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Kveite, ugras og kjærlighet
Preken (litt forkorta) fra Grindheim kyrkje på Såmannssøndag 24. januar 2016. 
Prekenteksten var Matteus 13, 24-30:

Så sette han fram for dei ei anna likning og sa: «Himmelriket kan liknast med ein mann 
som hadde sådd godt korn i åkeren sin.  Men medan folket sov, kom fienden hans og 
sådde ugras i kveiten og gjekk sin veg.  Då kornet voks opp og skaut aks, kom ugraset 
òg til syne.  Tenarane gjekk til jordeigaren og sa: ‘Herre, sådde du ikkje godt korn i åkeren 
din? Kvar kjem då ugraset frå?’  ‘Det har ein fiende gjort’, svara han. ‘Vil du vi skal gå og 
riva det opp?’ spurde dei.  ‘Nei’, svara han, ‘for når de riv opp ugraset, kunne de samstun-
des koma til å riva opp kveiten.  Lat dei begge veksa side om side til hausten. Og når tida 
for innhaustinga kjem, vil eg seia til dei som haustar inn: Sank først saman ugraset og 
bunt det i hop til å brennast. Men kveiten skal de samla i låven min.’»

Tjenerne i liknelsen kommer med et godt forslag.  Hvis de luker nå, før kornet og ugraset 
vokser seg kraftigere, da kan de klare å luke bort alt ugraset.  Da vil bare kveiten stå der 
og suge næring fra jorda, ikke ugraset. Men nei, det vil ikke bonden selv.  For da kan de 
komme til å rive opp kveiten.  Røttene har alt grodd i hverandre, det er umulig å fjerne 
bare ugraset.  Skulle det vært gjort, måtte de tatt det straks det begynte å spire.  Men da 
var kveiten og ugraset så likt å se til at det ikke var råd å skille.  Alt fikk gro sammen til 
høsten kom.

Å fjerne det onde og bare la det gode være igjen, det fortelles det om i det gamle testa-
mentet.  På Noa sin tid var det mye ondskap.  Gud bestemte seg for å utrydde ondskapen.  
Bare Noa og hans familie var rettferdige, så de skulle få leve. Dermed fikk Noa beskjed 
om å bygge den store båten, arken.  Så regnet det og regnet det, og vannet steig.  Alle dyr 
og mennesker druknet, unntatt de som var ombord hos Noa.  Da arken strandet på tørt 
land, fant Gud ut at han ikke skulle gjøre noe slikt noe mer.  Aldri mer skal han drepe alt 
som lever. Gud inngikk en pakt med Noa og satte et tegn på himmelen: Regnbuen.  Den 
skal minne Gud og mennesker på at det aldri kommer noen storflom igjen.  Menneskene 
skal få leve, selv om de finner på gale ting.

I Flåklypa ber Ludvig sin aftenbønn.  Han er solidarisk med sin herre, sykkelreparatør 
Reodor Felgen, som irriterer seg over en nidkjær likningsfunksjonær.  Så Ludvig ber 
Vårherre om å ta til seg likningsfunksjonæren litt før han ellers hadde tenkt.  Jeg kjenner 
ikke til at Ludvig ble bønnhørt. Gud innfrir ikke slike bønner.  Overivrige skatteinnkrevere 
og andre mennesker som ikke gjør slik som vi vil, de får leve.  Gud luker ikke.

Guds ord blir spredt ut.  Guds gode gaver til oss, de ødsles ut.  Men det er også andre 
budskap som blir framført.  Informasjonsstrømmen som kommer mot oss, hele tida, den 
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inneholder både godt og ondt.  Og mye av det vi får høre, det er både – og.  Det er godt og ondt, sant og usant, ofte fra samme avsender. 
På liknende vis er det med oss mennesker.  Det finnes ikke gode mennesker og onde mennesker.  Både godt og ondt finnes i oss alle. 
Våre intensjoner er som regel gode.  Vi vil det beste.  Vi vil godt, ikke ondt.  Men dessverre kommer vi til kort mange ganger.  Vi ser «som 
i ein spegel, i ei gåte», som Paulus sier det.  Hans speil var ikke av klart glass.  Det var et blikkspeil, der en bare kunne ane et bilde.  
Paulus fikk ikke se klart, fikk ikke møte Gud ansikt til ansikt.
Vi skal hele tida søke sannheten og prøve å finne ut hva som er etter Guds vilje.  Gud har meddelt seg i Bibelen, Guds ord, og han har 
skapt oss med fornuft og forstand.  Men når vi trekker våre konklusjoner, da vil de alltid ha ei menneskelig begrensning.  Ingen kan kreve 
patent på sannheten. Så derfor: Vår menneskelighet tilsier en ydmykhet.  Motivasjonen er god, ingen tvil om det, men handlingene, de 
kan være både gode og onde.

Etter at Jesus var død og oppstått, begynte apostlene å forkynne budskapet om at Jesus var Messias.  Det var mildt sagt kontroversielt, 
og eldsterådet ble kalt sammen i Jerusalem.  Mange var veldig provosert av det Peter og de andre apostlene sa, og de satte seg fore å 
ta livet av dem. Da reiste Gamaliel seg.  Han var fariseer og en anerkjent lovlærer.  «Hvis dette er menneskeverk og menneskevilje, blir 
det ingenting av det.  Men er det av Gud, kan dere ikke stanse det,» mente Gamaliel.  Og rådet hørte på ham.
Gamaliel var en klok mann, og Paulus var en av hans elever.  «Prøv alt og hald fast på det gode,» sa Paulus.  Erfaringen kan vise om 
noe er godt eller ondt. Martin Luther var også opptatt av å søke sannheten.  Det som driver til Kristus, det er av sannheten, mente Luther.  
Det som fører mennesker bort fra Kristus, er ikke av sannheten. 

Jeg ble for noen dager siden gjort oppmerksom på en liten artikkel i Setesdølen.  «Advarsel!» var overskriften, og innholdet var en 
andakt.  Budskapet var klart: Fortapelsen er forferdelig. Derfor må vi søke Jesus og hans kjærlighet.  Fortapelsen ble omtalt med ster-
kere ord enn dem jeg bruker her i kirka, det må sies. Jeg tror ikke at noen blir drevet til Kristus ved at det skremmes med fortapelse.  Nei, 
vi kommer til Kristus fordi han gir oss det gode.  Det mest verdifulle som finnes, det deler Jesus ut.  Hvis vi prøver å skremme noen til 
Kristus, da vil de trekke seg skremt tilbake.

