer enn fem tiår,
og de siste årene har vennskapet blitt stadig sterkere.

Johannes skriver i sitt juleevangelium: «Men alle som tok
imot han, gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på
hans navn.»

Av Dag A. Kvarstein (tekst og foto)

Julen forteller oss at Gud ikke skriver sine løfter om
kjærlighet i sand, men i handling.

- Jeg kan ikke komme på noe som jeg
ikke kan snakke med Jørn om, sier
Thor. Kameraten Jørn nikker for å
bekrefte at slik føler han det også.

Med ønske om en velsignet julehøytid!
Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

Vi merker det på hvordan de snakker
sammen og responderer på hverandres
ord. Nesten som et gammelt ektepar
kan de fullføre hverandres setninger,
eller følge opp det den andre sier med
et forklarende tillegg. Det er en
fortrolighet mellom dem. De ser rett
og slett ut til å trives i hverandres
selskap.

Thor og Jørn treffer hverandre gjerne
4-5 ganger i uka, i fritiden og i jobbsammenheng, men til nå har de ikke
blitt lei hverandre. Da Thor ble politipensjonist allerede som 58-åring, sørget
Jørn for å rekruttere ham som jobbkollega. Og selv om Jørn ikke lenger
bodde i Tveit eller på Hånes, inviterte
Thor ham med som sanger i Tveit og
Hånes kirkekor.
Jørn og Thor begynte på skolen en
vakker sensommerdag i 1966. De
kjente hverandre, men de var ikke
bestekamerater.

- Nei, vi bodde jo så mye som 60 meter
fra hverandre! Det var nok guttene som
bodde i nabohusene som vi gikk mest
sammen med, forteller Thor. De vokste
opp i idylliske og spennende omgivelser i Balchensvei på Hamresanden.
Nærmere hverandre
Denne avstanden i kjennskap og
vennskap som opprinnelig kun utmåles
i seksti meter, har minket gradvis
gjennom seksti år. De har kommet
stadig nærmere hverandre selv om de
tidvis har bodd langt fra hverandre.
I dag bor Thor på Hånes, mens Jørn har
bosatt seg på Tømmerstø.
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om hverandre. Men det er ikke tvil om
at Thor er en av de nærmeste jeg har.
- Det er gjensidig, forsikrer Thor.
- Thor er alltid den første jeg ringer
til når jeg skal invitere til fødselsdag
eller fest. Når det er klarert at Thor
kan komme, kan jeg ringe de andre,
forteller Jørn.
Når Thor og Jørn er sammen, snakker
de ikke så veldig ofte om følelser,
relasjoner og eksistensielle spørsmål.
- Vi setter oss ikke akkurat ned for
å snakke om slike ting, men vi
kommer av og til innpå livets dypere
lag innimellom musikkprat eller
oppdateringer om ungenes gjøren og
laden. Kanskje det av og til er lettere
å snakke med kvinner om følelser,
undrer Jørn.

- Jeg kan ikke komme på noe som jeg ikke kan
snakke med Jørn om. Thor Hardeland
De to kameratene har mange felles
interesser og også nokså parallelle
livsløp, selv om de ikke alltid har vært
synkronisert. De har begge en lang
utdannelse på hovedfagsnivå bak seg.
Thor gikk på politiskolen i Oslo og tok
senere en master i data.
Jørn utdannet seg til et litt mykere
yrke som sykepleier, og han utvidet
dette til hovedfag i sykepleievitenskap.
Et par dager i uka er Jørn og Thor
arbeidskolleger på Nasjonal
Kompetansetjeneste for aldring og
helse. Thor som dataekspert og Jørn
som ansvarlig for nettsider blant
annet.

dersøkelser viser at spesielt menn
blir stående ganske alene når de for
eksempel går igjennom en skilsmisse
eller slutter i jobb. Og 16 prosent av
oss føler oss ensomme, viser SSBs
levekårundersøkelse fra 2017. Så
mange som 70 000 mennesker her i
landet står helt uten venner eller
familie som de kan snakke med.
Både Thor og Jørn er familiefedre
med kone og barn. Deres kameratskap

har også ført til at de to familiene har
blitt vennefamilier, selv om Jørn var
litt seinere ute med å stifte familie
enn Thor. I dag treffes de de ofte som
par.
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Band, curling og vennetjenester
Thor og Jørn gjør mange praktiske
ting sammen. De synger som nevnt
i samme kor, de spiller og synger
sammen i et lite band, er arbeidskolleger og går på curling sammen.
I tillegg gjør de hverandre vennetjenester, for eksempel ved å hjelpe
hverandre når hyttetaket skal skiftes
eller vinduene i huset skal byttes ut.
- Vi kan låne verktøy av hverandre,
eller Jørn kan låne hele meg også når
han trenger hjelp, sier Thor og smiler
lunt.
- Dere har mye til felles når det gjelder
oppvekst og interesser. Hva er den
største forskjellen på dere som
personer?

