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MENIGHETSBLAD

Foto: Berit K. Høyland

Påskespillet «Har du hørt det», sunget av Byremo, barnekor var rammen rundt 10-årsjubileet til
Byremo bedehus. Her er Taline Pettersen som Jesus, omkranset av soldater. Les mer på side 8 og 9.

Fasteaksjonen
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Kirka og jeg: Jens Ågedal

side 6
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Nytt fra Berur

side 12

KONTORTIDER

Rett person?

Åseral kyrkjekontor:
Stad: Rådhuset
Kirkeverge: Linda Fosse
Måndag - fredag kl 8:00 - 15:00
Tlf 38 28 58 65
Epost: linda.fosse@aseral.kommune.no

I påska var det noen som strevde med å
finne Jesus. Problemet var at de ikke visste
hvordan han så ut. De hadde ikke fotografi
på Jesu tid, langt mindre internett. Derfor
var det vanskelig for de lokale myndighetene å finne rett person. Jerusalem var full
av folk i høytida, og det var lett å gjemme
seg bort.

Sokneprest Geir Ola Tveit.
Mobil: 958 08 836
geir.ola.tveit@aseral.kommune.no
www.kyrkjekontoret.no

Audnedal kirkekontor:
Sted: Rådhuset
Kirkeverge: Ingunn Birkeland
Kontortid: mandag, tirsdag og
torsdag kl 10-14.
Tlf 38 28 20 12
Bruk gjerne epost utenom kontortid.
Epost: ingunn.birkeland@audnedal.
kommune.no
Sokneprest Geir Ola Tveit.
Mobil: 958 08 836
geir.ola.tveit@audnedal.kommune.no
http://audnedal-kirken.no

Menighetsblad for
Audnedal og Åseral.

Redningen for overprestene ble Judas. Han tilbød seg å peke ut Jesus ved å kysse
ham. Dermed var vaktmannskapene sikre på at de hadde tatt rett mann.
Anklagen mot ham gikk på gudsbespottelse, men den anklagen var det ikke hold
i. Jesus var en brysom person som det religiøse lederskapet mente var en fare for
nasjonen, og kanskje også en fare for deres posisjon. Men han hadde aldri spottet
Gud, så han var likevel ikke rett person.
Romerne dømte ham for noe annet: Han var opprører. Jesus fra Nasaret, jødenes
konge, sto det på korset. En fare for okkupantenes posisjon.
Jesus var rett person. Han var den kjente undergjøreren og folketaleren. Samtidig
var han feil person. Han hadde ikke gjort det han ble anklaget for.
Jesus ble tillagt skylda for noe han ikke hadde gjort. Resultatet av det hele ble at vi
ikke blir tillagt skylda for noe vi har gjort. Da Jesus døde på korset, ble grunnlaget
lagt for at vi kan få tilgivelse. Så var han rett person, likevel.
Etterpå sto han opp. At en død person blir levende igjen, det er en litt for god nyhet
til at det kan være sant. Man skal ikke tro på slikt, sånn uten videre. Det er for naivt.

Utgjeve av sokneråda
Opplag: 1265
Send gjerne inn stoff til bladet, eller
ring oss i redaksjonen om ting som
kan ha interesse.
Innleveringsfrist til neste menighetsblad:
21 mai 2017
Stoff sendes til:
birkeland3112@gmail.com

Tomas kunne ikke tro på nyheten om at Jesus var blitt levende. Han hadde jo selv
sett at Jesus døde. Så han måtte se Jesus og ta på ham for å tro at det var rett
person.

Redaksjonskomite:
Ragnhild Huseby Solås
Lise Finseth
Linda Fosse
Åse Austrud
Redaktør: Liv Birkeland
Layout og Trykk: Setesdalstrykk, Evje.

Jesus er stått opp. Gud har vist at døden ikke er sterkest. Gud er sterkere. Gud vil
omslutte oss med kjærlighet, i all evighet. Det er en gave til rett person. Det er deg.

Tomas fikk se Jesus. Han fikk tilbud om å ta på Jesus. Det holdt med synet og tilbudet, så trodde Tomas. «Salig er de som ikke ser, og likevel tror,» sa Jesus.
Det er godt vi har Tomas. Han har sjekket for oss. Er det rett person, eller er det hele
en misforståelse? Skeptikeren Tomas har kontrollert.

God påske!
Geir Ola Tveit

Kasserar: Bjøru Vasland, Byremo
Konto Spb. Sør: 3108 20 07450
Gåver til bladet vert mottekne med takk.
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AKT I V I T E T E R I N N E N T R O S-O P P LÆR ING
Hva er kristen tro og hvordan praktiseres tro? Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer inviterer menighetene i Konsmo og Grindheim til trosopplæring for barn og unge gjennom forskjellige enkelttiltak i kirkene
dette året. Her er noen av dem.
Tekst: Ingunn Birkeland