I dag har Oliver Andreas fått Guds gave i dåpen.  Gud har gitt sitt løfte: Dette mennesket skal leve i min omsorg.  Frelse er delt ut til en 
som ikke forstår det selv, langt mindre har han gjort seg fortjent til det.  Gud bare deler ut sin nåde til alle.

Vi skal søke sannheten, og vi skal kjempe for det gode.  Det skal vi, så verden kan bli et bedre sted å leve. Vi skal også kjempe mot det 
onde, og den kampen foregår primært internt, inni oss selv.  Alle gjør både godt og ondt, og hvis vi vil luke bort ondskapen i verden, da 
må vi begynne med vår indre hage.  Jesus sa også tydelig fra om at din bror har ei flis i øyet, men du har en bjelke.  Ta først bort bjelken. 
Noen ganger kan en bli fortvilt over sine medmennesker.  Skjønner de ikke hvor galt dette bærer av sted?  Ser de ikke at de er på gale 
veger?  Da er det fort gjort å dømme et medmenneske.

Vi skal stå opp når noen lider på grunn av menneskelig uforstand.  Vi skal ikke være passive tilskuere til urett.  Men dommen over de 
som gjør urett, den skal vi overlate til andre.  Den tar Gud seg av.  Når høsten kommer, da er det han som ser alt, vet alt og kjenner alt, 
som dømmer. Det skal vi være glade for.  For ugraset i mitt hjerte, alt det som jeg ikke ser hos meg selv fordi jeg har så gode motiver, alt 
det skal også komme for en dag.  Han som da skal dømme, han er fullkommen rettferdig. Når den dagen kommer, da er det ett sted å 
finne håp.  Det er hos Jesus.  Ingen vil da ha noe fortrinn.  Da vil Guds dypeste og sterkeste rettferdighet seire, nemlig at den som søker 
Guds nåde vil bli omsluttet av Guds kjærlighet.

Her i Grindheim har det vært uro i det siste.  Fra nå av blir det slik at de som ønsker tjenester som dåp, konfirmasjon og gravferd også 
kan få det på bedehuset.  Kirkelige handlinger vil bli utført på tre steder i bygda. Dagens tekst inviterer til å si noe om denne situasjonen. 
Kirkerommet er ikke stedet for polemikk og diskusjon.  Vi kan i stedet prøve å se framover.  Hva nå, når det er blitt som det er?
Alle er vi undervegs.  Ingen har som sagt patent på sannheten, men vi strekker oss mot den.  Selvsikker arroganse er selvbedrag.  La 
oss være ydmyke på det området. Så kan vi heller være frimodige til å fremme Guds kjærlighet.  Alle kristne har samme far, vi er søsken.  
Alle som samles her i kirka, på bedehuset og på Eben Eser, de er søsken.  Og søsken skal elske hverandre.  Det er meningen. 

Å elske kan være krevende.  Det er ikke alle vi føler for å elske.  Kjæresten, ektefellen, ja, men de andre som mener helt andre ting enn 
det jeg mener … Det er ikke så enkelt.   Da skal vi huske på en ting: Gud elsker deg akkurat slik som du er, med det ugraset som måtte 
være.  Guds kjærlighet er konstant, uavhengig av mengden ugras.  Hvis du ser den kjærlighet Gud omslutter deg med, da kan du få 
kraft til å elske.

Kjærlighet virker!  Den er en kraft som når inn til menneskenes indre.  Ytre maktmidler og vedtak, de regulerer det ytre.  Kjærligheten 
når til vårt innerste. Hjertet berøres av kjærlighet. Som maktmiddel har kjærligheten en helt klar begrensning: Den kan bare brukes til det 
gode.  Når kjærligheten er gjødsel, da vokse det bare kveite, ikke ugras.

Geir Ola Tveit
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I dei siste 11 åra har det kvar sommar i 
juli månad blitt arrangert veteranbilgudste-
neste i Åseral. Den samlar full kyrkje 
og mange må få gudstenesta med seg 
frå kyrkjebakken. Flott musikk, song og 
tale som vert ytt frivillig utan noko form 
for betaling. Pianist og organist Reidar 
Skaaland frå Kristiansand er ein av dei 
trufaste som har vore med i mange år og 
elles har vore med på andre konsertar. 
Dei siste åra har og Espen Isak Egeland 
vore med og spela flygelhorn/trombone.
Mange som bur i bygda, har tilknytning til 
bygda, utflytta åsdøler, er utruleg flinke til 
å stilla opp med song og musikk frivillig, 
noko som alle er svært takksame for. Men 
kva er det som får ”bygutane” Reidar og 
Espen til å koma trufast kvart år? Det 
er verd eit intervju i menighetsbladet. Vi 
ynskjer å veta korleis dette starta, kvifor 
ein som frivillig brukar ein sundag på dette 
kvart år midt i feriemånaden juli, og om 
dei har spesielle opplevingar å dela med 
lesarane. 

Reidar Skaaland. Foto: Arna Berg

Dette er det Reidar Skaaland svarer 
bladet: «Jeg har vært med i 9 år, første 
gang var sommeren 2007. Jeg ble spurt, 
da jeg til daglig jobber som organist. Jeg 
er medlem i Agder motorhistoriske klubb 
så for meg er det en glede og helt naturlig 
å delta frivillig. 
Det er alltid koselig å komme til Åseral 
og Kyrkjebygd, atmosfæren, de vennlige 
menneskene og selvfølgelig å kunne spille 
på festgudstenesten. Så er det også stas 

Musikk til Guds ære
Av Arna Berg

å kjøre min gamle 1958 mod Mercedes 
innover i bygdelandskapet. Jeg husker en 
spesiell opplevelse fra sommeren 2014. 
På turen til gudstenesten streiket vifte-
reima på Mercedesen, men vi kom heldig-
vis frem, trombonist Espen Isak Egeland 
og meg. Ut på dagen havnet vi i kaffisel-
skap hos Ruth Aasland, mor til sanger 
Siri Marit Aasland. Hennes bror Kenneth 
Aasland stakk innom og han hadde faktisk 
ei stor tønne med viftereimer. Du snakker 
om -, og så langt inne i bygdene. Men, det 
er jo der de har det meste på gårdene.»

