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Søndag 18. september var det konfirmasjon i Åseral kyrkje.  

Fyrste rekke, frå venstre: Sigve Smeland, Lars Emil Eikild, Maren Eikild Pytten, Julie Reiersdal, Thin Zar Toe, 
Tomine Abusland Ghering, Linn Berg, Marit Haug Røynlid, John Ola Åsland.  

Andre rekke, frå venstre: sokneprest Geir Ola Tveit, Alexander William Kylland McCrindle,  
Hans Tore Homme Murbræch, Ove Ljosland, Morten Austrud, Olav Rossevatn Uleberg,  Marte Eikild Pytten,  

Kristoffer Ljosland, Daniel Stulien, Osmund Rosseland, konfirmantleiar Tonje Reiersdal og kyrkjeverge Linda Fosse.            
Foto: Elida Åsland
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Kampen for velsigninga 
Jakob var åleine att. Og ein mann kjempa med han 
heilt til dagen grydde.  Då mannen såg at han ikkje 
kunne vinna over han, gav han Jakob eit slag over 
hofteskåla, så hofta gjekk ut av ledd medan dei 
kjempa.  Og han sa: «Slepp meg, for morgonen gryr!» 
Men Jakob svara: «Eg slepper deg ikkje utan at du 
velsignar meg.»  «Kva heiter du?» spurde mannen. 
«Jakob», svara han.  Då sa mannen: «Du skal ikkje 

lenger heita Jakob. Israel skal vera namnet ditt, for du har kjempa med Gud og men-
neske og vunne.»  Då bad Jakob: «Sei meg namnet ditt!» Han svara: «Kvifor spør du 
etter namnet mitt?» Og han velsigna han der.   1.Mosebok 32, 24 – 29

Alle treng velsigning. I kyrkja får vi Guds velsigning, og i møte med kvarandre er det 
viktig å vera raus med velsigninga.

Ordet for velsigning tyder rett omsett frå gresk ”godord.” Vi må seie dei gode orda til 
kvarandre. Gjer vi det, då kjem det som regel gode ord tilbake. Godt fører godt med seg.

Nokre gonger har vi meir behov for dei gode orda enn elles. Når livet er vanskeleg å 
leva, då kjennest det særleg godt å oppleva velsigning.  

Eg har sett nokre menneske som har kjempa for å få høyra dei gode orda. Det er 
særlege menneske ein vil høyra dei frå. Dei som har gjort vondt mot ein, dei vil ein få 
dei gode orda frå. Han som sveik meg, ho som berre tenkte på seg sjølv, dei som ikkje 
brydde seg om meg, sjølv om vi var knytt til kvarandre.

Når ein så tek kontakt og vonar på velsigning, kjem det berre likesæle att. Det kan godt 
vera det kjem vonde ord, altså det motsette av det ein håpte på.

Nokre er så fortvila at dei kjemper for å få godorda frå den andre. Erfaring syner at det 
er fåfengt. Så vert berre skilet endå større. Vegen fram til forsoning vert endå lenger.

Du kan berre forandra på ein person, og det er deg sjølv. Å omskapa ein annan i ditt 
eige bilete, det er nyttelaust. Skal ein påverka den andre til det gode, då er kjærleiken 
den beste framgangsmåten. Når nokon opplever kjærleik utan at det er fortent, då kan 
det skje ei endring. Det er ingen garanti for at det verkar, men heller ikkje så mange 
andre framgangsmåtar.

Det er ein ting til å gjera. Det er å kjempa med Gud om velsigninga. Jakob gjorde det, og 
han lukkast. Etter ei natt med kamp fekk han Guds velsigning over sitt liv.

Den allvitande gjer deg ikkje rett i di sak. Han veit meir enn det du veit, og hans oppgåve 
er ikkje å gje nokon rett i noka sak. Han vil heller velsigna.

Når andre ikkje bryr seg, når eg ikkje blir respektert og verdsett, då er det ein som gjer 
det. Guds kjærleik er ein av konstantane i tilværet.  

Du er sett av Gud. Jesus var veldig oppteken av å finna dei bortkomne og føra dei heim.