1.-2. april inviterer vi alle som er født i 2005 (tilhørende Grindheim sokn) til ei spennende natt i Grindheim kyrkje! Arrangementet
heter Lys Våken og da skal vi leke, utforske kirka, spise, forberede gudstjeneste og altså sover over i kirka. Lys våken handler
om å være lys våkne for det som skjer rundt oss. Vi skal være lys våkne for hverandre, for Gud og for oss selv.
Baby – rytme – sang
Babysang i Aktivitetsstua ved Helsehuset på Konsmo er et gratis tilbud for alle
babyer med foreldre/foresatte. Her er det ingen påmelding, det er bare å komme
innom!
I babysang skal vi synge sanger og leke med regler. Noen fra da vi selv var små,
og andre fra nyere tid. Sang og lek, kos og nærhet er stikkord for babysangen. Vi
synger med de stemmene vi er utrustet med. For ditt barn er det nemlig bare den
stemmen som gjelder.
Fra babyen er i mammas mage er den med i rytmer og lyder gjennom dagen. Når
den kommer ut i verden blir lydene og rytmene litt annerledes. Likevel kjenner den
igjen mamma og pappas stemme. Det er det som er trygt og sikkert. Musikken er den første kommunikasjonsmåten vi kjenner til.
Etter noen års pause starter vi nå opp igjen med babysang. Vi har allerede hatt det et par ganger, og videre utover våren blir
det annen hver uke:
7. april, 21. april, 5. mai og 19. mai.
Samlingen starter kl. 9.30 og avsluttes med et felles måltid. Vi serverer enkel lunsj, kaffe og te for kr 15. Ingen påmelding, det
er bare å stikke innom! Kontakt Ingunn Birkeland for mer informasjon. (Kontaktinfo: se venstre spalte på side 2.)
Bli kjent!
Tirsdag 13. juni kl. 17.00 i Grindheim kyrkje og torsdag 15. juni kl. 17.00 i Konsmo kirke er det klart for bli-kjent-samling i kirkene
våre. Da inviteres alle som blir 5 år dette året til kirka de sokner til, for å høre om Jesus, bli kjent i kirkerommet, spise boller og
saft, prøve orgelet og kanskje sjekke utsikten fra klokketårnet? Invitasjon kommer i posten!
Teater
Søndag 12. november kommer kirketeateret med kirkerottene Fredo og Velse til Konsmo kirke. Denne gangen blir vi kjent med
Viggo i tårnet og bibelfortellingen om Sakkeus. Teateret passer best for barn i aldersgruppen 3-6 år. Fri entré. Hold av datoen
allerede nå!
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BEVISST HØYTID: Sett av tid til bibellesing, aktiviteter og sang med barna i påsken.

Barnas påske
Hvordan kan foreldre gi sine barn en
god opplevelse av kristen påske midt i
alt det andre som tar fokuset i påskehøytiden?
Blant egg, kyllinger, sjokolade, skiturer
og påskekrim kan det kanskje være utfordrende for mange foreldre å gi barna en
forståelse av hvorfor påsken er den viktigste høytiden for kristne.
– Jeg har selv erfart hvor vanskelig det
kan være å gi barna opplevelser knyttet til
påsken hvis man er på fjellet og langt fra
gudstjeneste og søndagsskole, sier Karin
Kvalvaag Manvik som er rådgiver for programavdelingen i Søndagsskolen Norge.
Hun tror den enkleste måten å gjøre det
på, er å gjøre en liten ting på hver av de
ulike påskedagene.
– Planlegg gjerne noe fast dere gjør de
fire dagene: Palmesøndag, skjærtorsdag,
langfredag og påskemorgen. Det kan være
så enkelt som å lese sammen hva som
skjedde hver enkelt dag, på et fast tidspunkt på dagen. Tenne et lys, lese og be

Av: Ingunn Marie Ruud, KPK
Foto: Markus Plementas, KPK

en kort takkebønn og synge en enkel sang.
– Ta skjermfri
Organisasjonen Familie & Medier oppfordrer hvert år alle til å ta minst én uke fri
fra skjermer i fasten. I år arrangerer de
skjermfri uke 31. mars - 7. april, uka før
påske.
– Det er en god anledning på mange plan
til å snakke sammen om hva som er viktig
i livet, sier daglig leder i Familie & Medier,
Jarle Haugland.
Han påpeker at alle, uansett livssyn, ville
hatt godt av å ta en skjermfri uke, men at
de bevisst har lagt skjermfri uke til fastetiden.
– For oss som kristne er det en god anledning til å stoppe opp og forberede oss til
påsken som ligger foran. Det er en anledning til å snakke om hva vi vil, hva som er
viktig og ikke minst om hva som kommer
uka etterpå, sier Haugland.
Undring og glede
Preses i Den norske kirke, Helga Haugland
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Byfuglien, mener det hører hjemme i
kristne familier å formidle påskebudskapet
til barna.
– Påskebudskapet er en spennende fortelling som barn fascineres av. Barna griper
både sorgen og gleden i fortellingen og
det er viktig at de får ta del i den utfra sine
forutsetninger, sier Haugland Byfuglien og
anbefaler både bøker og filmen «Jesus fra
Nasaret».
– Det er ikke alt som er like forståelig, hverken for barna eller oss voksne, men det er
godt å gi plass til undringen og gleden, fortsetter hun.
Lederen for Bispemøtet anbefaler de som
har mulighet til det til å ta med barna til
kirken i sin lokale menighet i påsken.
– Palmesøndag er ofte en veldig visuell
opplevelse, med palmegrener og opplegg
for hele familien. På skjærtorsdag er det
mange menigheter som arrangerer måltid
som det kan være spennende for barna å
bli med på, sier Haugland Byfuglien.

Tekst: Arna Berg. Foto: Kirkens Nødhjelp

Fasteaksjonen 2017

Kirkens Nødhjelp har to overordna mål: Å redda liv og krevja rettferd. Noko av det viktigaste for å redda liv er reint vatn, også i år er vatn eit tema i fasteaksjonen.
							