Espen Isak Egeland på toppen av Svånuten i 
Bykle, 1367 moh. Foto: Espen Isak Egeland

Og Espen Isak Egeland har denne 
forklaringa på kvifor han er så trufast 
mot veteranbilgudstenesta kvar einaste 
sommar: «Jeg har vært med i 4-5 år. 
Mitt bekjentskap med Reidar kan føre så 
mye med seg, for oss begge. Vi spiller 
sammen både til gravferd, bryllup og fest, 
nær sagt i alle slags lag, hele landet, også 
Åseral. Jeg er Bedemand (driver eget 
begravelsesbyrå) og er frilans-musiker. 
Jeg lever av gravferd, men lever enda mer 
for musikken. 
Denne hendinga i Åseral er nesten som 
17. mai og julaften på en gang. Et yrende 
liv, av både folk og fe (les: biler). Vi putrer 
oppover dalen i Reidars gamle Mercedes, 
med våre fedres gamle hatter og dresser 
på. Noen ganger har vi måttet reparere 
bilen underveis, mens klokka tikker mot 
11, men aldri har vi forårsaket messefall. 
Veldig trivelig, temmelig nær sommerens 
vakreste eventyr. Jeg opplevde en lite 

livskrise i fjor sommer, da det gikk opp for 
meg at jeg hadde dobbelt-booket denne 
dagen, og at jeg satt dato-fast på ei øy i 
Nord Norge mens Åseral nær kokte over. 
Det å stå på trævet å spille for ei fullsatt 
kyrkje er nær sagt “ei nær Gud opple-
velse” for meg. Vi er ikke alltid så veldig 
strukturerte på å øve på førehand. Desto 
større blir friheten til å improvisere og 
ha det moro med musikken. Det er en 
Guds-tjeneste og et livskall for meg, og 
sikkert for Reidar også. Når vi da spil-
ler inn tusenvis av kroner til kollekt til 
akkompagnement av gullgraversangen 
og kyrkjelyden attpåtil klapper og ber om 
ekstranummer, ja da er det gama å være 
på trævet.»

Espen Isak Egeland og Reidar Skaaland 
saman med songar Siri Marit Aasland på 
romjolskonserten i Åseral kyrkje. Foto: Arna 
Berg

I romjola i var dei tilbake i Åseral kyrkje 
med konserten ”Romjolstoner med 
allsong”. I staden for honorar ønska dei at 
det heller kunne gjevast ei gåve til lokalt 
kyrkjelydsarbeid og det blei difor kollekt 
til barne- og ungdomsarbeidet. Etter den 
flotte konserten var det naturleg å spørja 
kva er drivkrafta for å koma til Åseral i 
kulde og snøføykje og spela – og å gjera 
det gratis?  «Vi kommer til Åseral kirke 
i romjulen fordi det er veldig hyggelig å 
komme dit. Åsdølene setter stor pris på 
musikken vår og det er veldig flott. I tillegg 
spise god mat sammen med koselige 
mennesker i koselige omgivelser. Men 
først og fremst spiller vi til Guds ære.»
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Skrifta på veggen                        Tekst: Geir Ola Tveit  Foto: Liv Birkeland

Projektorar er komne på plass både i Konsmo, Grindheim og Åseral kyrkje.  Fleire 
søndagar er den nye teknikken prøvd ut.  Kyrkjelyden har ikkje lenger noka bok 
i handa, men lyfter blikket og fylgjer med på skjermen.  Liturgi, salmetekster og bibel-
tekster dukkar opp.  Ja, under seinst barnedåp i Grindheim kom jamvel dåpsbornet 
opp på skjermen i stort format.
 
I Konsmo og Grindheim kyrkje er det ein stor skjerm som vert firt ned frå bjelken på 
tvers over kordøra.  I Åseral kyrkje skal det koma opp to skjermar, ein på kvar side 
av koret.  Under utprøvinga har biletet vore vist høgt på veggen i Åseral, men planen 
er å senka biletet slik at kyrkjelyden ikkje treng å bøya nakken fullt så mykje.
 
Ein kan høyra på songen at det er komen noko nytt.  Folk bøyer ikkje lenger hovudet 
ned mot ei bok. Dei lyfter hovudet mot ein skjerm, og dermed vert det mykje betre 
lyd.  Flinke konfirmantar har vore med og styrt datamaskinen, slik at det rette biletet 
til ei kvar tid er blitt synt.
 
Dei tre sokneråda har vedteke at det ikkje lenger skal trykkast program til gudste-
nestene.  Ein sparer både tid, pengar og miljø ved å bruka projektor på gudstenester 
som samlar mykje folk.  Utstyret kan og nyttast på søndagar med meir moderat 
kyrkjesøking, og då er det presten som finn ut om det blir salmebok eller skjerm.

Tirsdag 15. mars:
Fasteaksjonen – ta vel imot bøssebæ-
rerne frå kl. 17!

Mandag 21. mars:
Konsmo kyrkje kl. 19:00
Konsert med Norheimsund & Øystese 
Ungdomskor
"Påske – ei vandring fra palmesøndag til 
påskemorgen".
Fri entrè. Muligheter for å gi gave til 
KRIK-prosjekt i Øst-Afrika.

Onsdag 23. mars
Konsert i Ljosland kapell kl. 19:00.
Wenche Hunsbeth, Kenneth Trælandshei 
m.fl.

Fredag 25. mars - Langfredag
Påskesamling på Bortelidseter kl. 19:00
Tale av Per Ragnar Haraldstad.
Vi syng påskesalmer.
Kaffi og kaker.

Søndag 27. mars - 1. påskedag
Ljosland skisenter kl. 11:00
Andakt ved Elisabeth Fladstad.

Torsdag 7. april
Konsmo bedehus kl 18:00.
Konsertforedrag «Rock mot rus» med 
Hans Inge Fagervik.
Særlig retta mot konfirmanter og foreldre. 
Åpent for alle.

Kommende arrangement
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I kriser er vann kritisk

Etiopia opplever i disse dager den 
verste tørken på 30 år. Ifølge etiopiske 
myndigheter vil 10,2 millioner være 
truet av kritisk matmangel i 2016. Mer 
enn halvparten av disse er barn. Blant 
dem som er hardt rammet, er bøndene 
i Ankober-distriktet. 66-åringen Dagne 
i landsbyen Washa har sjelden sett en 
verre tørke gjennom sine 40 år som 
bonde. 
– Jeg har vært gjennom vanskelige 
perioder i livet mitt. Det har skjedd før 
at regnet ikke har kommet og vi har 
prøvd å overleve med det lille vi har. 
Men dette er noe av det vanskeligste 

jeg har opplevd.  Hver eneste dag må 
hele familien stå over måltider for å 
spare på maten, forteller nibarnsfaren. 

