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Min
salme
Å kom nå med lovsang
Å kom nå med lovsang, jordens kristenskare
Å kom nå med lovsang til Betlehem.
Kom for å se ham, kongen i en krybbe.
Ref:
Kom tilbe ham Guds Under (3x)
Vår Herre Krist.
Syng englehærer, syng med salig jubel
Å syng, myriader i himlens slott:
Ære til Gud og fred blant oss på jorden.

Dette er større enn tanken vår kan fatte. Kirkefader
Tertullian sier derfor om dette ufattelige som vi nå skal feire
at «dette er så utrolig at det må være sant.»
Hva var det som «det sanne lys» viste? Ordet fotografere
er sammensatt av de to greske ordene «lys» og «skrive».
Direkte oversatt betyr det «å skrive med lys». Jesus fotograferer Gud. Han tegner et sant bilde av hvordan Gud er. Det
som ikke var mulig tidligere, å se Gud, ble nå mulig. Jesus
sier om seg selv: «Den som har sett meg, har sett Far.»
Johannes skriver derfor i sitt evangelium og i sine brev
om det han har sett og hørt. Han så hvordan Jesus møtte
mennesker med verdighet. Hvordan han førte de som var
utenfor fellesskapet inn i fellesskapet. De som kom med
skyld, ble tilgitt og satt fri. De som manglet håp, fikk håpet
tilbake. De som manglet mening, gav han mening med livet.
Det var det de kunne se med egne øyne. De så at Guds navn
er barmhjertighet.

Julens budskap gir oss bilde av Gud, men det sier også
noe mer. I Mozarts Requiem synger koret «Husk
nåderike Jesus (pie Jesu), jeg er din reises årsak.» Det var
altså menneskenes frelse som var grunnen til at Han som
var i begynnelsen hos Gud, la ut på reisen ned til oss her
på jorden. Til hyrdene på Betlehemsmarken sier engelen
derfor: «I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er
Messias, Herren.» Jesus kom ikke bare for å gi oss et bilde
av Gud. Han kom for å frelse.
I dette året har vi markert at det er fem hundre år siden
reformasjonen startet. Et av reformasjonens kjerneord er
ordene «troen alene». Det er ved troen på Jesus at Gud tilbyr
oss sin frelse. Ikke ved vår egen innsats. Jesus utfordrer oss
til å respondere på at han kom til jorden. Sagt med Johannes
sin versjon av juleevangeliet:

Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.
Med ønske om en velsignet julehøytid.

En kvinne ble en gang spurt: «Hva var det som kjennetegnet
Jesus?» Hun svarte: «Han snudde aldri ansiktet sitt bort fra
noe menneske.»

Jeg har hørt den flere ganger, men fikk et annet
forhold til den da vi bestemte at vi skulle ha
den i Hånes Barnegospel. Jeg fant en versjon
som klinger bra og har godt med futt. Vi har
en fantastisk solist som synger versene.
Koret synger sammen på siste vers. Dette vil
få alle og enhver til å få gåsehud! Det er bare å
glede seg til julaften klokken 14 i Hånes kirke.

Alle gleder seg til jul – pynting av tre, god mat og pakker, men denne
sangen beskriver perfekt hva julen faktisk handler om – Guds Under.
Det er rett og slett helt fantastisk. Ønsker dere en fredelig jul.
Marianne Wolles, dirigent i Hånes Barnegospel
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Avskjed med Theis
Fylt av mennesker, gode ord og vakker musikk.
Slik var det i Tveit kirke 20. oktober, den regntunge fredagen
da Theis Salvesen for siste gang var i kirken han var så glad i.
Innerst inne ville han ha likt det, om han hadde sett og hørt det.
Biskop Stein Reinertsen forrettet, og sa det alle visste, at Theis
elsket å være prest. Og enda viktigere, han var en elsket ektemann og en kjærlig far. Han var en fargerik, engasjert,
livsnytende og omsorgsfull prest som var glad i Jesus og som
oppriktig brydde seg om alle og enhver. Han var en ja-mann.
Følgelig kom de fra alle slags miljøer, de omtrent 400 som fylte
hver benk og stol i kirken han kom til i 2007. Foruten familie,
venner og kolleger, kom naboer, lokalpolitikere, gutter fra
motorsykkelklubben, Tveit hagelag og Sørlandet krets av
kristne arbeidere, og sikkert enda flere for å ta farvel med den
livsglade og folkekjære presten. De mange minneordene tegnet
et bilde av en mann som fikk et møte med Jesus så radikalt at
det medførte et ekstra år ved Farsund gymnas.
De fikk høre glimt fra sterke historier som hver for seg formet
ham, som da faren døde mens Theis var tenåring og om
katastrofen da oljeriggen Alexander L. Kielland i 1980 veltet
med 212 mennesker om bord.
Der var også Theis, som ville ut og jobbe sammen med
vanlige folk etter prestestudiene ved MF. 123 av dem
omkom. Mens han satt i livbåten på stormfullt hav, lurte han på
om Marit ville bli enke allerede før de ble gift.
Samtidig minnet han seg selv om at om han hørte Herren til,
i liv så vel som i død.
Dette siste sa han også gjentatte ganger etter at sykdommen
rammet. Sånn sett kunne han skrevet det selv, ett av salmeversene som runget i den gamle kirken denne fredagen:
«Rikdom og ære som menneske gjev,
er ikkje meir enn den morknande vev.
Du er min arv som varer til sist,
Himmelske konge, det veit eg for visst».
Tekst: Lars Hollerud / Foto: Asle Jøssang
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Politimannen som ble kirketjener
Etter 35 år i politiet med stadig nye oppgaver og lederansvar,
fant Terje Skoge ut at han skulle pensjonere seg, 57 år ung.
Nå har han gått fra å være lovens lange arm til å være en hjelpende
hånd med alle slags gjøremål i Hånes kirke.