Vatn gjev liv til plantar, dyr og menneske. Men vatn kan også taka liv dersom det ikkje er reint. Det er difor
Kirkens Nødhjelp jobbar kvart år, kvar veke og kvar dag for å gjera reint vatn tilgjengeleg for fleire.

«Før drakk vi vann fra vannhullet, og jeg var ofte syk. Vi har lært på skolen at skittent vann gjør oss syke.
Nå har vi fått en ny brønn, vannet er renere og vi er langt friskere enn før,» fortel Richard Wilson som bur i
landsbyen Ikonda i Tanzania. Han og resten av landsbyen fekk i fjor ein ny brunn, og mange fortel det same
som Richard; at dei raskt merka at helsa vart betre. Borna fekk meir tid til å gå på skulen, og dei vaksne
fekk meir overskot til å skaffa inntekter. Eit heilt samfunn fungerer langt betre når reint vatn er tilgjengeleg.
For oss er reint vatn så sjølvsagt at vi tenkjer ikkje over det. Men for mange er det ei mangelvare, difor har
FN vedteke at reint vatn er ein menneskerett og det er eit av FN sine berekraftsmål.
2017 - det store jubileumsåret
Kirkens Nødhjelp er 70 år og fasteaksjonen er 50 år i år. Dette fell saman med reformasjonsjubileet. Det
er 500 år sidan Martin Luther slo opp sine 95 teser på kyrkjedøra i Wittenberg. Fasteaksjonen er reformasjonsmarkeringa sitt diakonale prosjekt. Kyrkjelydar og konfirmantar over heile landet er i gang med
innsamling av pengar til Kirkens Nødhjelp sine hjelpeprosjekt.
Vi er inne i fastetida som heilt fram til 1800-talet hadde mange fastetradisjonar her i landet. I dag er fasta
fyrst og fremst ei tid for stille og meditasjon. Kirkens Nødhjelp har fasteaksjon kvart år som fokuserer på
korleis vi kan medverka økonomisk til å forbetra andre sine levekår. Fasteaksjonen er ei motkraft til egokulturen!
I fasteaksjonen 2016 kom det inn kr. 70 580 til saman i Åseral og Audnedal.
Målet i jubileumsåret må vera å få inn minst kr. 80 000.

Tak godt imot bøsseberarane som kjem på
døra tysdag 4. april mellom kl. 17 og 19.

GJE SÅ DET KJENNEST!
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Jens Aagdal

Tekst: Liv Birkeland
Foto: Privat

Den universelle kirke
1. påskedag for 75 år siden ble en gutt døpt på Ågedal bedehus. Navnet var
Jens. På grunn av konflikten mellom prester og okkupasjonsmakten, fant
dåpen sted på bedehuset denne vårdagen i 1942. Egentlig beskrivende for
en person som i voksen alder ikke nødvendigvis knytter begrepet «kirke» til
et bestemt bygg eller en forsamling.
Jens Ågedal bor på Langehaugen på
Ågedal i Konsmo sammen med kona AnneMarie. De har to sønner som begge bor i
nærheten sammen med sine familier. Som
pensjonist kan Jens se tilbake på mange
år som lærer i barneskole, ungdomsskole
og videregående. I ungdomsskolen arbeidet han i 38 år, og han har nesten like lang
fartstid (35 år) som klokker i Konsmo kirke.
Det er dermed få som har deltatt på så
mange gudstjenester som han, blitt kjent
med så mange organister, prester og proster, og fulgt utviklinga i menigheten så tett
som Jens Ågedal.
«De troende, fra Jerusalem av og til
verdens ende,» er Jens sitt svar på hva
kirka er for ham. Med det viser han til
sammenhengen mellom kristne i dag og
det som skjedde på pinsedagen for snart
2000 år siden. «Vi har våre former og vår
lokale arena. Samtidig står vi i en større
sammenheng,» sier han, og regner også
med bedehus og andre kristne organisasjonene og menigheter i kirke-begrepet.
«I Apostlenes gjerninger står det om de
første kristne, hvordan de holdt trofast
sammen i fellesskapet om bønn og brødsbrytelse,» minner Jens om, og mener at
det er disse prinsippene kristne skal leve
etter også i 2017. «Vi må tilbake dit. Ad
fontes, som det heter: Til kildene!»