Du er elska av Gud. Jesus døydde fordi han elska menneska.

Du er verdsett av Gud. Jesus reiste opp dei utstøytte så dei fekk oppleva sitt verd.

Velsigning handlar om Gud som strør godord rundt seg. Han vender seg mot deg med 
nåde og fred.

Om du får dei gode orda frå andre, så gle deg over det. Om det ikkje skjer, så kjemp for 
å få godorda frå Gud. Jakob heldt på ei natt, og så skjedde det. 

Gud vil at du skal kjenna på hans velsigning. Så har du noko å leva på.
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Søndag 12. juni kl 12 var det friluftsgudstjeneste på Homstøl. Geir Ola Tveit var prest 
og Torgny Sandland var med og spilte trekkspill. Ca. 10 minutter ut i gudstjenesten 
kom regnet slik at hele følget måtte flytte inn i hytta til Geir Ola og Nina.  Det gjorde 
ingenting, for da slapp vi unna all knotten også!

Der fortsatte gudstjenesten og hytta var nesten full av folk. Etter gudstjenesten 
sørget bygdekvinnelaget for at alle fikk servert kaffi og kaker inne i hytta og Arna 
Berg stod for servering av bålkaffi. En flott søndag på Homstøl.

Knott ute, kaffi inne!
Tekst og foto: Åse Austrud.

Sping, sa du?     Tekst: Ingunn Birkeland

Konsmo menighetsråd har tatt i bruk Sparebanken Sør sin betalingstjeneste Sping for 
smarttelefon. Med denne appen kan du gi offergave i gudstjenester selv om du ikke har kon-
tanter. Du kan også kjøpe symbolske varer i forbindelse med oppussing av sakristiet (se side 
7), eller legge igjen et økonomisk bidrag som takk for kirkekaffen.

Slik kommer du i gang med Sping:
• Last ned Sping til din mobil. Du finner den i App Store og Google Play.
• Opprett brukerprofil.
• Søk opp Konsmo menighetsråd.
• Gå til «Kiosk» i appen og register ønsket betaling. For eksempel gave til søndagens offer eller et malings-
spann og en kvadratmeter teppe til oppussingen av sakristiet.
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Åpenhet, godhet og ei klype tvil
Da familien Bjørnemo/Strisland bodde i Shanghai, hang det et postkort på kjøleskapet med motiv fra 
gamlelandet: Konsmo kirke. «Det er nok mange som har en liknende opplevelse som meg,» tenker Line 
Strisland, «jeg kommer ikke fra en kirkegående familie, i alle fall ikke i nær historie, likevel har kirka en 
sentral rolle. Den er en kulturbærer med en åndelig dimensjon, og setter rammer rundt viktige hendelser.»

 Line Strisland

Tekst og foto: Liv Birkeland.

Sammen med mannen Terje, tre barn, 
katt og hund bor Line på Helle i Audnedal, 
i det som en gang var hennes eget barn-
domshjem. Hun er lærer på ungdoms-
skolen på Byremo, en jobb som åpenbart 
engasjerer og som hun trives i.

Innenfor – utenfor 
«Det var fint å møte biskopen da han var 
på besøk på ungdomskolen,» sier hun. 
«Elevene hadde mange spørsmål til ham, 
og han svarte på en fin måte. Samtidig 
var han ærlig på at det er forskjellige syn 
på noen ting, og at det er greit.» Biskop 
Stein Reinertsen har tidligere arbeidet 
som studentprest, og Line sier at hun 
som regel kommer godt overens med 
sjømannsprester og studentprester.

«Den typiske sørlandske kristendom-
men er kanskje ikke så inkluderende,» 
undrer Line, «det har lett for å bli «oss» 
og «dem». Men dette er nok blitt ganske 
mye bedre nå enn før. Jeg husker for 
eksempel ei eldre dame som fortalte 
meg da jeg var barn, at mora mi kom til å 

havne i helvete fordi hun brukte lebestift. 
Det er jo en historie som en gjerne kan 
le av, både da og nå. Men det er likevel 
et utsagn og en måte å tenke på som har 
gjort inntrykk.»