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe 
av det aller første Kirkens Nødhjelp still-
er med i katastrofer. De sørger for rent 
vann og mulighet til gode sanitærforhold 
der alt er ødelagt. Samtidig jobber de 
sammen med folk i utsatte områder for 
å forebygge den neste naturkatastro-
fen. Kirkens Nødhjelp jobber også med å 
påvirke politikere og andre beslutnings-
takere til å stanse klimaendringene.  

15. mars går Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon 2016 av stabelen i Åseral, 
Grindheim og Konsmo. Ditt bidrag gjør 
det mulig for Kirkens Nødhjelp å være der 
med rent vann når katastrofen rammer. 
Derfor håper vi du vil støtte faste-
aksjonen ved å legge penger i bøssa. 
I Grindheim og Konsmo er det også 
behov for ekstra bøssebærere. Ta kon-
takt med kirkekontoret i Audnedal (kon-
taktinfo på side 2) dersom du vil bidra.  

Du kan også støtte aksjonen ved å 
bruke kontonr 1594 22 87493 eller send 
GAVE på sms til 2426 (kr 200).

Akkurat nå er millioner av mennesker rammet av katastrofer – verden over. Det siste året har 
Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til blant andre flyktninger i Sør-Sudan, Nord-Irak og Syria, 
flomofre i Malawi, tørkerammede i Etiopia og jordskjelvofre i Nepal. Konfirmantene i Konsmo, 
Grindheim og Åseral stiller seg i spissen for årets innsamlingsaksjon.

Tekst: Kirkens Nødhjelp og Liv Birkeland. 
Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

Ta godt imot bøssebærerne tirsdag 15. mars mellom kl. 17 og 19
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Tekst: Kirkens Nødhjelp og Liv Birkeland. 
Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

Konfirmantene i Åseral
Morten Austrud
Linn Berg
Lars Emil Eikild
Tomine Abusland Ghering
Kristoffer Ljosland 
Ove Ljosland
Alexander William Kylland McCrindle
Hans Tore Homme Murbræch
Maren Eikild Pytten
Marte Eikild Pytten
Julie Reiersdal
Osmund Rosseland
Marit Haug Røynlid
Sigve Smeland
Daniel Stulien
Thin Zar Toe
Olav Rossevatn Uleberg
John Ola Åsland

Konfirmanter i Grindheim
Terje Flottorp
Sunniva Løland
Talina Verdal
Knut Arne Håland
Malin Glomsaker
Solvår Heimdal
Mikal Byremo Evje
Espen Solheim
Ada Emilie Hobbesland

Konfirmanter i Konsmo
Juliane Vårdal Salvesen
Sara Johannessen
Sindre Løland
Torleif Birkeland
Charlotte Birkeland-Omdal

Denne påska er Norheimsund & Øystese Ungdomskor på konsertturné i Agder. De skal ha base på Undeland misjonsgård, og 
holder konserter på forskjellige steder om kveldene. Underveis vil koret samle inn penger til et Chrisc-prosjekt (KRIK – Kristen 
Idrettskontakt) i Øst-Afrika. Alle i koret betaler turen sjøl, så alt som blir samla inn går uavkorta til dette prosjektet.

Konserten som koret har med på turen har navnet "Påske – ei vandring fra palmesøndag til påskemorgen". Gjennom musikk, 
tekstlesing, drama, lyssetting og bilder på storskjerm blir vi tatt med på ei vandring fra palmesøndag til påskemorgen. 
Repertoaret er variert og spenner fra tradisjonelle påskesalmer til nyere sanger.

Dirigent Vidar Sangolt forteller at koret gleder seg til konsert i Konsmo kirke mandag 21. mars. Hans ektefelle og tidligere dirigent 
av samme kor, Nancy Karine Eikeland Sangolt, gleder seg om mulig enda mer til å oppleve koret på hennes gamle hjemmebane.

Da er det bare for bygdefolk i Audnedal og dalstroka der omkring, å kjenne sin besøkelsestid og bli med på denne musikalske 
påskevandringa.

Konsmo kirke mandag 21. mars klokka 1900.

32 unge mennesker har i år si konfirmasjonstid i kirkene i Åseral og Audnedal. Fem 
av disse tilhører Konsmo menighet, der konfirmasjonsdagen er lørdag 10. septem-
ber. Grindheim sokn har da hatt konfirmasjon helga før, nemlig søndag 28. august, 
med ni konfirmanter. En stor gjeng på atten flotte konfirmanter skal fylle Åseral kyrkje 
søndag 18. september 2016.

Her er navn på alle ungdommene som har si konfirmasjonstid i våre kirker dette året. 
Menighetene vil huske spesielt på dem, når vi møter dem, ber for dem og ellers tenker 
på dem. En stor skatt! 

         Konfirmanter

Påskevandring med kor fra 
Hardanger Tekst: Liv Birkeland. 

Foto: Lars Arvis Oma
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Alma Øidne er en godt voksen dame fra 
Konsmo, født i 1920. Et langt liv, med 
viktige milepeler som dåp, konfirmasjon 
og bryllup i Konsmo kirke. «Sist jeg var 
i kirken,» sier Alma, «var det kirkekaffe 
etter gudstjenesten. Det var veldig koselig 
å sitte og snakke med folk over en kopp 
kaffe. Det gjør noe med samholdet og til-
hørigheten.» Hadde det vært opp til Alma, 
så hadde de blitt sittende en time til. 

«Det var ofte vi to yngste som ble med 
mor og far til kirken,» minnes Alma, som 
er nest yngst av åtte søsken. De eldre 
søsknene måtte ut å tjene etter konfirma-
sjonstiden. «Vi kjørte til kirke med hest 
og reisekjerre,» forteller Alma og drar på 

smilebåndet når hun tenker på hvor folk 
satt: «Far hadde fast plass langt fremme 
på herresiden, og kunne se hvem som 
kom og gikk. Men det var vel ikke bare 
derfor han satt der. Mor og vi barna fant 
oss plasser ettersom hvor det var ledig 
på damesiden.»

Konfirmasjonsdagen til Alma Øidne var 7. 
oktober 1934. På den tiden ble noe av 
taket på kirken reparert. Derfor foregikk 
mye av undervisningen på kommune-
lokalet, som da lå rett ved. Alma og de 
20 andre konfirmantene var med og bar 
stein til taket, kan hun fortelle: «Det var 
bare for moro! Ikke hadde jeg høyde-
skrekk, så det gikk greit oppe på taket.»