For en som ikke bekjente en kristen tro i
ungdomsårene, var radiogudstjenester og
–andakter en viktig kanal. «Jeg fikk noen
gullkorn der,» minnes Jens, som beskriver
seg selv i den tida som «grenselaust idealistisk og opptatt av å leve et rett og godt
liv.» Dette var begynnelsen på 60-tallet og
det var stor mangel på lærere og behov
for å styrke utdanningssystemet i Norge.
Dette inspirerte Jens til å ta lærerutdannelse og blant annet delta på sommersemester-utdannelse i Trondheim. Her kom
han også i kontakt med studentlaget, noe
som også bidro til at han fikk ei kristen tro
i løpet av 20-årene.
Mange kan ha vanskelig for å snakke
om sitt trosliv og hvordan de opplever
Gud i sitt liv. Jens Ågedal er ikke en av
dem. Han opplever ting sterkt og tydelig, og det er også slik han uttrykker seg.
Med store kontraster mellom det mørke,
harde og kalde og Guds nåde, kjærlighet
og fred. «Når du får Den hellige ånd, da
innser du at du er en 100 % synder. Og
at du trenger 100 % nåde! Her nytter det
ikke med noe halvveis. Er ikke erkjennelsen av synden 100 %, da trenger en
vel heller ikke nåden 100 %?» I denne
sammenhengen synes Jens at liturgien
med syndsbekjennelsen har en viktig
funksjon, som en tydelig bevisstgjøring.
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Gjennom arbeidet på Byremo ungdomsskole kom Jens Ågedal i kontakt med en
yrkesrettleder som het Knut Tveit. «Dette
var en veldig likandes kar og jeg husker at
jeg ble glad da han fortalte at han hadde
en sønn som var prest.» Dermed var Jens
allerede positivt forutinntatt da Geir Ola
Tveit ble ansatt som sokneprest i Åseral og
Audnedal. I forkant av ansettelsen var det
en del diskusjon omkring kirkas holdning til
likekjønnet samliv. Jens har et annet syn i
dette spørsmålet enn Geir Ola Tveit, men
var likevel bevisst på at han kunne ønske
den nye presten hjertelig velkommen.
«Det som har vært positivt med denne
uenigheten, er at det har bidratt til at ting
har kommet fram i lyset. Lev i lyset! Da går
det samtidig an å være uenige i forskjellige
spørsmål,» sier Jens Ågedal.
Fra sin plass i klokkerbenken kunne Jens
gjennom mange år glede seg over flere
sambygdinger som kom til tro. «Det er jo
mer som et stangfiske det,» smiler han, og
tenker på ulike personer som på et visst
tidspunkt begynte å gå på gudstjeneste og
kanskje etter hvert også fant plass rundt
alterringen til nattverd. Og slik ble del av
denne store kirka, som strekker seg fra
apostlenes pinsedag i Jerusalem og til verdens ende.

Det er alltid noe å lære vekk til nye generasjoner. Her øver Jens Ågedal sammen
med barnebarn på å mestre kunsten å gå
på stylter.

Presten er tilsnakkelig
Prester bruker mye av sin tid til samtale med mennesker i bygdene. Særlig i forbindelse med dåp,
vigsel og gravferd er det viktig at presten møter mennesker for samtale.
Presten er tilsnakkelig også utenom de kirkelige handlinger. Dersom noen ønsker en samtale, bør presten sette av tid. Det framgår av Tjenesteordning for menighetsprester at dette er en tjenesteplikt for
presten.
Prester snakker med mennesker om alle slags samtaleemner. Det kan selvfølgelig være åndelige
spørsmål, men det handler også om andre utfordringer som den enkelte opplever i sin hverdag. Ingen
spørsmål er for små for en prat med presten.
Dersom du ønsker en samtale med presten, kan du ringe eller nevne det under kirkekaffen. Samtale
med presten foregår hjemme hos folk, på kirkekontoret eller der hvor det er mest praktisk.
En samtale med presten er gratis og taushetsbelagt.

VÅRONN PÅ KYRKJEGARDANE
Det er ikkje sikkert me treng til med gravemaskin, slik som på bilde frå den solrike dugnaden på
Ljosland i fjor, men det er mykje anna som må gjerast på kyrkjegardane i Åseral og i Audnedal.
Tekst: Liv Birkeland. Foto: Linda Fosse

Ja, våren kjem fyrst lengst sør, så audnedølane har planlagt dugnadar lenge før åsdølane har fått satt skistavane
frå seg:
•
Konsmo kirke og Grindeim kyrkje tysdag 2. mai klokka 15
Dugnadene i Åseral følger denne planen:
•
Åseral kyrkjegard onsdag 10. mai klokka 10
•
Åknes kapell tysdag 30. mai klokka 17
•
Ljosland kapell fredag 2. juni klokka 10
For alle dugnader gjeldt det å ta med eigne hagereiskap, slik som lauvrive, jernrive, feiekost og spade. Så syter
sokneråda for at det blir ein kaffitår og matbit oppi det heile.
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Jubileumsfest: Byremo bedehus 10 år!
Israelsk dans førte oss inn i stemningen i Jerusalem da jødene skulle feire påske.

Påskespillet «Har du hørt det» ble spilt av ivrige og flinke medlemmer i Byremo Barnekor. Musikalen var rammen
for jubileumsfesten og innledet feiringen. Bodil Verdal og Mette Vårdal ledet koret trygt og stødig slik de pleier.
Vi fikk følge inntoget i Jerusalem palmesøndag med glade jenter som svinget seg
i en israelsk dans og fulgte så hele påskefortellingen. Vi så rettssaken der Pontius

Pilatus bedyret at han ikke fant noe skyld
hos Jesus. Løsningen hans ble at folket
skulle velge. Det var skikk ved påsketid
at en fange kunne settes fri. Dermed ble

røveren Barabbas frigitt og Jesus ble
dømt til døden ved korsfestelse. Vi så
Peter som ikke torde innrømme at han
var Jesu venn og kvinnene som fant den

«Har du hørt det?» Kvinnene fant ikke Jesus i graven. Graven var tom. Kvinnene og disiplene blir spilt av fra venstre Mille Vårdal, Anny Høyland,
Tomine Hamran med blomsterkorga og Linne Kirkedam.