Hånes Mannskor (HMK) øver annenhver tirsdag i
Hånes kirke. Sanggleden og fellesskapet er det
viktigste, sier dirigent Kristian Woxmyhr ved pianoet
og formann Ådne Timenes stående til høyre.

Røversang, spirituals
og kaker med krem
De starter med en god kaffepause og litt prat før de går
i gang med sangøvelsen, mennene i Hånes mannskor (HMK).
Rykende kaffe er oppvarming god som noen, og snart synger
de både på norsk, engelsk og røverspråk - av full hals.
Av Dag Kvarstein (tekst og foto)

Denne tirsdagen i slutten av oktober
er de tolv sangere i tillegg til dirigent
Kristian Woxmyhr Et passende
antall for et mannskor som øver i en
kirke – selv om vi ikke skal dra det
for langt å antyde en parallell til en
flokk på tolv og deres mester - et
helt annet sted, i en helt annen tid.
For ofte kan de være 20 til stede på
øvelsene, og ikke så mange av dem
er fiskere heller.
Trenger ikke være sangfugler
- Vi er ikke så veldig strenge. Dersom noen må prioritere noe annet
en gang, så er det selvsagt greit.
Men vi satser på at godt sosialt miljø
og vår garanti for gode kaker, skal få
folk til å komme. De trenger ikke å
være noen store sangfugler. Det
er mer enn nok at de liker å synge,
ønsker å være en del av en guttegjeng og setter pris på kaker med
krem, sier Ådne Timenes, initiativ6 BLADET vårt

taker til koret og en av flere faste
leverandører av gode «one-linere»
under øvelsene.
Koret er ungt, bare et halvt år
gammel, og medlemmene er ungdommelige, men modne. Aldersspennet går fra ca. 26 til 65 år, men
en hovedvekt på pluss-minus 50.
- Hva var det som fikk dere til å
sette i gang med mannskor i Hånes
kirke i en tid når sangtradisjonen
her i landet er mest levedyktig på
fotballarenaer og i private dusjer?
- Det var å lage noe i Hånes kirke
spesielt for menn. Hva kan binde oss
sammen, spurte vi. Hvordan kan vi
lage en guttegjeng i kirka som har
det gøy? Og hvordan bli kjent med
menn som er litt kirkefremmede?
Svaret ble HMK, Hånes Mannskor,
forklarer initiativtaker Timenes.
Den gamle afroamerikanske julesangen (negro spiritual) «Go Tell it

on the Mountain» runger mellom
veggene i Hånes kirke. Kirkerommet
fylles med en frisk sangglede som
smitter fra mann til mann, og volumet stiger stadig. Såpass mye stiger
det, at dirigent Kristian må minne
om at det finnes noe som heter
«dynamikk».
Helgardering med krem
Det er pause, det vil si prate- og
kakepause. En av mennene har
helgardert seg og gitt oppdraget
med dagens bakst til kona, en
voluminøs eplekake med iskrem.
Imens diskuteres korets mulige
identitetsmarkører og «signatur».
Et spesielt slips, en hatt, hvit skjorte,
«men in black» eller kanskje vår
egen dans? Ideene er mange, men
ingen ser ut til å lande i løpet av
denne øvelsen. I stedet går de over
til de mange forespørslene fra innog utland. Alt fra julemesse i Hånes
kirke til opptreden på den spanske
riviera. Ja… det var vel det.
Teksten er viktig, og budskapet
kommer tydelig fram i mange av
sangene: «Go tell it on the mountain
that Jesus Christ is born!». Men i
andre sanger er nok sanggleden og
humøret vel så sentralt. For
eksempel i røversangen laget av
Ronja Røverdatters litterære
mamma, Astrid Lindgren. Den lyder
slik: Hau-Hau, Hau-Hau, Hau-Hau …
HAU!... eller noe i den duren.