Hjemmefra har hun gode minner om far 
som las i bibelen hver dag, og bad for 
dem. Hver morgen bad han en bønn for 
dagen. Alma og søsknene måtte alltid 
be Fadervår, og det gjør hun enda hver 
kveld. Hun har også en fin aftenbønn 
som hun har hatt med seg siden hun var 
liten. Den pleier hun å be etter Fadervår:

 

Når jeg legger meg til hvile,

 tretten engler om meg står,

 tvende ved min høyre side,

 tvende ved min venstre går,

 to på vakt ved hodeputen,

 to ved foten, dessforuten,

 to meg dekker,

 to meg vekker,

 en meg viser alle himlens paradiser.

Alma Øidne avslutter samtalen med et 
ønske om at alle skal føle seg velkomne 
i kirken. 

«Vi kan være uenige om forskjellige ting, 
men vi kan likevel ha et fellesskap om 
troen.»

Ulike mennesker har ulike opplevelser og tanker om hva kirka betyr for dem. For noen er kirkebyggene i Åseral og Audnedal viktige 
symbol og landemerker i lokalmiljøet. Andre knytter kirkas betydning til det å være et trosfellesskap og som en plass som knytter bygde-
folk sammen, i både sorg og glede.
Hva kirka betyr for folk i Audnedal og Åseral vil vi i menighetsbladet gjerne finne mer ut av. Derfor inviterer vi forskjellige mennesker til 
samtale og refleksjon under vignetten «Kirka og jeg». Har du forslag til personer til denne spalta, ta gjerne kontakt med noen i redaksjo-
nen (se side 2).

Tekst: Lise Finseth Løland.
Alma Øidne

Tro og tillit Foto: Liv Birkeland.

Salme 23, slik det står i bibelen som Alma 
Øidne har etter sin far, Torsten Gislefoss.     
                             Foto: Lise Finseth Løland.

Torsten og Kari Gislefoss, foreldrene til Alma 
Øidne.                                         Foto: privat.
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Foto: Sigrunn Håland   -  Tekst: Born som tok imot 4-årsboka på sundagsskulens dag i Åseral.

Det er sundagsskule på Åseral 
Bedehus i Kyrkjebygd fylgjande 
datoar:

6. mars
20. mars, palmesundag, eigne møter på Lognavatn,                 
Kylland og Kyrkjebygd
3. april
17. april
1. mai
29. mai
12. juni

Sundagsskulen er ein del av 17:30 møta, der det 
er fellessamling frå byrjinga. Born kan koma utan 
vaksne og møta leiarane i ganga. Sundagsskulen 
er slutt kl. 19:00. Det er kveldsmat etterpå viss ein 
ynskjer det.

Åseral Barnekor og Dynamis 
har øvingar på Åseral Bedehus 
fylgjande datoar:

29. februar
14. mars
11. april
25. april
9. mai
Barnekoret kl. 17:30 – 18:30 og 
Dynamis kl.17:30 – 18:45.
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Da jeg var student, dreide de «kristne» 
diskusjonene seg om abortsaken og om 
kvinnelige prester.  Nå har det vært synet 
på homofili og likekjønnet vielse. Hvorfor 
leser, tolker, mener og tror kristne så 
forskjellig om det de leser i Bibelen? 
Hvorfor er det så lett å misforstå hver-
andre? Hvordan vi leser og bruker det vi 
har lest, kalles et bibelsyn.  Det kan være 
nyttig å løfte fram temaet bibelsyn, for å 
ha knagger å henge ting på. Her i artik-
kelen kommer ingen svar, bare knaggene 
å sortere synet sitt på.
Som kristendomsstudent var et bibel-
synskurs obligatorisk. Det har hjulpet 
meg i egen bibellesning, og til lettere å 
forstå hva andre måtte komme fram til. 
Det har vært et nyttig verktøy til å sortere 
og rydde. Selv argumenterte jeg noen 
ganger med at «Det står jo i Bibelen» og 
andre ganger med at «Jammen, tidene 
har jo forandret seg.»  Da jeg ble mer 
bevisst mitt eget syn og fikk en helhets-
forståelse av Bibelen, ble det lettere 
å skjelne og å være mer konsekvent i 
bibelsynet. For mange er det kanskje 
opplagt og allerede avklart. Men hvis det 
er flere som føler som jeg gjorde, så kan 
det kanskje være til hjelp og nytte med en 
kortversjon her. 

Alle fag har et syn. I historiefaget snak-
ker vi om historiesyn. Gjennom hvem 
sine briller er historien sett og skrevet? 

Hvem blir framstilt som seierherre og 
taper? I friluftsliv snakker vi om natursyn. 
Har naturen egenverdi? Er mennesket 
forbruker eller forvalter? Teologien snak-
ker om bibelsyn. Hva slags autoritet har 
Bibelen? Hva skal vi mene og tenke om 
det vi leser? Hvilken relevans skal det ha 
i livene våre? 

Når vi leser en tekst, tolker vi den auto-
matisk. Miljøet rundt oss, tanker, tidligere 
opplevelser – alt er med på å forme hvor-
dan vi forstår det vi leser. 
Ett eksempel: I en grammatikkoppgave 
skulle ordene «derfor» eller «likevel» 
settes inn. Setningen var slik: «Det 
regner. _____ går jeg ut.» Fasiten sa 
at rett svar var «likevel».  Altså: «Det 
regner. Likevel går jeg ut.» Men noen av 
mine afrikanske venner skrev «derfor». 
Der de kommer fra setter de stor pris 
på regnet. Så når det regner går de ut 
og gleder seg over det! Deres svar var: 
«Det regner. Derfor går jeg ut.» Miljø og 
bakgrunn påvirker hva vi tenker om det vi 
leser. Det blir som «briller» vi har på oss 
og som filtrerer det vi leser, bevisst eller 
ubevisst.

Her er tre av de mest brukte synene 
(«brillene»), satt på spissen for å få 
egenarten klarere fram. Det er mange 
nyanser innen disse og mange veksler 
ubevisst mellom synene. 

1.  Å være bokstavtro eller «å lese det 
som det står»: I dette synet er Skriften 
fundamentet som troen hviler på. Synet 
påvirkes ikke av samfunnsstrømnin-
ger eller tanker i tiden. Bibelen er som 
helhet Guds hellige ord, og er funda-
mentet som består.  «Det står skrevet 
…» eller «Vi må holde oss til Guds ord 
…», er utsagn som ofte er forbundet 
med dette synet. Det ligger et inderlig 
ønske om å bevare og å ha respekt for 
Bibelen i lære og levd liv. 