Jul og nyttår i Tveit kirke

Bestevenner?
De føler seg privilegerte som har hatt
en nesten livslang relasjon. Men kaller
de hverandre for bestevenner?

Julekonsert Tveit kirke søndag
8. desember kl. 17.00. Medvirkende:
Superkoret, Amanda Winsjansen,
Therese D. Gabrielsen (fløyte), Tveit og
Hånes kirkekor, Tveit Veterankorps.

- Jeg tror ikke vi bruker det uttrykket

Lysmesse i samarbeid med Ve skole
Tveit kirke søndag 15. desember kl.
19.00. Elevene deltar sammen med
Jens Olai Justvik. NB! Vi markerer den
nye flombelysningen av kirken.

Når vi intervjuer Thor og Jørn er de
nesten fortsatt litt sjøsyke etter en
guttetur til Danmark sammen med
flere andre kamerater dagen før.
Av og til treffer de også den gamle
ven-negjengen som dannet seg i
gymnastiden på Katta.
Mange ensomme menn
De to er i hele tatt flinke til å holde
sine vennskap og nettverk ved like.
Ikke alle menn er det. Flere un-

For noen år siden mistet Jørn sin
bestekamerat, Helge. De hadde vært
bestevenner siden førskolealder da de
bodde side ved side på Hamresanden.
Thor var også med i vennekretsen
rundt Helge.

- Det er klart av dette åpnet opp for
mange samtaler om livet, savn og
vennskap mellom Thor og meg.
Vi hadde begge vært med å feire
Helges store dager og bryllupet hans.
Nå deltok vi begge i Helges begravelse.

Skolegudstjeneste Tveit kirke torsdag
19. desember kl. 09.00.
Barnehagegudstjeneste Tveit kirke
torsdag 19. desember kl. 10.45.
Ungdomskirken Tveit arrangerer
gudstjeneste fredag 6. desember
kl. 20.00 på menighetshuset. Karen B.
Melhus og Jens Olai Justvik.
Fra en øvelse til Tveit og Hånes kirkekor der Thor og Jørn har vært med lenge.

Julemysteriet i tekst og toner.
Tveit kirke søndag 22. desember
kl. 20.00. Medv.: Tomine E. Dalene

Begge blir stille en liten stund, og de
innrømmer at de ikke kommer på noe
umiddelbart. Kanskje et bevis på at
like barn leker best?
- Jeg er nok mer glad i tall enn Jørn,
kommer det omsider fra Thor.
- Jeg er nok hakket mer opptatt av
motorsykler og andre mye verdier, sier
Jørn og ler.
- Hva betyr dette lange kjennskapet og
vennskapet for dere?
- Mye. Det er fint å følge med i livet
til hverandre. Og det er verdifullt å ha
et kameratskap der vi kan være oss
selv og snakke om hva det måtte være,
sier Jørn.
- Hvis dere i et tenkt tilfelle skulle ha
giftet dere i dag, ville dere da ha valgt
hverandre som forlovere?
- Ja, det ville vi ganske sikkert, svarer
Thor og Jørn, nesten i munnen på
hverandre.

(opplesning), Therese D. Gabrielsen
(fløyte), Tone Charlotte Sandvik (sang),
Ruth L. Sandvik (orgel/piano).
Julaften i Tveit kirke
Kl. 14.00 ved Jens Olai Justvik.
Julespill av små og store.
Solosang ved Karoline Wadseth.
Kl. 16.00 ved Jens Olai Justvik.
Solosang ved Kari Valseth.
1. juledag høytidsgudstjeneste.
Tveit kirke kl. 12.00. Liturg Jens Olai
Justvik og preken ved Karen B.
Medhus. Nattverd. Solosang ved Anne
Martine Justvik. Tveit Veterankorps
medvirker og spiller julesanger før
gudstjenesten.
1. nyttårsdag gudstjeneste
Tveit kirke kl. 17.00. Jens Olai
Justvik. Nattverd. Therese D.
Gabrielsen (fløyte).