Av Dag Kvarstein (tekst og foto)

Jobben som kirketjener på Hånes har faktisk en del
fellestrekk med det å være politimann, mener han.
- Ja, det er absolutt flere likheter. Jeg jobber tett med
mennesker som før, og jeg treffer folk i mange ulike
livssituasjoner og aldre, sier han.
Terje Skoge var vaktleder hos politiet i Kristiansand
da han sluttet ved nyttår. Siden august har han i stedet
vært «vaktmester» i Hånes kirke i halv stilling.

medlem av menighetsrådet i Randesund, har stilt opp
som kirkevert og gudstjenestemedhjelper og er
fremdeles aktiv i diakoniutvalget.
- Det er flott å få være en del av kirka. Hit kan folk
komme med sin tro, sin tvil og sitt håp. Ikke minst
tror jeg det store barne- og ungdomsarbeidet som kirka
driver har stor verdi, både for den enkelte, men også
som en forebyggende faktor i et lokalsamfunn.
- Du jobber mye i helgene. Er det ikke av og til litt surt
å ikke ha fri når alle andre har det?

Vaktmester-oppgavene er nemlig en viktig del av
kirketjenerjobben. I tillegg sørger han for at alt er klar
til gudstjenester og seremonier. Kl. 09.00 er han på
plass i kirka tre søndager i måneden for å forberede,
tilrettelegge, pynte og rydde. Han sørger også for at
kirkeklokkene kimer på riktige tidspunkt.

- Nei, det er ikke noe offer for meg. Jeg er vant til å
jobbe i helgene, og vi har ikke hytte. Siden jeg bare har
halv stilling, har jeg likevel tid og rom for mye, blant
annet å stille opp for barn og barnebarn, forteller
Terje Skoge.

- Flott å være en del av kirka

“Hit kan folk komme med
sin tro, sin tvil og sitt håp”

Den pensjonerte politimannen har lenge vært engasjert
i menighetsarbeid, men da som frivillig. Han har vært
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Gjensyn med en modig biskop
I oktober i fjor besøkte en delegasjon på fire fra Hånes menighet Egypt.
Her møtte de den koptiske biskop Thomas som driver et stort sosialt arbeid
blant den forfulgte og terrorutsatte kristne minoriteten i landet. Ett år etter
Egypt-reisen fikk Hånes-folkene møte biskop Thomas igjen, i Grimstad.
Det gjorde inntrykk.

TIL ETTERTANKE

Jeg har mistet min barnetro
Jeg har mistet min barnetro. Eller rettere
sagt: Jeg har blitt voksen og gjort noen
erfaringer og observasjoner som gjør at jeg
nå tror på en annen måte. Det er en tro
blandet med tvil, og det er en tro med
plass for uløste spørsmål.

ens skygge, og troen er tvilens skygge. Av og til tviler jeg
på troen. Andre ganger tror jeg tvilen, som for å overbevise
meg selv om at jeg er et selvstendig og tenkende menneske.
Selv har jeg ikke opplevd verre ting enn det de fleste gjør.
Men jeg forstår at når barnet ditt dør i en meningsløs sykdom
eller blir revet bort i en ulykke, er det liten trøst i å synge
«Pass på liten og på stor». Da er det lett å konkludere med at
Gud ikke passer på verken liten eller stor. Jeg kjenner noen
som har landet på det.

Jeg tror ikke lenger at alt går bra, bare jeg er snill og grei.
Jeg tror ikke lenger at Gud kan ordne opp i alt her og nå.
Jeg har oppdaget den bibelske sannheten at Gud lar solen gå
opp over både onde og gode, og Gud lar det regne over både
rettferdige og urettferdige. Jeg har også oppdaget at kampen
mellom det onde og det gode er en daglig tvekamp i et hvert
menneskes indre, ikke en batalje mellom drager og helter.

Av Dag Kvarstein (tekst og foto)

- Det er veldig inspirerende å se
hvordan Guds ord og de bibelske
fortellingene bli synlige gjennom
livet og tjenesten til Biskop Thomas.
Vi har mye å lære av hvordan hans
tro og hans liv et ett og det samme.
Biskop Thomas er for meg som en
oase i kirkelandskapet. Det sier
Petter Tangaard Lomeland, en av
dem som fikk møte biskopen både i
Egypt og i Grimstad.
Den koptiske biskop Thomas tilhører
en kristen minoritet som ofte
behandles som annenrangs
mennesker i Egypt. Mange av dem
lever i stor fattigdom ved søppelplassene rundt Kairo. Mange
koptiske kirker er også rammet av
terroraksjoner de siste årene. Midt
i fattigdommen og terroren står biskopen modig fram for å gi
mennesker livsmot og verdighet:
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- Jeg ønsker å se mine medmennesker med Guds kjærlige øyne.
Jeg ønsker å være med å løfte
mennesker opp, sier han.