Tema som skapelse, skal kvinner kunne 
tale i forsamlingen eller være prester, 
kan fraskilte gifte seg på nytt, og synet 
på homofili blir lest og anvendt frikoblet 
fra historisk, språklig og kulturell sam-
menheng. Det som står skrevet, forstås 
bokstavelig og direkte. En kritikk mot 
dette synet er at man kan «… anvende 
løsrevne bibelsitater på sin egen eller 
andres situasjon uten å se overføringen 
av Guds ord til vår tid i en større historisk 
og systematisk sammenheng.» (Torleiv 
Austad «Troslære»).

2. På motsatt fløy har man klassisk libe-
ralt syn. Her blir Bibelen sett på som en 
samling med tekster som forteller om 
jødenes liv og vandring med sin Gud.
I den grad det har relevans for oss i dag, 
er kjærligheten det sentrale. Jesus er 
det ultimate eksempel på kjærlighet. I 
den mest ytterliggående bruken her, blir 
Bibelen bare sett på som menneskers 
nedskrevne tanker om Gud, ikke som 
Guds ord og tanker til mennesket. Det 
er en samling interessante religions- og 
kulturhistoriske tekster.  Leveregler og 
påbud var ment for tiden de ble skrevet 
i, og er ikke normgivende i dag. 

3. Mellom den bokstavtro og den klassisk 
liberale, ligger et konservativt bibelsyn. 
Ordet konservativ betyr å bevare. Man 
ønsker å bevare Bibelen som Guds ord. 
Fortellingene har gått gjennom en munt-
lig fortellertradisjon, før de ble skrevet 
ned av mennesker. Dette synet bruker 
historisk-kritisk metode (se under). Som 
forutsetning ligger det at Bibelen er 
Guds ord, men vi kan studere og bruke 
historisk-kritisk metode for å lære mer. 
Her kommer man ikke fram til entydige 
svar når det gjelder tema som ofte dis-
kuteres (skapelse, skal kvinner kunne 
tale i forsamlingen eller være prester, 
kan fraskilte gifte seg på nytt og synet på 

Ei bok  -  mange svar
Av Ragnhild Huseby Solås
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homofili). 

Den norske kirke lever med ulike syn på 
flere av disse områdene. To teologer, 
som vår biskop og prest, kan begge ha 
det konservative bibelsynet og likevel 
komme fram til ulike svar. Hva teksten 
egentlig betyr på hebraisk eller gresk og i 
hvilken sammenheng de er skrevet i, kan 
forstås ulikt. Innebærer begrepet «homo-
fili» det samme som vi tenker om det i 
dag? Eller vises det til praksisen som var 
i hedenske templer og avgudsdyrkelse, 
der unge gutter var tempelprostituerte? 
Eller menes det «pedofili» og at tekstene 
tar avstand fra overgrep? Og hva blir da 
ekteskapssynet i Bibelen? Kirken ser at 
man kan komme fram til ulike svar her. 
Diskusjonstemaene og svarene man 
kommer fram til, er ikke avgjørende for 
om man er kristen eller ikke. Bibelens 
sentrum er Kristus, ikke meninger.

Historisk-kritisk metode – en måte å 
jobbe med tekster

Under framveksten av vitenskapene på 
1600- og 1700-tallet kom bibeltekstene 

under press. Skulle man lese Bibelen 
slik som man leste andre tekster? Skulle 
den settes under vitenskapens lupe? 
Naturvitenskapen kom med et nytt ver-
denssyn. Skulle man sette sin lit til viten-
skapen eller Bibelen? På denne tiden 
vokste historisk-kritisk metode fram. 
Kritisk betyr her «å skjelne» (fra gresk), 
ikke å kritisere, men at metoden er kritisk 
og kan etterprøves. Man ser på tekste-
nes sjanger (f.eks. poesi og fortellinger) 
og historiske, religiøse og sosiale forhold 
da tekstene ble skrevet. Hvordan fortel-
lingene er blitt overlevert, nedskrevet og 
forstått i samtida er også med. For noen 
vil dette kanskje fortone seg distansert 
og uærbødig overfor et hellig skrift. Men 
det kan også berike. «Å tolke Skriften ut 
fra dens egen historie vil kunne åpne for 
nye, rike perspektiver og øke forståelsen 
for Guds tale og handling i de mange 
konkrete situasjoner.» (Torleiv Austad 
«Troslære»).

Og den har sin begrensning: «Den vil ikke 
kunne gi svar på de fundamentale spørs-
mål som knytter seg til Guds underfulle 
tale og handling i historien.» (Austad). De 

fundamentale spørsmål handler om tro. 
Tekstene må da løftes tilbake til troens 
rom.

Utfordringen for meg når jeg leser 
Bibelen, er å tenke gjennom hvilke «bril-
ler» jeg ser gjennom. Hva velger jeg ut 
som sentrale spørsmål å fokusere på? 
Hva er viktig? Hva skal det jeg leser bety 
i livet mitt? Hva vil Bibelen fortelle meg?  
Vil den fortelle meg hvordan Gud skapte, 
eller hvorfor? Har jeg et sammenheng-
ende syn? Klarer jeg å respektere og 
verdsette de som kommer fram til noe 
annet meg? Og i bakhodet mitt klinger 
påminningen fra Martin Luther om at 
«Skriftens kjerne og stjerne er Kristus». 

Kilder: 
Bibelen og teologien. Skriftsamling fra 
MF, redigert av Torleiv Austad, Luther 
Forlag, 1982.
Troslære. Torleiv Austad, Skrivestua 
Menighetsfakultetet, 1979.

Hjernetrim til påske
Denne ganga er det Salong Mini på Konsmo som lover ut gavekort på 
kr 300 til en heldig vinner. Løste kryssord kan sendes eller leveres til 
kirkekontorene i Åseral eller i Audnedal (se adresse side 2.) Frist: 15. 
april. Vinneren får beskjed og det offentliggjøres også i neste blad.

VANNRETT:
 1. Pen
 7. Jentenavn
 8. Bindeord
 9. Anonym
10. Mat
11. Tall
12. Emil Nordstrøm
13. Smile
14. Svensk Bond-pike
      Britt ……
18. Skolesekk

LODDRETT:
 1. Årstid
 2. Pippis venninne
 3. Krydder
 4. Lages mel av
 5. Guttenavn
 6. Skred
15. Aksjeselskap
16. Månefase
17. Dan Larsen

Forrige kryssord var det Mari Oline Refsnes som vant. Vi gratulerer 
med et gavekort fra Grindheim Bil og Mek!
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Høg kvalitet – låg alder
Tekst og foto: Linda Fosse

Sundag 13. desember var det årlege gudstenesta i Åknes 
kapell, der born og unge deltek. Presten vår, Geir Ola Tveit 
var og med  denne sundagen.