Jul og nyttår i Hånes kirke: se side 20 og nettsiden haneskirke.no
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Han var medlem i maxiklubben som
11-12 åring og senere i ungdomsklubben MEGA. En del år senere
ønsket menigheten å starte opp
søndagsskole, og da sa han ja til å være
med som en av lederne der.

Det nye menighetsrådet i Tveit

Datatreff på menighetshuset
Hans har også en stor interesse for
dataspill og har vært hovedansvarlig
for Tveit LAN sine arrangement de
siste årene, nå i samarbeid med
Ungdomskirken Tveit UT.

Døra til Tveit kirke står vidåpen, og Hans Bøhn Andreassen håper flere unge også finner
veien til de ulike fellesskap og samlinger Tveit menighet har.

- Vi har hatt et ønske om å gi datainteressert ungdom trygge og gode
rammer der de kan møte andre med
samme interesse her i Tveit. Det er
greie lokaler i kjelleren på menighetshuset, og de har dyktige folk, både
ansatte og frivillige som støtter oss
med vakthold og andre praktiske
oppgaver

Menighetsrådets travle
yngstemann

Også i Tveit Soul Children hjelper
Hans til med teknikken, i tillegg til at
han ofte styrer spakene gudstjenester
og konfirmantsamlinger.

Han er 22 år gammel og har vært engasjert med mange
forskjellige oppgaver knyttet til Tveit menighets arbeid for
barn og ungdom. Nå er Hans Bøhn Andreassen valgt inn
i menighetsrådet der han håper å bidra med et ungt blikk.

- Kirka har etter hvert fått nytt og
moderne utstyr, og her har jeg
mulighet til å tilegne meg ny kunnskap, samt bidra med mine evner.
Med mitt engasjement kan jeg kanskje
også få andre unge engasjert for
menigheten og kirkas aktiviteter.

- Jeg tror at jeg som ung kan se ting litt
fra en annen vinkel, sier han.
I menighetsrådet er har valgt som
Tveit menighets representant i styret
for Tveit menighetshus.
Gode møtesteder
Det skjer mye spennende i Tveit
menighet. Menighetens hovedsatsing
er på barn og unge der Hans allerede
er engasjert.

og dermed var oppgaven som
DJ midt i blinken.
LAUVÅSEN

Gabbroveien 1 – 25

Solrikt. Sporty.
Flotte rekkehus på Lauvåsen klar for innflytting!
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En innbydende engel
Tveit menighet har fått en logo som på en stillferdig og
lys måte innbyr til tilhørighet og fellesskap. Det er en
stilisert figur som har en inkluderende og samtidig åpen
armbevegelse, og en tekst som formidler menighets tre
fokusord; se, inkludere og engasjere.
- Jeg har forsøkt å lage noe som er enkelt og som på en
lettfattelig måte gjenspeiler det menigheten ønsker å
være, forteller Lene Kathrine Kjevik som har designet
logoen. Hun bor på Dønnestad og er til vanlig formingslærer ved Tangen videregående skole. Figuren er
inspirert av den nye dåpsengel-tradisjonen, som er blitt
som et symbol på nysatsing i Tveit. Logoen er laget i
ulike fargevarianter til bruk for de forskjellige
aktivitetsområdene i menigheten. Lene Kathrine er selv
vokst opp i Tveit menighet og har opplevd det som et

godt fellesskap. Fra tid til annen har den hatt sine ting og
det er ikke unaturlig. - Det hører vel med til livet at det
går litt opp og ned. Nå er menigheten i et godt gjenge,
noe jeg håper at også logoen kan formidle, sier hun til
Bladet Vårt.
Asle Jøssang

VISNING
Onsdag
25. september
kl. 17 –18

- Det å få muligheten til å være med
å skape gode møtesteder for barn og
unge framover ser jeg på som
spennende.
Hans engasjement startet i den
kommunale fritidsklubben her i Tveit
da han gikk i 8. klasse. Han hadde
interesse for både musikk og teknikk,

Tekst og foto: Øyvind Brennsæther

Søndag 24. november ble det nye menighetsrådet presentert under gudstjenesten
i Tveit kirke av Torgny Bøhn (foran), lederen i menighetsrådet. Fra venstre bak: Rita Solum, Knut Anders Borgen,
Eva Ryen, Kari Britt Nyhus, Hans Bøhn Andreassen og sokneprest Jens Olai Justvik.