Et gammelt hus 
Line skjønner godt at folk i Mandal er 
bekymra og opprørte over alvorlige 
råteskader i kirka der. «Kirkebyggene 
er viktige i seg selv. Tenk bare her i 
Konsmo, her har kirka stått så lenge, 
som et vakkert monument i ei fattig bygd. 
Med masse historie og vitner om levd liv 
i både bygget og på kirkegården rundt.» 
Det er kanskje antropologen som avslører 
seg når Line forteller at hun synes det er 
fint å gå på kirkegården, også fremmede 
kirkegårder, og undres på historiene og 
hvem de var, de som nå har sine navn og 
årstall skrevet på gravminnene.

«Kirka har opp igjennom vært en sam-
lende faktor. Samtidig er den også et 
stridens eple!» Line reflekterer litt over 
dette paradokset og konkluderer med at 

det ikke er kirka i seg selv som skaper 
splid. «For oss som står litt på utsida, så 
virker det noe konfliktfylt. Og jeg får det 
ikke heilt til å stemme med «Størst av alt 
er kjærligheten». Og så tenker jeg: «Hva 
ville Jesus sagt?»

Husker du? 
Å være konfirmant på 80-tallet bestod 
blant annet av en dårlig permanent, kvit 
kjole under konfirmantkappa og nervøsitet 
knyttet til at en både skulle svare riktig 
på spørsmålene under overhøringa og 
samtidig late som man var vant til å gå på 
høye hæler. Line innrømmer at kanskje 
hukommelsen spiller henne et puss når 
hun tenker tilbake på opplevelser fra kirka. 
De mange julegudstjenestene forbinder 
hun bare med snø og flott vintervær, noe 
som unektelig ofte ikke har vært tilfelle.

De sterkeste opplevelsene fra å være i ei 
kirke har Line Strisland fra Rwanda, hvor 
hun hadde feltarbeid for sin hovedopp-
gave innen sosialantropologi. «Jeg bodde 
inne på et område som tilhørte den lokale 
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metodistkirka. Hver søndag gikk jeg på 
gudstjeneste. Hva som ble sagt forstod 
jeg ingenting av, men likevel fikk jeg 
med meg at dette var gledens budskap. 
Det kom særlig sterkt til uttrykk gjennom 
musikken. Ja, den bestod bare av vokaler 
og ei tromme, men det var virkelig en fan-
tastisk opplevelse å høre på! Kirketaket 
løftet seg! Og dette var midt oppi rehabi-
literinga etter folkemordet … Det gjorde 
sterkt inntrykk, samtidig som det var en 
fryd å høre på.»

Ja takk til mangfold 
For framtida ønsker Line seg en åpen 
og inkluderende folkekirke, og «litt mer 
til hverdags,» som hun uttrykker det. 
«Jeg ønsker ei kirke der alle synes det er 
naturlig å gå, ja nærmest fordi du hører 
til nabolaget. Vi har en kristen kultur, og 
det kan vi godt ta vare på. Og vi trenger 
ikke føle oss truet av andre kulturer og 
religioner. Dersom kristendommen ikke er 
så sterk i seg selv at den tåler møtet med 
andre religioner, så er jo det litt stusslig, 
eller?»

Line snakker lett om kirka som kultur-
bærer, men når det handler om tro og 
åndelig overbevisning flyter ikke ordene 
like lett. «Jeg tenker at tro må resultere i 
noe praktisk. Og at tro egentlig ikke er så 
vanskelig, men det er vanskelig å sette 
ord på uten å framstå som svulstig eller 
naiv eller lignende. Og det er kanskje 
noe vi mangler øvelse i, det å snakke om 
tro? Med mine venner kan jeg snakke om 
litteratur, politikk, samliv og alt mulig, men 
det åndelige er nesten litt tabu å komme 
inn på. Vi er nok ganske sekulariserte 
som folk. Samtidig tror jeg at vi mennes-
ker trenger en åndelig dimensjon. Selv en 
sosialdemokrat som meg trenger mer enn 
«kamerater» og «arbeid til alle».»