8

Tekst: Ragnhild Huseby Solås. Foto: Berit K. Høyland
«Han lever! Han lever, han lever. Jesus har stått opp igjen!» Tvileren Thomas, her spilt av Markus Stordal, forsto at Jesus lever. Mødre og fedre
hjalp til i korrekkene.

tomme graven til Jesus. Og så Thomas,
som til slutt skjønte det: «Han lever! Han
lever, han lever: Jesus har stått opp igjen!
Han er ikke lenger i graven, nå har jeg
møtt Frelseren.» Slik lød avslutningssangen fra koret, godt hjulpet av mødre og
fedre i korrekkene.

har brakt med seg mye velsignelse for
folk. En film fra byggeprosessen og
åpningsfesten for ti år siden fikk fram
smil og mimring. Hans Arne Rong fra
Misjonssambandet hadde andakt der
han poengterte at Gud ikke sorterer
mennesker. Han tar imot alle!

Etter denne flotte forestillingen skulle det
feires videre. Det blir ikke ordentlig feiring uten god mat. Mange barn og ektemenn slapp lettvint unna denne dagen!
Feiringen falt på morsdagen og alle kunne
nyte maten fra et flott koldtbord. All ære
til kvinnene på kjøkkenet som tok jobben
denne gangen.

Hilsener ble overbrakt fra organisasjonene. Toralf Håland i Norsk Luthersk
Misjonssamband hadde en oppfordring
særlig til unge gutter og jenter om å
bli med videre i arbeidet. Hilsenen
fra Normisjon var ved Jan Frederik
Kirkedam og han ønsket at bedehuset
ikke bare skulle være et hus, men et
hjem. I et hjem kan man få lov til å være
enig, uenig, sint, glad eller lei seg og
samtidig vite at man likevel hører til der.

Kjell Terje Flottorp ledet festen og sa at
aktiviteten på bedehuset i disse ti årene
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Han poengterte at ingen skal føle fordømmelse.
Reidun Bakken var med på festen, i første
omgang som privatperson, men i løpet av
feiringen tok hun på seg ordførerrollen og
overbrakte også en hilsen fra kommunen.
Fra kirken og soknerådet hadde Geir Ola
Tveit en hilsen der han sa at det er spenninger mellom kirke og bedehus og det
kan vi være åpne om. Han understreket
at vi er søsken i Kristus og kan også være
uenige. Han leste fra kjærlighetskapittelet
til Paulus, 1. Korinterbrev 13, og hadde
tre ønsker for bedehuset i arbeidet videre:
at Guds ord må bli forkynt rent og klart, at
bedehuset må fylles med mye aktivitet og
at alle må føle seg velkomne, - slik han
selv gjorde som gjest denne dagen.

Klar for en ny sesong?

Tekst: Ingunn Birkeland

Våren er i anmarsj og på kirkekontoret forberedes nå en hektisk sommersesong på kirkegårdene. Festeavtaler
skal fornyes og oppdateres, lister over gravstellavtaler skal gjennomgås og nye avtaler skal inngås før arbeidet
ute kan starte for fullt!
Gravferdsloven forteller om forutsetningene for festefornyelse, og om de rettigheter og plikter som festeren (den ansvarlige for
gravstedet) har:
«Et feste kan fornyes dersom graven er holdt i hevd og fornyelse ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen.»
(Gravferdsloven § 14) Kistegraver og urnegraver har en fredningstid på 20 år. Etter dette, kan gravstedet festes videre for 5 år av
gangen dersom forutsetningene imøtekommes. Krav om festefornyelse blir da utsendt.
«Festeren har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne samt ellers rå over
den, om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser. Festeren har plikt til å holde graven i hevd.» (Gravferdsloven § 15) Det er
pårørendes eget ansvar å fjerne blomster, kranser og sløyfer etter en gravferd. Det er vannings- og planteutstyr tilgjengelig på
kirkegårdene og beholdere for avfall er plassert utenfor kirkegårdsmuren. Et plantefelt som ikke beplantes og stelles vil bli tilsådd
av kirkegårdsbetjeningen.
Ønsker du hjelp til gravstell tilbyr kirkekontoret v/Audnedal kirkelige fellesråd to typer avtaler:
•

Avtale om betalt gravstell der fester får tilsendt faktura årlig.

•

Opprettelse av gravlegat i forbindelse med dødsfall. Ved opprettelse av gravlegat overføres et avtalt beløp
(for eksempel kr 30 000,-) til gravstell ut festetiden til en konto som kirkevergen disponerer.

Vilkårene og årlige kostnader i avtalene er like og gravstedet vil bli beplantet og stelt fra mai til september. Ta kontakt med kirkekontoret dersom du har spørsmål om gravstellavtale/ opprettelse av legat eller ønsker å opprette en avtale før sesongen starter!
Selv om den enkelte fester har ansvar for sitt gravsted, er også kirkegårdene områder der vi har et felles ansvar. Vi ønsker at kirkegårdene våre skal være fredfulle og velstelte områder for ro og ettertanke. Takk for at du bidrar til dette!
Menighetsrådet i Konsmo og soknerådet i Grindheim inviterer til dugnad på kirkegårdene tirsdag 2. mai kl. 17.00. Da vil vi rake løv,
rense grøfter, spyle og rydde områdene etter vinteren. Den enkelte må selv ta med utstyr til eget bruk. Økta avsluttes med enkel
servering. Vel