VELKOMMEN

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

• 2 etasjer
• Sportsbod
på 9,8 m2

TA KONTAKT FOR MER INFO!
KIRSTEN VIK • 900 38738 • KIRSTEN.VIK@HSH-AS.NO
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Menighetsbladet i Tveit er 50 år
I desember er det 50 år siden beboere i Tveit fant det aller første menighetsbladet
i postkassa. Per Svein Staalesen syntes det var upraktisk at kirkelige arrangementer
og hendelser i Tveit ble kunngjort med plakater og tegnestifter på lyktestolper.
Høsten 1969 spurte han menighetsrådet om lov til å gjøre noe med det.
Staalesen fikk ikke bare lov. Han fikk helt frie hender. Så gikk han i gang.

- Og alle i Tveit gledet seg?
- Stort sett. Bare to ganger ga presten uttrykk for misnøye.
Den ene gangen etter at jeg skrev om en ny feltprest på
Kjevik. Han kom fra Frikirken. Sognepresten i Tveit ville
ikke ha noe skriving om ham. Daværende sogneprest lot
meg også få høre det da jeg trykket et dikt. Presten mente
det var filosofisk og ikke handlet om Jesus.

Det første bladet var et A4-ark som først ble brettet til seks
A5-sider. Øverst på Moneheia produserte han 180 menighetsblader fra 1969 til 1987. Det vil si 10 nummer i året.
Han intervjuet, skrev og fotograferte. Hjemme på badet
kopierte han bilder, etter at filmene var fremkalt av Odd
Jensen i Fotomagasinet.

Per Svein Staalesen ga ut 180 menighetssblader fra 1969 til 1987.

- Hadde jeg ikke bilder som passet til sakene jeg skrev om,
tegnet jeg illustrasjoner selv, sier Staalesen.
Distribusjonen var det andre som tok seg av. Etter noen år
ble redaksjonen doblet, da også Per Birkeland ble med.
- Også skolen og idrettslaget så mulighetene i nå ut til alle
husstander i Tveit med innsendt stoff. Dermed fikk menighetsbladet også preg av å være bygdeblad.
Nå er alle de 180 utgavene samlet i tre bøker med stive
permer. Det aller siste nummeret fra Staalesens og
Birkelands hender var på imponerende 18 sider og ble delt
ut i 1987. Mange husker også ungdomsklubben Per Svein
Staalesen startet og drev på Hamresanden hver eneste
fredag kveld i flere år.

FOR 50 ÅR SIDEN
«Kontakt» var tittelen på den første artikkelen i det første
menighetsbladet for Tveit i 1969. Deretter fulgte følgende
innledning som tankevekkende nok kunne passet like
godt i dag, 50 år senere, bortsett fra at «kontakt»
trolig hadde vært byttet ut med «kommunikasjon»:
«Alt som er kontaktskapende blir høyt verdsatt i dagens
samfunn. Bakgrunnen er vel at det er så mange skarpe
motsetninger mellom mennesker, så mange skillemurer,
både internasjonalt og i det enkelte folk i dag. Videre er
der ganske enkelt så mange som er ensomme.»
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- en bønn om rettferdighet og et håp om fred
Uttrykket «å kunne sitt Fadervår» er kjent. I denne serien i Bladet Vårt
går vi gjennom de ulike bønnene i Fadervår. Denne gangen er vi kommet
til bønnen «La ditt rike komme» eller «komme ditt rike» som det het før.
En som kan sitt Fadervår og har vokst opp i en kultur der denne
bønnen har vært en del av dagliglivet, er Asle Jøssang. Asle jobber
som førsteamanuensis ved NLA Høgskolen på Gimlekollen. Han har
doktorgrad i sosialantropologi og har også en bakgrunn som misjonær.

Av Lars Hollerud (tekst og foto)

Utover disse episodene, virket alle å være glade for
menighetsbladet, erindrer Staalesen, en pensjonert
typograf som bor på Moneheia med sin kone Astrid.