Dei unge framførte både tale, song og musikk under gudstenesta. Hallvard Stangvik spelte piano og han var og med på å framføra 
talen, der han var den som møtte Jesus, saman med dotter si, som vart spelt av Anne Haug Røynlid. Turid Røynlid, tidlegare klok-
kar/kyrkjetenar, var Jesusskikkelsen. Og Marit Haug Røynlid spelte fele.

Det var og dåp under denne gudstenesta. Det var lille Mariell Elvira Sandåker-Åsland som vart boren til dåpen. Og vi fekk og song 
av Emilie Smeland Sannes  og Susanne Emilie Jacobsen. Etter gudstenesta  var det kyrkjekaffi.

Ein takk til alle som var med på denne gudstenesta, både dei som deltok og som høyrde på.

Marit Haug Røynlid. Annicka Smedsland med dåpsbarnet Mariell 
Elvira Sandåker-Åsland.

Hallvard Stangvik og Anne Haug Røynlid.

Susanne Emilie Jacobsen og Natalie 
Smeland Sannes.

Overnattingsgjestar i kyrkja
Tekst: Ragnhild Huseby Solås. Foto: Geir Ola Tveit

Så var det 6. klasse frå Byremo sin tur til å 
vera med på Lys Vaken! Gudstenesteverkstad, 
song, prøve prestekjole, lære  om kyrkjebygget 
og liturgiske fargar, film, pizza, hjørnetikken, 
gøymeleiken, kveldsbøn og overnatting i kyrkja.

Mange gode smil, ein del søvn (faktisk) og fint å 
vere i lag. Deltakarane sette preg på gudstene-
sta med song, dramatisering av fortellinga om 
Jesus i Getsemane og lesing av bøner. Takk til 
ein fin gjeng. Me gler oss til å sjå dykk igjen!
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Kirkene i Audnedal – nå på nett!
Tekst: Elisabeth Seland

Det er ikke til å legge skjul på at vi lever i en internettbasert tidsalder. Høsten 2015 begynte vi 
å kikke litt rundt oss, og så at våre nabosogn allerede var forholdsvis vel etablerte på nett. Vi 
innså dermed at vår tid også hadde kommet, og at vi var klare for å innta internett. Vår menig-
hetssekretær, undertegnede, ble satt på saken. Ikke så lenge etter hadde vi begynt å forme 
det som nå har blitt audnedal-kirken.no.

Det er viktig for oss i kirken å formidle informasjon, og vi håper at audnedal-kirken.no vil bli en av våre viktigste og mest brukte 
kommunikasjonskanaler. Her kan vi fortløpende oppdatere informasjon om oss, om ting som skjer i kirkene våre, og vi kan plotte 
inn ting i kalenderen. Men noe av det beste er at her kan informasjonen gå begge veier! Folk kan svare oss: de kan sende epost 
med spørsmål til oss, for eksempel knyttet til påmelding til konfirmantundervisning, finne skjemaer til ønske om dåp eller vigsel osv.

På fremsiden møter du først på våre stolte bygninger, kirkene våre. Derfra kan du klikke deg videre inn på Konsmo og Grindheim 
sine respektive sider med mange bilder og informasjon om hver enkelt kirke. I tillegg kan du lese om de ansatte i kirka, du kan 
lese gudstjenestelister eller siste nummer av menighetsbladet. Du kan lese om kirkekontoret, kirkegårdene og menighetsrådene. 
Selvsagt kan du også finne masse informasjon om det som skjer gjennom livets gang: dåp, trosopplæring, konfirmasjon, vigsel og 
gravferd.

Nettsidene ble lagt ut helt på tampen av 2015. Etter en del korrekturlesing og endringer, har vi nå blitt ganske fornøyde. Likevel 
kan det dukke opp feil i ny info og ting som legges ut etter hvert. Kanskje ser du noe som vi ikke har sett? Det kan være faktafeil, 
skrivefeil eller tekniske feil. Eller kanskje du savner noe? Dersom noen oppdager slike ting, er vi takknemlige for tilbakemelding. 
Kontaktinformasjonen vår ligger selvsagt også lett tilgjengelig på audnedal-kirken.no.

Vi håper at vårt nye nettsted vil bli til glede og nytte for både audnedøler og andre som leter etter informasjon om kirkene våre og 
det som skjer her. Velkommen til «en tur innom», og kom gjerne med tilbakemeldinger!
http://audnedal-kirken.no
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Vakt heile døgnet
37 93 12 70
Gravmonument frå 

eige hoggeri.
Representant

Grindheim: Sven Verdal
tlf 38 28 01 61

Stort utvalg i
GRAVMONUMENTER

Navnetilføyelse og oppussing
Vår representant:

ÅSERAL: Oddvar Thorsland - tlf 38 28 31 63
BYREMO: Karstein Verdal tlf. 38 28 03 09 / 478 43 157.

KONSMO: Jon Løland - tlf 38 28 18 48

EVJE STEININDUSTRI
4735 Evje - tlf 37 93 00 86

Evje og Vennesla
Begravelsesbyrå

4735 Evje

Vi ordner alt med
begravelser og kremasjoner.
Sanger - Annonser - Blomster

Tlf 37 93 01 51

Magne Kjetså
Mobil 952 19 191

kan tilby selskapslokaler for inntil 45 pers.
– brylluper, konfirmasjoner, bursdager, 
blåturer m/aktiviteter.

UTKJØRING AV KOLDTBORD, SNITTER OG KAKER

Har også overnatting. Tlf: 38 28 69 75
Mobil: 975 69 121. Fax: 38 28 69 77. www.hogetveitsna-
turcamp.no
e-post:information@hogetveitsnaturcamp.no 

Kan tilby selskapslokaler for inntil 45 pers.
-brylluper, konfirmasjoner, bursdager,
blåturer m/aktiviteter.

UTKJØRING AV KOLDTBORD, SNITTER OG KAKER.

Har også overnatting. Tlf: 38 28 69 75
Mobil: 975 69 121. Fax: 38 28 69 77
www.hogetveitsnaturcamp.no
E-post:information@hogetveitsnaturcamp.no

Glimt frå Åseral              Tekst og foto: Arna Berg

2. joledag var det høgtidsgudsteneste i Åseral kyrkje. 
Her var det blant anna song av Karenfolket (bilde).