møtt!
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KRYSSORD

Flaks på kryss og tvers
Vinneren av forrige kryssord hevder å ikke ha vinnerlykke. Det er jo fint om menighetsbladet for Audnedal og Åseral kan
endre litt på den oppfatninga. Gavekort på kr 250 fra Coop i Åseral er jo en flott premie, og denne ganga var det altså Anne
Lise Fuglestad som stakk av med den.
Soknepresten utfordrer igjen leserne med tomme ruter og spissfindige ledetråder blant annet fra bøkenes bok, norske forfattere og lokal geografi. Redaksjonen anbefaler at kryssordet nytes sammen med appelsin og gjerne en sjokoladebit i påska.
Denne ganga er det Brumlebarn på Byremo som bidrar med gavekort på kr. 300.- til en heldig kryssordløser. NB! Legg merke
til at man ikke trenger å ha utpreget vinnerlykke for vinne. Send eller lever løst kryssord eller de to løsningssetningene til
kirkekontoret i Åseral eller Audnedal (adresseinfo side 2) eller som epost til birkeland3112@gmail.com innen 21. mai 2017.
God påske!

Redaktøren
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Det nytter!
Denne påsken er det ti år siden
jeg reiste til Eldoret i Kenya. Lite
visste jeg at møtet mitt med gatebarn og gatemødre skulle forandre
livet totalt. Jeg husker jeg stod
med et lite nyfødt barn i armene
og mødrene rundt meg som ba
meg om å gi barna deres sjansen
de aldri fikk. Det å gå på skole. Jeg
skrev melding hjem til min mamma
den kvelden: «Det er umulig å ha
sett dette og velge å glemme. Det
er her jeg skal være!»
Tekst og foto: Kirsten Vårdal

Det er utrolig spennende å se at arbeidet vi startet for ti år siden virkelig har
båret frukter. Vi har i dag over nitti barn
på skolen. Og senteret drives av kenyanere.
Før jul besøkte jeg Berur sammen
med mine to minste barn. Det var tre
år siden sist. Endelig tilbake! Berur
er bare blitt vakrere i løpet av årene.
Tomta har fått flott gressplen, lekeplassen er blitt større og bygningene flere.
I hagen vokser det ulike grønnsaker
og etter hvert kan de også plukke sine
egne mangoer, appelsiner og avokadoer der. Kyllingprosjektet er en stor
suksess. Mens vi er der får vi være med
på å slakte 250 kyllinger. Noen av dem
blir solgt til et indisk hotell i byen. Vi får
også være med på å åpne det nye huset
som skal romme et ektepar som skal bo
på Berur og ta seg av barna som bor
der. I dag er det rundt 30 barn som bor
på senteret. Noen mødre bor der også
av og til, men ikke fast. Spesielt i forbindelse med fødsel er det Berur de
kommer til for å få hjelp og omsorg.
Gutten som heter Berur, er nå er blitt
åtte år og er fremdeles kortvokst. Han
og Sondre blir enige i det de deler en
mango, at nå skal du se at han kommer
til å vokse. Berur er oppkalt etter Berur
Streetcare International og hadde ikke

Noah, Peter og Jeremiah på sklia som Hobbygruppa i Byremo barnekor har kjøpt.

navn når han kom til oss som liten baby
sammen med mammaen sin Helen.
Hun er nå ferdig utdannet skredder.
Noe av det jeg er mest spent på er
Jeremia. Tidligere bodde han på gata
sammen med mammaen sin. Før hun
døde tok ho Jeremia med til Berur.
Det er fantastisk å møte ham der. Han
og Norah blir veldig gode venner. De
leker sammen med duplolegoen som
vi hadde med fra Norge, og på utflukten til et svømmebasseng og en dyrepark er det chipsen som blir delt. Så
utrolig ulike utgangspunkt, men det vet
de to lite om…
Vi har et fantastisk team av kenyanere
som tar seg av den daglige driften.
Maximilla heter sosialarbeideren som
jobber spesielt med mødrene. Det var
godt å se at vi har greid å få en dame
som virkelig bryr seg om mødrene, som
til tider kan være vanskelig å håndtere.
Ho har virkelig hjerte efor dem. Og det
var fantastisk å oppleve takknemligheten gatemødrene viste denne gangen.
Gjentatte ganger ble jeg fortalt om alle
de sjansene vi hadde gitt dem og de
spurte meg: «Hvorfor gav du meg ikke
opp?» Vi lovet oss selv den gangen ved
elva i byen at vi skulle komme tilbake
for å prøve å hjelpe dem og veien har
vært vanskelig, men takk til alle dere
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hjemme som ikke har latt oss gi opp.
Didi og Anna gråt når det fortalte hvor
glade de var for at de hadde fått sjansen igjen etter at de sluttet på skolen og
fikk barn. Didi og Anna er søskenbarn
og hadde begynt å gå på gata sammen
med en jentegjeng første gang vi traff
dem. Anna kunne nærmest ikke slutte
å klemme meg og tårene rant nedover
kinnene hennes. Endelig nå er ho blitt
noe. Ho er frisør! Ho har en mulighet for
en fremtid. Søsteren hennes Susan går
på skolen og gjør det også veldig bra.
Da jeg forlot Berur for tre år siden var en
av de store utfordringer hvordan vi kan
hjelpe mødrene. Det er fantastisk å se
og oppleve det engasjementet som er i
dette arbeidet i dag. Hver onsdag møtes
mødrene på Berur for å snakke om
hvordan de har det og samtidig deltar
de i forskjellige aktiviteter. Denne dagen
lager de en universalsåpe som de kan
bruke selv eller selge. Noen av damene
har gjort dette til en egen forretning, og
de får dobbelt igjen av det de må bruke
for å lage såpen, så dette er en god
business. De har også begynt en spareklubb hvor de legger av litt penger hver
uke som de skal få utbetalt i desember.
Det er forskjellig hvor mye de sparer,
men det viktigste er at de sparer.
Mødrene har beveget seg et skritt i riktig