- Det gjør inntrykk å høre slike
nyheter når jeg selv har vært der og
truffet menneskene som lever der,
sier Petter.

Biskop Thomas var i oktober i
Grimstad for på presentere sin bok
«I kjærlighetens sirkel». Gjennom
forfatteren Eivind Skeie deler han her
sine kloke og dype tanker om hvordan troen på Kristus gir han kraft
og mot i møte med fattigdommen,
nøden og forfølgelsen. Blant dem
som sikret seg boka hans med
signatur var Petter Tangaard Lomeland og Vidar Blakseth fra Hånes.

Biskop Thomas driver et stort
retreat-senter, Anafora Farm
(anafora betyr «å løfte opp»), og på
samme område har han startet
Anastasia, et kurssenter ungdom
får hjelp til å klare seg i samfunnet.

Angrepet av terrorister
Petter forteller at bare kort tid etter
de hadde besøkt en koptisk kirke i
Kairo, ble kirken angrepet av terrorister. Mange ble drept i angrepet.
Det har vært flere likende angrep i
Egypt de siste årene.

Mer om Hånes menighets
misjonsprosjekt på vår
nettside:

Hånes menighet støtter dett
arbeidet, i tillegg til det arbeidet
Mama Maggie gjør i «søppelbyene»
ved Kairo.

www.haanesmenighet.no/aktiviteter/
misjonsprosjektet/

Det tillitsfulle barnet stilles ofte opp som ideal for oss i
møte med livets store spørsmål. Mange opplever at denne
barnlige tilliten til en Gud som passer på, er en trygghet i
livets bølgedaler. Andre leter etter en annen livbøye for å
holde hodet over vannet.
Vi som har gått på søndagsskole bærer mange av de kristne
barnesangene med oss. Kanskje som en trøst, men kanskje
også som en byrde? «Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn»,
«Pass på liten og på stor», «Ingen er så trygg i fare som Guds
lille barneskare». Og du har kanskje hørt denne: «Om jeg er
liten eller stor- så er det best for meg på jord å høre Jesus til
og gå den vei han vil, det er det som gjør meg lykkelig!»
I møte med livet oppdager vi at lykken er kortvarig og skjør.
Vi går ikke rundt i en evig lykkerus selv om vi tror på Jesus.
Skulle vår gudstro blitt målt med et lykkebarometer,
ville troen vært en skrøpelig konstruksjon.
For meg er troens funksjon at den skaper sammenheng og
mening i livet – ikke først og fremst lykke og «feelgood».
Jeg har noe over livet mitt som er større enn meg selv. Jeg kan
tro at jeg er skapt av Gud, og jeg har et håp om noe godt etter
døden. Og jeg tror og opplever, i alle fall i glimt, at jeg har en
Far som går med meg gjennom livet. Gjennom kriser, sorger,
lykkestunder og velsignelser. Men jeg tror ikke at Gud sparer
meg for sykdommer eller problemer, eller sørger for å bære
meg på gullstol mens grunnen brenner under meg.

Foto: Esko Jamsa

Bildet: Biskop Thomas signerer bøker til
Vidar Blakseth (nr. 2 f.v.) og Petter
Tangaard Lomeland (t.h.).
Forfatter Eivind Skeie står ved siden
av Petter.

I mitt voksne trosspråk kan jeg ikke lenger si at Gud alltid
passer på oss. Men jeg kan håpe og tro at Gud kan gå med
både liten og stor inn i, og gjennom, tragedien og sorgen.
Gud er for meg ikke en godslig bestefar i himmelen som
styrer alt. Men jeg velger å tro at Gud er med oss, at han er
for oss og at han er i oss. Dette er gudsbilder fremkalt av
Jesu liv og budskap, og de gir mening for meg.
Men jeg har altså mistet min barnetro. Ikke fordi barnets tro
er feil, men fordi jeg ikke lenger er et barn. Jeg røres likevel
av barnets tillit og tro, til tross for at jeg selv har mistet denne
uskylden. Og jeg berøres av disse ordene som vi ofte synger i
forbindelse med dåp i Hånes kirke:

Ingen på jorden er himlen så nær
som barnet han tar i sin favn
som barnet han tar i sin favn
Dag A. Kvarstein

Troen er heller ikke noe konstant. For meg er det en prosess
der jeg noen ganger har best syn på «troens øye», mens jeg
andre ganger helst ser igjennom «tvilens øye». Tvilen er tro9

«Er du rammet av fiskegalskap? Absolutt.
Men det virker finere å si ictyo febris.
Uansett er det en helsefremmende galskap»