«La ditt rike komme»

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

- Jeg tror “la ditt rike komme” uttrykker en bønn og et håp
om at Guds frelsende gjerning må bre om seg på jorden,
og at Hans vilje må gjøre seg gjeldene slik at fred og
rettferdighet kan råde, sier Asle.
- Har Fadervår alltid vært en del av livet ditt?
- Ja, jeg er oppvokst i en misjonærfamilie, og så lenge
jeg kan huske har jeg hørt og bedt denne bønnen, på
forskjellige språk. Den norske språkdrakten har forandret
seg litt opp igjennom, men versjonen jeg lærte som barn
er den som “sitter”. Det er ikke alltid lett å be, men her har
Jesus selv gitt oss en oppskrift vi kan følge.
- Du har bakgrunn som misjonær og sosialantropolog.
Hvordan passer bønnen «la ditt rike komme» inn i det?
- Teologi og sosialantropologi forholder seg til tilværelsens
realiteter på en utfyllende måte. Det handler om hvordan
det åndelige fra Gud møter og blir en del av det menneskelige og kulturelle. Som det heter i et afrikansk ordtak:
“Vannet som faller ned fra himmelen er alltid klart, men det
tar farge av jordsmonnet det faller på.”
- Dette er spennende å oppleve og studere.
- Tenker du også at «la ditt rike komme» handler om at
Guds virkelighet skal komme til deg?
- Ja, den individuelle dimensjonen hører med. Guds frelse
må også gjelde meg, og at det må få positive konsekvenser
for livet og for mitt samvær med andre, sier Asle Jøssang.

Når Staalesen ikke hadde fotografier, tegnet han illustrasjoner selv.
Her sogneprest Gerhard Tønnessen.

Foto: Privat
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Mellom engler og kjempesjokolader i Hånes kirke
Det var mange glade vinnere i Hånes kirke lørdag 23. november.
Aller bredest smilte de to damene som vant en kjempesjokolade og en engel.
Den største vinneren var kanskje likevel fellesskapet i bydelen Hånes.
Julemessa i Hånes kirke er en
tradisjon som samler hundrevis av
Hånes-folk hvert eneste år. I tillegg til
flotte gevinster er det muligheter for
å gjøre noen gode julegavekjøp eller
smake på søte fristelser på kakebordet.
Sang av Hånes barnekor og Hånes
mannskor løftet stemningen enda
noen hakk.
Totalt innbrakte årets julemesse i
Hånes kirke 150 000 kroner brutto. Det
er ny rekord. Pengene skal blant annet
brukes til tilbud for barn og ungdom
og til omsorgsarbeid for Hånes sine
innbyggere.

STRAKTE HALS: Både små
og store strakte hals når
Hånes Mannskor løftet
stemningen flere hakk
med frisk sang.

FREDAGSVAFFEL
I ADVENTSTID

ENGEL-LYKKE: Kirsti
Tellefsen var
storfornøyd med å vinne
en flott engel i keramikk.
Petter Tangaard Lomeland
sørget for overrekkelse
med stil.

Velkommen til en noe utvidet
fredagsvaffel. Det blir lave
skuldre, vafler, kaffe og hygge.
I tillegg blir det advents- og
julesanger, med noe attåt.
Fredag 13. desember kl.12.00.
Vi oppfordrer alle til å invitere
med en nabo eller venn.

Tekst og foto: Dag A. Kvarstein
SØT GEVINST: Petter Tangaard Lomeland
kunne overrekke en kjempesjokolade til en
glad vinner.

Velkommen til litt
sjømannskirke på Hånes!

Klær for menn
Lillemarkens, Kristiansand - Tlf. 38 09 06 00

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
Tomine Timenes,
døpt i Randesund kirke
Hannah Albertsen Temte
Camilla Andersen-Fleming
Ola Rekve Kloster,
døpt i Grim kirke

Telefon
38 04 87 77

Hamresanden
Tlf. 38 09 43 30

Døde
Mailill Nilsen
Gabriel Alexander Olsen
Jorunn Svensson Nor
Arnhild Sars Kvifte

Tveit
Ryen
Åpent 07-23 (man-lør)
Skaff deg medlemskort! Da blir du med
på å dele overskuddet i butikken!

Det intime spisested
i maritimt miljø

Ta turen om
Hamresanden!
Middag,
grillretter og
smørbrød.