retning. De skjønner at vi ikke gir dem
noen kortvarige løsninger som det å gi
dem penger til mat eller husleie. De må
greie seg selv! Vi hjelper barna deres
på skolen samtidig ønsker vi at de også
skal være med å bidra med noe som
de har råd til å kjøpe til skolegangen
for barna. Rett før jul ble tre av jentene
våre ferdig utdannet frisører. Vi har vært
så heldig at vi jobber sammen med et
senter i nærheten som blir støttet fra
USA der jentene våre kan få utviklet
sine ferdigheter som blant annet frisør
eller skredder.
En av dagene i Kenya drar vi til Mangula,
stedet ved elva hvor vi først møtte våre
gatemødre. Mengden søppel er ikke
blitt mindre i løpet av årene… Broen
er fremdeles stedet hvor noen av dem
søker ly om natten når regnet og kulden
kommer. Noen av mødrene jeg møtte
dagen før på Berur treffer jeg nå igjen
her, rusa på lim og alkohol. De stormer
mot oss. Gleden er så stor! Dere er her?
Ei av damene har fått øye på oss på
andre siden av elva. Dette er ei dame
jeg ikke har sett siden jeg var her sist
for tre år siden. Ho springer. «Kirsten!»
Det er disse øyeblikkene som gir en
styrke til å stå på videre. Det er dere der
hjemme som gjør dette arbeidet mulig.
Takk til alle gaver vi har fått gjennom
årene og takk til alle dere som husker
oss i bønn.

Florence er en av dem som har tatt utdannelse gjennom støtte fra Berur. Nå er hun frisør og
gjør det veldig bra og kan ta seg godt av datteren sin.

EIN HISTORISK DAG
Tekst og foto: Lise Finseth

Grindheim sokneråd bestemte i fjor at dei
ville starta opp med å dela ut barnebiblar til
alle 6-åringane i soknet. Og i mars fekk alle
6-åringane som bur i Grindheim invitasjon frå
kyrkjekontoret om å delta på gudstenesta 12.
mars, og få utdelt ein bibel for barn.
Dette var fyrste gong kyrkjelyden utdelar barnebiblar og den aller fyrste i historia til å ta
imot denne var Constanse Werdal. Ho blir
ikkje den siste, for soknerådet vil fortsette
med dette i åra som kjem.

Sokneprest Geir Ola Tveit og Constance Werdal, som tykte
det var ekstra trygt å ha med mamma Mari Haaland.
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DUGNAD
Konsmo menighetsråd inviterer til

i forbindelse med oppussing av sakristiet i Konsmo kirke
Følgende datoer er avsatt:
Dag
Lørdag
10. juni
Lørdag
10. juni
Lørdag
1. juli
Onsdag
5. juli
Torsdag
6. juli

Klokkeslett
Fra
kl. 09.30
Fra
kl. 12.00
Fra kl.09.30

Behov
Arbeidsoppgaver
5 personer Rydde ut, fjerne skap, skru ned lys

Fra
kl. 17.00
Fra
kl. 17.00

3 personer Tørke ut av skap og kjøkken

5 personer Fjerne teppe, fjerne skap, vaske
over tak og vegger
4 personer Montere kjøkken

4 personer Tørke over tak og vegger, fylle skap
og skuffer, sette inn møbler

Vi ber om at de som er interessert i å bidra eller har spørsmål om
prosjektet melder seg til kirkekontoret eller menighetsrådet.
Vi håper å høre fra deg!

Evje og Vennesla
Begravelsesbyrå AS
LYST TIL Å ANNONSERE
I MENIGHETSBLADET?
Ta kontakt med
Bjøru Vassland,
mobil 932 53 278

Vi ordner alt med
begravelser og kremasjoner

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

Vakttelefon: 38 15 90 62

EVJE STEININDUSTRI
Rune, Snefrid og Magne

4735 Evje - tlf 37 93 00 86

www.evbegravelse.no

Kan tilby selskapslokaler for inntil 100 pers.
-brylluper, konfirmasjoner, bursdager,
blåturer m/aktiviteter.
UTKJØRING AV KOLDTBORD,
SNITTER OG KAKER
Har også overnatting.
Mobil: 975 69 121
www.hogetveitsnaturcamp.no
E-post:information@hogetveitsnaturcamp.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

Hverdager 08.00-20.00
Lørdag 08.00-19.00
Søndag: Stengt

4525 KONSMO - Mobil: 900 96 830

Grindheim
Bil og Mek. Verksted AS

Når sorgen rammer

4529 BYREMO - TLF. 38 28 02 10

● Reparasjon, oppretting og lakkering
● Bensinstasjon
● Blomster og gaver

Tlf: 900 98 006 - www.landes.no

Annonsere i menighetsbladet?
Kontakt Bjøru Vassland

Tlf: 932 53 278

Byremo: man-fredag, kl. 09 - 15. Tlf: 0920
Åseral: man, ons, fredag, kl. 09 - 15.- Tlf: 0920