Fiskeren og hans bønn
«Kjære Gud, la meg få så stor fisk at jeg slipper å lyve om den». Bjørn Schou
siterer den med et smil, bønnen som kalles Fiskerens bønn. Selv har
73-åringen fra Havreveien på Hånes fått så mange fisker i alle størrelser
og varianter at han slipper å snakke usant om noen av dem.
Av Lars Hollerud (tekst og foto)

Dessuten kan han dokumentere samtlige.
Det vil si 29.480 fisker fra 1959 til Bladet Vårt snakket
med ham snart 59 år senere.
Samtlige er ført inn med dato, sted, art og ofte med
vekt i tettskrevne notisbøker.
Men det ble ingen ny innføring etter at vi møtte ham ved
strandkanten i Grovika en småkjølig morgen i november.
Der og da var uansett det viktigste å la seg fotografere i
kjent positur.
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- For meg er fisking mer enn ønske om å få napp.
Det er like mye naturopplevelse og refleksjon, sier
Schou, en Oslo-gutt som ble sørlending som en
direkte følge av et møte med Solveig fra Birkenes for
lenge siden.

Bjørn Schou i velkjent positur.

eller et vann der jeg kunne prøve fiskelykken. Og det var
sammen med min far jeg fikk min hittil største torsk.
Sier Bjørn, som blar i en av de tettskrevne notisbøkene og
minner seg selv om at fangsten ble halt opp ved Sandvika
i Høvåg 6. september 2002 og leser at ruggen veide 13,5
kilo, var 113 centimeter lang og beit seg fast på en pilk av
typen oransje stingsild.
Av bøkene går det fram at 2004 var det dårligste året,
hva fangst angår. Da fikk han «bare» 101 fisker.
Til gjengjeld fikk han 1366 i rekordåret 1972.

er det en helsefremmende galskap, mener Bjørn, som
rett som det er tar med ett eller flere av barnebarna
Martin, Christian og Marie på fisketur.
Og snart legger kanskje isen seg på fjorden.
Det gleder Bjørn seg til. For da kan han bore et hull,
finne en egnet pilk og sette seg til rette mens andre
kaver med sitt.

I tillegg kommer et ukjent antall som er fanget med garn.
Men de er ikke kvalifisert for loggføring, ifølge fiskerens
egne regler.

Og det var der, i Sørkedalen i Oslo, han selv bet på
kroken før han lærte å skrive, og ble hektet på en
hobby som siden har fulgt ham.

- Spiste du alle?
- Langt ifra. Mange ble sluppet ut etter å ha blitt veid og
notert. Og veldig mange er gitt bort til venner, kjente og
ukjente. Det er grenser for alt, synes storfiskeren, som i
alle sine yrkesaktive år arbeidet innen rus og psykiatri.

- Min far, Knut, var en ivrig orienteringsløper. Jeg var
som regel med. Og mens han løp, fant jeg meg en bekk

-Er du rammet av fiskegalskap?
- Absolutt. Men det virker finere å si ictyo febris. Uansett

Denne ruggen av en gjedde tok Bjørn sammen med sin far
Knut i 2002. Den veide 13,5 kilo.
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En skinnende dag i november
Og vi som trodde at november ikke kunne brukes til noe.
I alle fall ikke til stort annet enn å lengte etter
sommeren som for lengst er forbi, eller begynne å se
fram til julas fest og varme.
Men andre søndag i november ble det grundig motbevist.
Da var det storinnrykk til Hamresanden. Vakkert, klart
høstvær etter en temmelig grå og fuktig oktober, fikk
folk til å trekke ut. I vaffelbua til Hamresandens venner
var det kø, og 30 liter røre gikk fort unna. Folk satt ute
i sola i timevis. Langs stranda, mellom høststormenes
etterlatenskaper, vandret, løp, flakset og hoppet folk,
hunder og svaner omkring. Høstyre.

når går unna på søndager. Tre doble vaffeljern går på
høytrykk så sikringene svetter!
Fuglekikkerbua i området er også rustet opp, og planen
er å reparere og forbedre strandpromenaden slik at
rullestolbrukere og barnevogntrillere skal kunne ta
seg lettere fram. I tillegg har de god kontakt med
kommunens parkvesen som stiller opp for å rydde
strandområdene og med Hamresanden Resort.
- Bare fire måneder etter at vi stiftet Hamresandens
venner, er vi nå 1400 følgere på Facebook og nesten
150 aktive medlemmer, forteller Karin Lømsland.

Hamresanden er et unikt naturområde i Kristiansand
der Topdalselva møter fjorden og innlandet møter havet
– eller der Tveitfolk møter Hånesfolk – og mange andre.

Hun legger til at alle er velkomne til å bidra med en hundrelapp og dermed bli støttemedlemmer i
Hamresandens venner.