Mange møtte fram på den årlege festen for soknerådet, tilsette og frivillige medarbeidarar i Åseral kyrkje. Samlinga vart halde på 
Åseral rådhus 12. januar. Torleif Haaland leia festen på ein humoristisk og god måte. Ann-Margreth Haaland og Reidar Skaaland 
sytte for det musikalske innslaget, Per Ragnar Haraldstad og Geir Olav Tveit hadde ordet og Olav Lehne avslutta samlinga med å 
synga velsigninga. Det nedste bilete viser tre glade servitørar, frå venstre Åsmund Forgard, Lloyd Gundersen og Bjarne Haugstad.

LYST TIL Å ANNONSERE 
I MENIGHETSBLADET?

Ta kontakt med 
Bjøru Vassland, 

mobil 932 53 278
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LEDIG

4525 KONSMO - TLF 38 28 17 06

Grindheim 
Bil og Mek. Verksted AS

4529 BYREMO - TLF. 38 28 02 10
● Reparasjon, oppretting og lakkering
● Bensinstasjon
● Blomster og gaver

SELAND LANDBRUKSVERKSTED
TLF 38 28 02 73 / 91 68 02 73

Rep. og salg av traktorer og landbruksredskaper
STIHL motorsager - VIKING gressklippere

Vigeland – 4520 Sør Audnedal
Tlf 38 25 64 00 - Fax 38 25 78 60

www.sorlandsstein.no - post@sorlandsstein.no
Vår representant: Hans Birger Vrålstad tlf 38 28 17 25

GRAVMONUMENTER   
Nye monumenter - Navntilføyelser - Oppussing - Omsliping           

Sørlands Stein  AS

NEG Skog AS
TLF 38 08 11 80

Hogst - Tømmeromsetning

4528 KOLLUNGTVEIT
Telefon 38 28 05 38 - Telefax 38 28 05 86

firmapost@lunden-snekkerverksted.no
www.lunden-snekkerverksted.no

Hverdager 08.00-20.00
Lørdag 08.00-19.00

Søndag: Stengt

Byremo:  Tir - ons - torsdag  - Tlf 38 28 78 59
Konsmo: Mandag og fredag - Tlf 38 28 78 59 
Åseral: Man - ons - fredag - Tlf 38 28 30 76

JOKER BYREMO
4529 Byremo Tlf. 38 28 01 93

Godt utvalg i kolonialvarer

Tipping og medisinutsalg

Minibuss 17 seter til leie

Telefon 916 36 145

Når sorgen rammer

Tlf: 900 98 006    -    www.landes.no
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Søndag 6. mars
Konsmo kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Geir Ola Tveit
Offer: Arbeid i menigheten
Menighetens årsmøte og kirkekaffe etter
gudstjenesten

Søndag 13. mars
Grindheim kyrkje kl.  11.00
Gudsteneste ved Per Ragnar Haraldstad
Offer: Berur Street Care International

Åseral kyrkje kl.19.30 NB: Merk tida!
Gudsteneste ved Per Ragnar Haraldstad.
Offer: Nye salmebøker i Åseral kyrkjelyd.

Søndag 20. mars – Palmesøndag
Konsmo kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Geir Ola Tveit
Offer: Acta- barn og unge i Normisjon
Kirkekaffe

Torsdag 24. mars – Skjærtorsdag
Grindheim kyrkje kl. 11.00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer: Åpne dører

Åknes kapell kl.19.30
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit.  
Offer: Normisjon sitt misjonsprosjekt hos 
Malinkefolket.

Fredag 25.mars - Langfredag
Ljosland kapell kl.20.00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit.  
Offer: Normisjonen sitt misjonsprosjekt hos 
Malinkefolket.

Søndag 27. mars – 1. påskedag
Konsmo kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Helene Lohne 
Kristensen
Offer: Misjonsprosjektet
Åseral kyrkje kl.11.00
Høgtidsgudsteneste ved Geir Ola Tveit.
Offer: Kyrkjelydsarbeidet

Mandag 28.mars – 2. påskedag
Grindheim kyrkje kl. 11.00
Høgtidsgudstjeneste ved Geir Ola Tveit
Offer: NMS Misjonsprosjektet

Søndag 10. april 
Grindheim kyrkje kl. 11.00 
Samtalegudsteneste ved konfirmantane og 
Geir Ola Tveit
Offer: Konfirmantene bestemmer formål

Søndag 17.april
Åseral kyrkje kl.11.00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit og konfir-
mantane.
Offer.

Søndag 24. april 
Konsmo kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste ved konfirmantene og 
Geir Ola Tveit
Offer: Konfirmantene bestemmer formål
Kirkekaffe.

Søndag 1. mai
Grindheim kyrkje kl. 11.00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer: Kirkens bymisjon, Kristiansand

Søndag 8.mai
Åseral kyrkje kl.11.00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit.
Offer: Kyrkjelydsarbeidet

15. mai – 1. pinsedag
Grindheim kyrkje kl.  11.00
Høgtidsgudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer: Maritastiftelsen

Konsmo kirke kl. 19.30 (nb! Merk tids-
punkt)
Gudstjeneste ved Geir Ola Tveit
Offer: KRIK

17. mai 
Konsmo kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Helene Lohne Kristensen
Offer: Kirkens Nødhjelp

B -blad Returadresse:
Åseral kyrkjekontor
4540 ÅSERAL

GUDSTENESTER

SLEKTERS GANG

Åseral kyrkje kl. 11.30
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit.
Offer: SOS Barnebyer

Grindheim kyrkje kl 13.00 (nb! Merk tids-
punkt)
Gudstjeneste ved Geir Ola Tveit
Offer: Kirkens Nødhjelp 

Søndag 29. mai 
Konsmo kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved Geir Ola Tveit
Offer

Grindheim kyrkje kl. 19.30 (NB! Merk 
tidspunkt)
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer: Arbeid i kyrkjelyden

Søndag 12. juni
Friluftsgudsteneste kl. 12.00
på Homstøl v/Geir Ola Tveit

Søndag 19. juni
Friluftsgudsteneste kl. 12.00  
i Hanekilen, Sveindal ved Geir Ola Tveit
Felles for Grindheim og Konsmo
Offer: Trusopplæringa i Audnedal

Andre arrangement se side 5

Åseral
Døde: Alvilde Eikild, Kjellaug Smeland

Grindheim
Døypte: Oliver Andreas Hornung,  
              Vibeke Werdal
Døde: Lars Hårtveit

Konsmo
Døde: Tom Vrålstad, 
            Torleif Stengårdsbakken, 
             Ester Borgny Hunsdal