Velkommen til oss på

Døpte
Levi Andre Kabaya
Selma Refstie Søvde
Filip Nis Borgan Jørgensen
Noah Stedjan Sørbø
Mia Crogh
Samuel Bay Fast
Døde
Torbjørn Løvrød
Cally Johanne Lyngstad
Sven Guttorm Krageboen
Bjørg Sannes

TVEIT DYREKLINIKK

Espen Isak Egeland
Bedemand og daglig leder

Vakttelefon hele døgnet: 38 02 24 44

TLF : 940 92 726

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

online booking : frisorgarden.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
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
Kristin Wallem Timenes, leder
tlf. 950 42 117

TANNLEGE STOKKELIEN

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

MØBELSTUA AS

Døgntelefon: 38 17 74 50
www.andas.no

Stopping - Omtrekking - Restaurering
- Nyproduksjon - Reparasjon Møbelstoffer- mm.
Tveitevegen 11
4760 BIRKELAND
Mob: 47 41 74 83
E-post: post@mobelstua.no

Tannlege Mads Stokkelien har
nå begynt å jobbe i vår praksis og
tar imot nye pasienter.
Velkommen til oss.
Dronningensgate 4. Tlf: 911 97000
www.stokkelien.no

Telefon: 47 61 18 47

18 BLADET vårt
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VI SAMLES TIL GUDSTJENESTE
HÅNES

25. desember kl. 12.00
Høytidsgudstj. Olav Trømborg.
Trygve Rypestøl spiller saksofon.
Nattverd. Mulighet for dåp.

TVEIT
korps.
Onsdag 1. januar kl. 17.00
Kirken. Nyttårsgudstjeneste.
Jens Olai Justvik. Nattverd.
Fløyte: Therese D. Gabrielsen.

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.

29. desember - Ikke gudstj.

8. desember kl. 11.00
Gudstj. Olav Trømborg. Innvielse
av nytt prosesjonskors. Nattverd.
Takkoffer til Menighetens
ungdomsprosjekt. Velkommen
til søndagsskolen!
15. desember kl. 11.00
Julespill-gudstjeneste med
Hånes barnegospel, Tween Sing
og Hånes mannskor.
Olav Trømborg. Takkoffer til
menighetens arbeid.
22. desember kl. 11.00
Gudstjeneste v/Olav Trømborg.
Nattverd. Mulighet for dåp.
Takkoffer til menighetsbladet.
24. desember kl. 14.00
Julegudstj. Olav Trømborg.
Hånes barnegospel og Tween
Sing synger. Takkoffer til Kirkens
Nødhjelp.
24. desember kl. 15.30
Julegudstj. Olav Trømborg.
Trygve Rypestøl spiller
saksofon. Sang ved Andreas
Mørland. Takkoffer til Kirkens
SOS.

1. januar kl. 19.00
Fellesgudstjeneste for menighetene i “gamle Randesund” i
Frikstad bedehus.
5. januar kl. 11.00
Gudstj. Olav Trømborg.
Nattverd. Mulighet for dåp.
12. januar kl. 19.00
G19. Olav Trømborg. Nattverd.

Mannskor. Tirsdager i partallsuker
kl. 19.30. Uhøytidelig kor for alle menn;
sosialt fellesskap i sentrum.
ONSDAG
Åpen kirke og Lectio divina.
Siste onsdag i måneden fra 19.30.
TORSDAG
Babysang. Drop in-tilbud kl. 10.30.
Februar - mai. Følger skolens ferier.
Hånes barnegospel. Kor for barn fra
4 år og oppover. Kl. 17.30-18.15.
Dansegruppe for medlemmer fra
3. klasse og oppover annenhver
torsdag, dette er i forlengelse av
øvelsen.
Tween sing. Kor for barn i 5.-7.
klasse. Kl. 17.30.
Hånes og Tveit kirkekor. Kor for
voksne. Kl. 19.30. Øvelse i Hånes kirke
eller Tveit menighetshus.

Søndag 15. desember kl. 19.00
Kirken. Lysmesse i samarbeid
med Ve skole. Elever deltar.
Jens Olai Justvik. Markering av
ny flombelysning på kirken.

26.januar kl. 11.00
SuperSøndag. Olav Trømborg
og Petter T. Lomeland. Bønnevandring med nattverd. Mulighet
for dåp.
2. februar kl. 11.00
Gudstj. med pres. av årets konfirmanter. Olav Trømborg og Linn
Mørland. Aleksander Gundersen.
Nattverd. Mulighet for dåp.
9. februar kl. 11.00
Gudstjeneste. Olav Trømborg.
Nattverd. Mulighet for dåp.
16. februar - Ikke gudstj.
23. februar kl. 19.00
G19 v/Olav Trømborg. Nattverd.