Do good! 
«Når jeg ser hvor mye trøst og trygg-
het noen har i sin gudstro, kan jeg nok 
ønske at jeg hadde det samme,» sier 
Line og legger smilende til: «Men så er 
det det der med djevelen og lebestiften, 
da!» «Det som da blir sentralt for meg, 
er ønske om å være et godt menneske. 

Do good! Gjør det som er genuint bra 
og godt. Og her kan vi lære av Jesus. 
Han sparka aldri nedover. Tenk om vi 
alle kunne følge hans eksempel! Da må 
vi gå inn i oss sjøl og fundere og tenke: 
Hvordan skal vi handle? Hva er rett og 
galt? Hva med Skaperverket? Dette er 
det viktig å tenke på og finne ut av og 
ikke bare forholde oss til lover og regler 
som kanskje gjør at vi tråkker på andre.» 

Line har ikke lyst til å fremstå som det 
hun kaller en «glad-sosialist» med alle 
de politisk korrekte svarene. «Jeg har 
ikke funnet noen fasit, men har funnet 
noen svar som funker for meg. Samtidig 
strever man med de samme tinga, en blir 
for utålmodig, redd for å ikke strekke til 
osv. Og jeg ønsker å ha oppriktig respekt 
for andres synspunkt, også når deres 
synspunkt slett ikke tiltrekker meg. Og for 
alt jeg vet, kan de ha rett,» avslutter en 
åpen Line Strisland.

Ein onsdag i september fekk kyrkje-
kontoret i Åseral besøk av gutane 
som hadde laga krybba til julefore-
stillinga vi skal ha. Det er barneha-
gebarn mellom fem og seks år som 
skal vitja kyrkja når det nærmar seg 
jul og vera med å spila Josef, Maria, 
gjetarar og så vidare. Ein trengte 
og ei krybbe og då måtte vi få tak i 
materialar og nokon til å laga den for 
oss.

Materialet hadde vi vore og henta 
hos Jan Erik Fiskland på Fiskland. 
Det var ei gamal løe han heldt på å 
rive. Og gutane som hadde sløyd på 
ungdomsskulen, snekra krybbe.

Tusen takk til alle som var med og 
fekk til denne fine krybba!

Frå venstre: Lærar Maik Hårtveit, Gunstein Reiersdal, Jostein Breilid, John Ola Åsland,  
Hans Tore Homme Murbræch, Tommy Reiersdal, Jan Erik Fiskland, Henning Ljosland.

KRYBBE FRÅ EI GAMAL LØE    Tekst og foto: Linda Fosse
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Derfor har kirken tilbud om trosopplæring for barn og unge fra 0 til 18 år. Menighetene i Konsmo, Grindheim og Åseral har nå 
hver sine lokale planer for hvordan trosopplæringsarbeidet i den enkelte menighet skal organiseres og hvilke tilbud som gis. 
Dette varierer altså noe fra menighet til menighet. Tiltakene i planene er både enkelttiltak rettet mot en spesiell aldersgruppe 
som for eksempel 4-års bok og Kirketeater, eller kontinuerlige tiltak som går over et halvt eller helt år som for eksempel søn-
dagsskolene og barnelag- og foreninger. Gjennom tiltakene ønsker vi at trosuttykk læres og leves i et fellesskap. Til sammen er 
varierte tilbud for hele denne aldersgruppen med og gir trosopplæringen både dybde og bredde. 

Trosopplæringen som skjer i menigheten skal være lagt til rette slik at alle kan delta. Dette gjelder uavhengig av funksjonsevne, 
livssituasjon, kjønn og etnisk bakgrunn.