Hamresandens venner
Blant de mange som koste seg i høstværet var Karin
Lømsland. Hun er en av fire ildsjeler i Hamresandens
venner som i sommer fant ut at det var på tide å gjøre
noe for å skape mer liv ved det flotte strandområdet.
De satte gang med oppussing av bua der vaffelsalget

Mer info:
www.hamresandensvenner.no
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Tekst: Dag A. Kvarstein
Foto: Dag A. Kvarstein og Anne Moseid
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ALLE SAMMEN-TUR

ALLE SAMMEN-FEST I HÅNES KIRKE
Lørdag 3. februar kl.16.00 er det Allesammen-fest i Hånes kirke. Det er en fest som
er åpen for alle som har lyst til å komme. Hele
programmet er ikke klart, men vi kan røpe at
Henrik Syse med familie kommer. I år skal han
holde festtalen. Som i fjor prøver vi å få til et
eget opplegg for barna. Vi jobber med noe som
blir veldig spennende! Gled dere! God mat og
god stemning kan vi også garantere. Festen
kommer til å koste litt for at vi ikke skal gå med
underskudd, men det kommer vi tilbake til.
Bildet er fra Alle-Sammen.festen i janaur 2017.
Henrik Syse underholder. Foto: Dag A. Kvarstein

Vi trenger din håndsrekning
Hånes menighet går ikke helt av
seg selv økonomisk selv om en god
del av utgiftene til stillinger og drift
dekkes av det offentlige. For at vi
skal klare å ha gode tilbud, samler
menigheten inn penger gjennom
fast givertjeneste. Det gjør at
diakon Petter, organist Kristian og
ungdomsarbeider Martine kan bidra

til at Hånes menighet er både aktiv
og livskraftig.
Dersom du ønsker å bli en fast giver
eller endre ditt månedlige beløp, er
vi takknemlige for om du melder
dette til vidar.iversen@heca.no
eller på telefon 90 20 99 38.

Bladet Vårt
Kirkebladet for Hånes og Tveit,
Bladet Vårt, må menighetene
finansiere i sin helhet. Vi setter
derfor pris på om du kan bidra med
en sum ved å betale inn på konto
3000 0770 120. Se info på giroen
under.

Lørdag 16.- søndag
17. sept.
var 70 mennesker
fra Hånes
på menighetsweeke
nd.
Turmålet var Farsun
d feriepark like vest
for Farsund, en hel
liten sørlandsidyll by
gget
opp det siste tiåret
i Bjørnevågbukta.
Her er den glade gj
engen samlet på et
t brett.
Den yngste bare et
par år gammel, den
eldste over 90! Det
ble en helg med
fantastisk høstvær,
godt fellesskap og
mye moro som vi se
r av
bildene her.
(Foto: Dag A. Kvarste
in)

.
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FØRJULSARRANGEMENTER I TVEIT
SØNDAG 3. DESEMBER KL. 16.00
Gudstjeneste i Tveit menighetshus. Utdeling av 4-års bok. Tenning av julegran.
Musikk ved Tveit veterankorps. Gløgg og pepperkaker etter julegrantenning.

SØNDAG 10. DESEMBER KL. 17.00
Julekonsert i Tveit kirke. FriKids. Tveit Soulchildren. Tveit veterankorps.
Hånes og Tveit kirkekor. Andakt v/ Margot Tangen. Kollekt v/ utgangen.

SØNDAG 17. DESEMBER KL. 19.00
Lysmesse i Tveit kirke. Jens Olai Justvik og elever fra Ve skole deltar.

Gamle Tveit

NY GAMLE TVEIT-KALENDER
En nye utgave av Ny gamle Tveit-kalenderen
foreligger i begynnelsen av desember. Da vil den bli
lagt i bygdas butikker for salg. Kalenderen kommer
i år ut for 36. gang! Overskuddet går til barne- og
ungdomsarbeidet i Tveit Menighet.
Kalenderen inneholder mange flotte historiske
bilder og også naturfotografier. Forsidebildet som
er gjengitt her er fra bekken mellom Drangsholtvannet og Karlsvannet like etter flommen sist høst.
Da var bekken blitt en liten elv.

2018

Utgiver: © Tveit Soulchildren

ONSDAGSSAMLINGER I TVEIT MENIGHETSHUS
14. februar. Diakon Per Emanuelsen: «Kunsten å leve». Emanuelsen jobber som
diakon i Aust-Agder og har også en fot innenfor krisehåndtering i Kristiansand.
Han har også skrevet bøker om dette og tilbyr dem for salg etter foredraget.
11. april: Hjertespesialist, bosatt i Arendal, Torstein Gundersen. Tema: Er livet tilfeldig
eller gudfeldig? Tilbakemeldingen fra andre som har hørt hans tema er strålende.