Minibuss 17 seter til leie
Telefon 916 36 145
GRAVMONUMENTER

Nye monumenter - Navntilføyelser - Oppussing - Omsliping

Sørlands Stein AS
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

SELAND LANDBRUKSVERKSTED
73 / 91 68 02 96
TLF 38 28 02LEDIG
Rep. og salg av traktorer og landbruksredskaper
STIHL motorsager - VIKING gressklippere

JOKER BYREMO
4529 Byremo Tlf. 38 28 01 93
Godt utvalg i kolonialvarer

4528 KOLLUNGTVEIT
Telefon 38 28 05 38 - Telefax 38 28 05 86
firmapost@lunden-snekkerverksted.no
www.lunden-snekkerverksted.no

Tipping og medisinutsalg
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B

-blad

Returadresse:
Åseral kyrkjekontor
4540 ÅSERAL

ANDRE ARRANGEMENT

GUDSTENESTER
Søndag 2. april
Grindheim kyrkje kl. 11:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit
Lys Våken deltar.
Offer til Åpne dører. Kyrkjekaffe
Palmesøndag 9. april
Konsmo kirke kl. 11:00
Gudstjeneste ved Jan Austad
Offer til NMS. Kirkekaffe
Skjærtorsdag 13. april
Grindheim kyrkje kl. 11:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer til Berur street care international
Åknes kapell kl. 19:30
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer til Normsjon, Malinkefolket

Samtalegudstjeneste ved konfirmantene og
Geir Ola Tveit. Offer. Kirkekaffe
Søndag 14. mai
Grindheim kyrkje kl. 11:00
Samtalegudsteneste ved konfirmantane og
Geir Ola Tveit. Offer. Kyrkjekaffe
Grunnlovsdag 17. mai
Konsmo kirke kl. 11:00
Gudstjeneste ved Helene Lohne Kristensen
Offer til Kirkens Nødhjelp
Åseral kyrkje kl. 11:30
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer til SOS barnebyer
Grindheim kyrkje kl. 13:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer til Kirkens Nødhjelp

Langfredag 14. april
Ljosland kapell kl. 20:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer til Normisjon, Malinkefolket

Søndag 21. mai
Åknes kapell kl. 11:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer til Blå Kors

1. påskedag 16. april
Åseral kyrkje kl. 11:00
Høgtidsgudsteneste ved Per Ragnar
Haraldstad. Offer til kyrkjelydsarbeidet

Søndag 28. mai
Grindheim kyrkje kl. 11:00
Gudsteneste ved Per Ragnar Haraldstad
Offer til Maritastiftelsen

Konsmo kyrkje kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste ved Geir Ola Tveit
Offer til Bibelselskapet

1. pinsedag 4. juni
Åseral kyrkje kl. 11:00
Høgtidsgudsteneste ved Geir Ola Tveit

2. påskedag 17. april
Grindheim kyrkje kl. 11:00
Høgtidsgudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer til NMS Misjonsprosjekt
Byremo gospelkor deltek

Konsmo kirke kl. 19:30
Kveldsgudstjeneste ved Geir Ola Tveit

Søndag 30. april
Åseral kyrkje kl. 11:00
Samtalegudsteneste ved konfirmantane og
Geir Ola Tveit. Offer
Arbeidaranes dag 1. mai
Grindheim kyrkje kl. 11:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer. Kirkens bymisjon
Søndag 7. mai
Konsmo kirke kl. 11:00

Søndag 11. juni
Homstøl kl. 12:00
Friluftsgudsteneste ved Geir Ola Tveit
Skaparverket er ikkje til sals
Søndag 18. juni
Grindheim kyrkje kl. 11:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer til kyrkjelydens arbeid
Søndag 25. juni
Ljosland kapell kl. 11:00
Gudsteneste ved Arild Knutsen
Fjellhagens dag

16

Torsdag 6. april
Konsmo kirke kl. 20:00
«Stille time» - et pusterom i hverdagen, tid for
ettertanke og refleksjon.
Onsdag 12. april
Ljosland kapell kl. 19:00
Påskekonsert ved Wenche Hunsbeth Svindland,
Kenneth Trælandshei, Oddbjørn Stakkeland m.fl.
Entré
Langfredag 14. april
Bortelidseter kl. 18:00
Samling. Andakt ved Per Ragnar Haraldstad
1. påskedag 16. april
Ljosland skisenter, varmestova kl. 11:00
Andakt ved Elisabeth Fladstad
Tirsdag 23. mai
Åseral kyrkje kl. 16:30
Kyrkjerottesamling
Alle som er eller blir fem år, er hjarteleg velkomen!
Her skal vi gå på oppdaging i kyrkja, sjå film, ein
liten andakt, eit enkelt måltid m.m.
Ta med ein voksen!
Torsdag 15. juni
Konsmo kirke kl. 20:00
«Stille time» - et pusterom i hverdagen, tid for
ettertanke og refleksjon.
Bli-kjent-samling for 5-åringer
•
13. juni kl. 17.00 Grindheim kyrkje
•
15. juni kl. 17.00 Konsmo kirke
Babysang
I aktivitetsstua på Helsehuset på Konsmo kl. 9.30
til ca. 11.30. 7. april, 21. april, 5. mai, 19. mai (les
mer på side 3 .)

SLEKTERS GANG
Grindheim
Døde: Gunhild Høyland, Karen Alise
Kaddeberg (gravlagt i Åseral)
Døpte: Jakob Salvigsen
Konsmo
Døpte: Benjamin Rødland
Åseral
Døde: Harald Ljosland, Anny Smeland,
Kristine Haddeland