Lokal plan for trosopplæring i våre menigheter vil etterhvert bli tilgjengelig på http://audnedal-kirken.no og www.kyrkjekontoret.no  

STØRST AV ALT
– barn og unge i Den norske kirke 

           
Tekst: Ingunn Birkeland og Linda Fosse. Illustrasjon: Elisabeth Moseng

Når vi bærer et barn til dåpen, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Vi blir 
en del av et fellesskap i en menighet og medlem i Den norske kirke. Sammen med 
foreldre (eller andre som har oppdrageransvar) og faddere har også menigheten og 
kirken et ansvar: 
• å vise omsorg for barnet
• be for barnet
• lære barnet selv å be 
• hjelpe barnet til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd
 så barnet kan leve og vokse i den kristne tro
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Sakristi anno 2017                     Tekst og foto: Ingunn Birkeland

Konsmo menighetsråd har i sak 18/16 vedtatt planer for oppussing av sakristiet i Konsmo kirke. 
Bruk og behov har endret seg siden sist gang det ble utbedret på begynnelsen av ’80-tallet.

Prosjektet innebærer maling av vegger og tak, nytt teppe på gulvet, flere nye skap til blant annet safe, konfirmantkapper og messehagel, samt 
kjøkkenbenk med vask og kokeplate. Se skisse.

Audnedal kirkelige fellesråd har avsatt midler til prosjektet i investeringsbudsjettet for 2017. Ut over disse midlene er menighetsrådet avhengig 
av sponsor- og gaveinntekter på ca 90 000,- for at prosjektet skal kunne realiseres som planlagt.

Du kan være med å bidra til prosjektet gjennom å kjøpe symbolske gaver gjennom betalingstjenesten Sping (les mer om dette på side 3), eller 
sette inn et valgfritt beløp til Konsmo menighetsråds konto 3129.20.08352. Husk å merke gaven «Sakristi». Gaver mellom kr 500,- og kr 20 000,- 
kan gi rett til fratrekk på skatten. Kontakt kirkekontoret for mer informasjon.

Prosjektet forutsetter også minst 100 dugnadstimer for å rydde ut møbler, fjerne gammelt teppe, montering av nye skap og kjøkkeninnredning, 
rydding og matservering underveis. Ønsker du å bidra med noe av dette, så ta kontakt med medlemmer i menighetsrådet eller kirkekontoret.

Resultatet vil:
•   Bedre forholdene for dåpsfamilier, konfirmanter, ansatte, prest og andre som bruker rommet i forbindelse med  gudstjenester eller kirkelige    
     handlinger som gravferd og vigsel
•    Bedre forholdene for renhold og vask av særkalker (beger) i forbindelse med nattverd
•    Gi bedre og mer funksjonell oppbevaring av konfirmant-kapper og annet liturgisk utstyr
•    Gi triveligere lokaler for komitemøter, trosopplæringstiltak, vigsel- og dåpssamtaler m.m.

Vi håper å realisere prosjektet i 2017. Det forutsetter godkjenning fra Agder og Telemark bispedømmekontor og at de økonomiske betingelsene 
er på plass. Biskop Stein uttrykte seg positiv til planene da han var i Audnedal på visitas nylig. 

Vi håper du ønsker å bidra med tid eller midler til dette prosjektet!

Slik ser sakristiet i Konsmo kirke ut i dag.

Skisse over innredningsløsning for sakristi i Konsmo. 
Fra venstre: Et dobbelt høyskap til konfirmantkapper og messehagel, 
et skap til safe og oppbevaring, benkeplate med koketopp og vask. 
Skuffer og skap under benkeplata. Høyre side: tre høyskap til oppbe-
varing, disse erstatter dagens skap.

Sokneprest Tveit henstilles til å nedjustere vanskelighetsgraden på hjernetrimmen han serverer soknebarna. Det 
er nemlig ikke kommet inn et eneste løst kryssord fra forrige blad. Dermed har vi enda til gode et gavekort fra 
Drømmehagen på Byremo.
Kryssordet i denne utgaven premieres imidlertid med gavekort på kr 300 fra SPAR Konsmo. Vinner trekkes blant 
svar sendt/levert kirkekontoret i Audnedal eller Åseral innen 25. november. Lykke til!