Kveldene er i utgangspunktet gratis, men vi tar allikevel inn kollekt for å kunne dekke
inn noe av utgiftene.
Foto: Trygve E. Tønnesen
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Hydro Texaco
Håneskrysset
Døgnåpent

Rørleggeren i Tveit
og Randesund

Fra kirkebøkene
Hånes
Døpte
Helge Elias Liknes

Telefon

Døde
Laila Turøy
Anne-Marie Baukop
Turid Marøy
Dag Øyvin Skjaanes

38 04 87 77

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

Hamresanden
Tlf. 38 09 43 30

Det intime spisested
i maritimt miljø

Ta turen om
Hamresanden!
Middag,
grillretter og
smørbrød.

Ryen

Tveit
Døpte
Mikkel Krogstad Bigset
Julian Solum Heath
Pernille Juel
Kevin Nikolai Listheim
Lisa Gulbrandsen
Louise Krossen

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

Telefon: 47 61 18 47

Espen Isak Egeland
Bedemand og daglig leder

Vakttelefon hele døgnet: 38 02 24 44

SHELL HAMRESANDEN AS
Balchens vei 2, 4656 Hamresanden - Tlf. 38 04 25 19

ÅPENT: 06–24 (SØN 08–24)

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

BILVASK

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933
Døgntelefon: 38 17 74 50
www.andas.no
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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 (vikar)
Åse Loland Fredheim, tlf. 38 19 69 10
E-post: ase.loland.fredheim@
kristiansand.kommune.no
Kateket
Linn Mørland, tlf. 38 19 69 12
E-post: linn.morland@
kristiansand.kommune.no

Åpent 07-23 (man-lør)

KOM INNOM FOR
EN HYGGELIG HANDEL!

Hånes menighet

Døde
Sigrid Andersen
Jan Sigvart Andersen
Rigmor Vigsnes
Theis Salvesen
Kjell Kristiansen
Thora Oddbjørg Seljestad
Grete Johanne Lorentzen
Arvid Oddleiv Stokkeland

Kantor
Kristian Woxmyhr tlf. 38 19 69 16
E-post: kristian.woxmyhr@
kristiansand.kommune.no
Kirketjener (vikar)
Terje Skoge, tlf. 38 19 69 15
E-post: terje.skoge@
kristiansand.kommune.no
Ungdomsarbeider
Martine Akselsen, tlf. 38 19 69 15
E-post: martine.akselsen@
kristiansand.kommune.no
Trosopplærer/diakon
Petter Tanggaard Lomeland
tlf. 38 19 69 14
E-post: petter.tanggaard.lomeland@
kristiansand.kommune.no
Menighetsarbeider (20%)
Tone Schalla, tlf. 38 19 69 10
E-post: tone.schalla@
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
Vikarprest: Jens Olai Justvik
Etter avtale
tlf. 38 19 68 93 / mob. 909 10 311
E-post: jens.justvik@gmail.com
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.sandvik@getmail.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

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

HÅNES

3. desember, kl 11.00
1. søndag i advent
SuperSøndag – familiegudstjeneste. Ved ungdomsarbeider
Martine, diakon Petter, kateket
Linn og sokneprest Olav. Hånes
og Tveit Skolekorps deltar.
10. desember, kl 11.00
Gudstjeneste. Olav Trømborg.
Dåp. Nattverd.
17. desember, kl 17.00
G17 med Olav Trømborg.
Gjest: Vidar Blakseth. Nattverd
24. desember
Kl. 14.00: Julegudstjeneste ved
Olav Trømborg og Linn Mørland.
Barnegospelkoret deltar.
Kl. 15.30: Julegudstjeneste ved
Olav Trømborg og Linn Mørland.
Solosang.
25. desember kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste ved Olav
Trømborg. Solosang.

TVEIT
14. januar kl. 11.00
Supersøndag, Olav Trømborg
m. fl.

14. januar kl.11.00 i kirken
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Jens Olai Justvik.

21. januar kl. 17.00
G 17. Presentasjon av
konfirmantene.

21. januar kl. 11.00 i kirken
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Jens Olai Justvik

28. januar
Ikke gudstjeneste
4. februar kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Olav Trømborg.
11. februar kl. 11.00
Supersøndag og Fastelavns-gudstjeneste v/Olav
Trømborg. 7-årsklubben deltar.
18. februar
Ikke gudstjeneste
25. februar kl. 17.00
G 17-gudstjeneste.
4. mars kl. 11.00
Gudstjeneste v/Olav Trømborg
11. mars kl. 11.00
Gudstjeneste v/Olav Trømborg
18. mars
Ikke gudstjeneste

1. januar kl. 17.00
Fellesgudstjeneste i Søm kirke

DETTE SKJER I HÅNES

Flerkulturell gruppe. Arrangement/
møter ca en gang i måneden.
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.
Friluftsgruppa på Lauvåsen.
Lek, aktivitet, andakt og middag rett
fra bålet. Onsdager i partallsuker
kl. 16.45-18.30.