Torsdag 19. desember
Kirken
Kl. 09.00: Skolegudstjeneste
Jens Olai Justvik
Kl. 10.45: Barnehagegudstjeneste. Staben.
Søndag 22. desember kl. 20.00
Kirken. Julemysteriet i tekst
og toner. Ledet av Ruth L.
Sandvik.
Tirsdag 24. desember i kirken
Kl. 14.00: Julegudstjeneste for
hele familien. Jens Olai Justvik.
Julespill. Solosang av Karoline
Wadseth Aase.
Kl. 16.00: Julegudstjeneste.
Jens Olai Justvik. Solosang av
Kari Valseth.
Onsdag 25. desember kl. 12.00
Kirken. Høytidsgudstj. Jens Olai
Justvik. Karen B. Melhus.
Nattverd. Solosang av Anne
Martine Justvik. Tveit Veteran-

FREDAG
Fredagsvaffel. Partallsuker fra kl. 12.
Et hyggelig sted for fellesskap, vaffel
og et gudsord. Fredagsvaffel åpent for
alle uansett alder.
Utvalgte dager er det Tweensklubb.
5. -7. klasse. For dato og klokkeslett,
se menighetens nettside.
Utvalgte fredager er det Connected
ungdomsklubb fra 8. klasse.
For dato og klokkeslett, se
menighetens nettside.
SØNDAG
Gudstjeneste. Se ovenfor,
menighetens nettside, facebook
og ukentlige annonser i FVNs
lørdagsutgave.
Søndagsskole. Utvalgte søndager!
Se menighetens nettside.

Søndag 5. januar kl. 11.00
Kirken. Jens Olai Justvik.
Mulighet for dåp. Nattverd
Søndag 12.januar kl. 11.00
Kirken. Englesøndag. Jens Olai
Justvik og Margot Tangen. Band.
Dåpsbarn fra høsten 2019 og ut
året får sine dåpsengler.
Søndag 19. januar - Ikke gudstj.

19. januar - Ikke gudstj.

DETTE SKJER I HÅNES
TIRSDAG
Kirkeringen. Samling for damer i
hjemmene 1 gang pr mnd.

Søndag 8. desember kl. 17.00
Kirken. Julekonsert med lokale
solister, kor og korps.

Søndag 26. januar kl. 11.00
Kirken. Gudstjeneste. Jens Olai
Justvik. Mulighet for dåp. Nattverd.
Søndag 2. februar kl. 11.00
Kirken. Jens Olai Justvik.
Mulighet for dåp. Nattverd.
Søndag 9. februar kl. 11.00
M.huset? Karnevalsgudstjeneste.
Jens Olai Justvik. Margot Tangen.
Band.
Søndag 16. februar - Ikke gudstj.
Søndag 23. februar
Ikke gudstjeneste. Se Hånes.
Onsdag 26. februar kl. 19.00
Kirken. Askeonsdag.
Jens Olai Justvik. Nattverd.

DETTE SKJER I TVEIT
MANDAG
Babysang
Hver mandag kl.10.30 i menighetshuset. Kontakt: Margot Tangen.
Starter opp igjen i januar.
TIRSDAG
Konfirmantundervisning
Annenhver uke fra 17.00 - 19.00

TORSDAG
Supertorsdag
Annenhver uke kl. 16.30 i menighetshuset. Hjemmelaget middag til en
billig penge. Barneandakt og aktivitetsgrupper. Kaffe for de voksne.
Alle generasjoner velkommen.

Menighetsrådsmøter
Én gang i mnd.

Hånes og Tveit kirkekor
Øver kl. 19.30 i Hånes kirke eller
Tveit menighetshus.
Kontakt: Ruth L. Sandvik

ONSDAG
Kvales minne kl. 16.30, andakt.
Annenhver gang DNK og Frikirken.

FREDAG
Ungdomskirken Tveit UT
Kontakt: Margot Tangen

Onsdagsmøte/temamøter
Følg med på nettsiden.

SØNDAG
Gudstjeneste
Kl. 11.00 (som regel) i Tveit kirke.