KRYSSORD
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Fremst,  fra venstre: Espen Solheim, Solvår Heimdal, Ada Emilie Hobbesland og Mikal Byremo Evje.  
Bak, fra venstre; Malin Glomsaker, Sunniva Løland, Terje Flottorp, Talina Verdal, Knut Arne Håland og Geir Ola Tveit.  
              Foto: Mirakelfoto, Anne Rakel Haaland

Konfirmanter i Grindheim kyrkje -  søndag 28. august

Konfirmanter i Konsmo kirke -  lørdag 10. september

Fremst, fra venstre: Juliane Vårdal Salvesen og Torleif Birkeland. Bak, fra venstre: Sara Johannessen, 
Charlotte Birkeland-Omdal, Sindre Løland og Geir Ola Tveit. Foto: Mirakelfoto, Anne Rakel Haaland.
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VISITASFOREDRAG GRINDHEIM OG KONSMO SOKN           20.-25. SEPTEMBER 2016

«Meir himmel i Grindheim» var overskrifta for møtet i Grindheim kyrkje 20. september. Der holdt biskop Stein Reinertsen, Eva Tove Fuglestveit 
og Arne Georg Smedsland gode innlegg som var til både ettertanke og oppmuntring.                                                             Foto: Liv Birkeland

INNLEDNING
Kjære menigheter! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen!

Visitas er en av de mest meningsfulle oppgavene jeg har som biskop. Selv om jeg kjenner menighetene 
her i Grindheim og Konsmo fra tidligere besøk, skjer det ofte noe mer i en visitas. Det å være sammen 
med ansatte og frivillige i en menighet over flere dager og i forskjellige settinger, gir meg innsikt til vår 
kirke og den enkelte menighet som er uvurderlig. En visitas viser også kirkens og menighetens plassering 
i samfunnet og i lokalmiljøet.
I løpet av uken har jeg visitert: «Lindesnes sokn» og «Grindheim- og Konsmo sokn». Det er mye likt, men 
også veldig forskjellig. Det er spennende å se hvor mangfoldig vår kirke er. Det er inspirerende å se hvor-
dan den enkelte menighet har funnet sin måte å være kirke på, hvordan den enkelte menighet svarer på 
vår kirkes oppgave ifølge Kirkeloven § 9: «Vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan 
bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om 
gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet» 

Det er 12 år siden siste visitas. Siden den gang har vi fått nytt visitasreglement. Målet er nå visitas hvert 
8. år. Det nye reglementet sier at jeg mer enn tidligere skal legge vekt på å høre og se de ansatte i sine 
tjenester. Visitasen er derfor en viktig del av mitt tilsyn med den lokale kirke.

En visitas gir meg mulighet til et dypere kjennskap til menighet og samfunn. Sammen med ansatte, råd, 
øvrige frivillige og nærmiljøet ellers har jeg i disse dagene sett og drøftet situasjonen hos dere. Vi har 
berørt hele menighetsarbeidet. Takk for at dere har delt med meg deres gleder og sorger, utfordringer og 
muligheter.   

Jeg ber og håper at visitasen vil inspirere dere til videre innsats. 

Fremst,  fra venstre: Espen Solheim, Solvår Heimdal, Ada Emilie Hobbesland og Mikal Byremo Evje.  
Bak, fra venstre; Malin Glomsaker, Sunniva Løland, Terje Flottorp, Talina Verdal, Knut Arne Håland og Geir Ola Tveit.  
              Foto: Mirakelfoto, Anne Rakel Haaland
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FORBEREDELSE
En visitas er mer enn et besøk noen dager av biskopen. På forhånd skriver soknepresten og kirkevergen 
en visitasmelding. Det er en beskrivelse og en vurdering av det som har skjedd siden siste visitas og av 
situasjonen i dag. Dere har levert en fyldig melding som gir en beskrivelse av virkeligheten som jeg kjen-
ner igjen. Dere har mye fint i menighetene her og samtidig ønsker dere å nå stadig flere med evangeliet 
om Jesus Kristus. 

Jeg oppfordrer alle til å lese meldingen som er et offentlig dokument og en viktig refleksjon for menighe-
ten.