3. desember kl.16.00
M.huset. 1. søndag i advent.
Utdeling av 4 års bok. Jens Olai
Justvik. Margot Tangen. Jan
Robert Bjorvand m. band.
Etter gudstjenesten er det
tenning av julegrana. Veterankorpset spiller. Gløgg og
pepperkaker i kjelleren. Nisse?
10. desember kl.17.00
Julekonsert i kirken. FriKids,
Soulchildren, Hånes og Tveit
Kirkekor. Tveit Veterankorps.
10. desember (onsdag)
Kl. 09.00 Skole julegudstj.
Kl. 10.45 Barnehage julegudstj.
24. desember julaften
Julegudstjenester i kirken
Kl. 14.00 Barnevennlig gudstj.
Kl. 16.00 Kari Brauner synger.
Prest: Jens Olai Justvik
25. desember kl.12.00
Høytidsgudstjeneste i kirken.
Jens Olai Justvik. Veterankorpset. Ellen Najmy Mørch
1. januar kl.12.00
Nyttårsgudstjeneste i kirken
Jens Olai Justvik. Nattverd
Saksofon: Ketil Lystrup

7. januar kl. 11.00
Gudstjeneste ved Olav
Trømborg. Dåp. Nattverd.

TIRSDAG
Bønnetjenesten åpner kirken for
stille rom fra kl. 20-21 første tirsdag
i mnd. utenom ferier. Stille bønn,
lystenning, dempet musikk.

7. januar: Ikke gudstj. Se Hånes.

Lørdag 27. januar kl. 20.00
M.huset. Ungdomsgudstjeneste.
(Åpent for alle) Margot Tangen.
Nattverd. Band.
28. januar kl.11.00 i kirken
Supersøndag. Margot Tangen.
Jens Olai Justvik. Band.
4. februar kl.11.00 i kirken
Kristi forklarelses dag
Jens Olai Justvik (?) Nattverd.
11. februar kl. 11.00
M.huset. Supersøndag. Karneval
og Fastelavn. Jens Olai Justvik (?)
Margot Tangen. Band
Fastelavnsboller i kjelleren
etter gudstjenesten.
18. februar kl. 11.00 i kirken
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Jens Olai Justvik (?)
25. februar: Ikke gudstj. Se Hånes.
4. mars kl.11 i kirken
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Jens Olai Justvik (?)
Lørdag 10. mars kl. 20.00
M.huset. Ungdomsgudstjeneste.
(Åpent for alle) Margot Tangen.
Nattverd. Band.

DETTE SKJER I TVEIT
TORSDAG
Babysang. Drop inn-tilbud kl. 10.30.
Følger skolens ferier.
Hånes og Tveit kirkekor. Torsdager
kl. 19.30-21.30. Øver både i Hånes
kirke og på M.huset på Hamresanden.

MANDAG
Mandagskafé. Kl. 11.00-13.00. Form.mat i
et sosialt miljø på M.huset. første mandag
i mnd. 08.01, 05.02 og 05.03.Kontakt: Ellen
N. Mørch (901 32 997).

Barnegospel. Fra 4 år og oppover.
Kl. 17.30-18.15.

Babysang. Hver mandag kl.10.30.
Enkel lunsj serveres for kr. 30,-.
Kontakt: Margot Tangen (909 41 717)

LØRDAG
Connected. Ungdomsklubb fra 8.trinn
og oppover. Partallsuker. Kl. 19.30.

TIRSDAG
Mega-klubben kl. 18.00 - 20.30 i
partallsuker.

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

Menighetsrådsmøte kl. 18.30 én gang i mnd.

Samtale-/bibelgrupper i hjemmene.
Henv. til kontoret.
«Disippelgjøring»- styrke til liv tro
og tjeneste for ungdom. Interessert?
Kontakt Martine Akselsen.
Se haanesmenighet.no for mer info.

ONSDAG
Kvales minne kl. 16.30, andakt.
Våre hjem kl. 19.30. Bibelgrupper for
voksne ca 1 g. pr. mnd. Åpent for alle.
Misjonsverkstedet

Onsdagsmøter. Møter på
menighetshuset to ganger
i halvåret. Se info på nettsiden.
TORSDAG
Supertorsdag på M.huset fra
kl. 16-18.15, middag (70,-v/30,-b),
grupper for barna og kafé for de
voksne. Starter opp igjen
25. januar og er annenhver torsdag.
Tveit og Hånes kirkekor kl. 19.30.
Øver i Hånes kirke og på M.huset
på Hamresanden.
Kontakt: Ruth L. Sandvik
FREDAG
Mega 19.30-22.30 i oddetallsuker
i forpakterb. Fra 7. trinn og oppover.
SØNDAG
Gudstjeneste kl. 11.00 Tveit kirke
eller på M.huset.