Rådgiverne ved bispedømmekontoret Geir Myre og Dag Arnulf Kvarstein har sammen med kirkevergen og 
prosten hatt befaring i kirkene og på kirkegårdene. Det foreligger en befaringsrapport. 

Prost Per Ragnar Haraldstad har hatt kontorvisitas og levert en rapport til biskopen. Prosten er dessuten 
prosjektleder for visitasen og ansvarlig for oppfølgingen. Fra bispedømmekontoret har kirkefagsjef Arve 
Nilsen vært med. 

GJENNOMFØRING
Visitasen startet tirsdag på kirkekontoret i Audnedal. Soknepresten ønsket velkommen. Han minnet oss 
om at vi er et utvalgt folk. (Kol.3) 

Vi gikk gjennom visitasen programpost for programpost. Jeg har vært en og en halv dag i Grindheim- og 
Konsmo sokn og tilsvarende i Lindesnes sokn. Og i dag er jeg altså her igjen. Vi har feiret gudstjeneste delt 
nattverdfelleskap og nå skal jeg dele med dere hva jeg har sett.

Jeg møtte først den lokale staben. Til dere i staben: Dere er viktige i Guds rike og i vår kirke. Dere er i før-
stelinjetjenesten. Det er dere folket møter. Dere er kirkens ansikt og hender. Det var flott å møte og snakke 
med dere. 

SAMTALER MED ANSATTE
Til en visitas hører det med at jeg har samtale med de ansatte. I regelverket er det slik at vigslede med-
arbeidere skal ha samtale med sin biskop. Andre blir tilbudt en kortere samtale. Disse samtalene er lagt 
inn i programmet alt etter hvor det passet best. Mange av dem ble gjennomført på første dag av visitasen. 

KIRKEN OG KOMMUNEN 
For meg er det viktig å møte kommunen. Selv om det blir et skille mellom kirken og staten fra 01.01.2017, vil 
vår kirke fortsatt ha nære forbindelser til kommunen. Jeg møtte ordfører Reidun Bakken, kultur-konsulent 
Ingrid Lyngmo og rådmann Kjell Olav Hæåk, Fra kirka møtte biskop, sokneprest, kirkeverge, prost, leder av 
kirkelig fellesråd John Øydna og rådgiver fra bispedømmekontoret.

Tema for møtet var: Kirkas plass i Audnedal – mer enn bare seremonier, med følgende tre underpunkt: 

• Kommunens ansvar og forpliktelser gjennom Kirkeloven § 15
• Forventninger til kirkas tilstedeværelse i kommunen. 
• Ansattes arbeidsforhold / stabsfellesskap.

Jeg vil begynne med å takke for og bekrefte de gode relasjonene mellom kommune og kirke. Et møte med 
kommunen blir lett et møte om penger og stillinger. Og det er viktig. I følge vår kirkes ordning har kommu-
nen lovpålagte forpliktelser. Derfor drøftet vi veien forbi Grindheim kirke og muren rundt kirkegården som 
er i ferd med å skli ut. Jeg så det med egne øyne på befaringen neste dag. 

Jeg nevnte at jeg savnet et skilt som viser hvor menighetskontorene er, når en kommer som ukjent til kom-
munehuset og skal finne presten. 
 
Selv om vi snakket om penger, er det ikke det jeg husker best. Samtalen handlet om mennesker, det 
fineste og viktigste på jorda. Vi snakket sammen om hvordan kommune og kirke kunne stå sammen og 
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utfylle hverandre i omsorg og tjeneste for de menneskene som bor her.
Vår kirke har i sin visjon et ønske om «Mer himmel på jord!» Det gjelder også her. Som en naturlig forlen-
gelse av vår tro på den oppståtte Jesus Kristus, skal kirken tilby et fellesskap hvor mennesker kan møte 
både Jesus og sine medmennesker.  

Vi snakket mye om frivillighet og at landsmenn skal ha gode sosiale, kulturelle og kristne tilbud. I så måte 
inviterte kulturkonsulent Ingrid Lyngmo til samarbeid med kirken.

KAFFITREFF PÅ AUDNEDAL FRIVILLIGHETSSENTRAL 
Fra kommunen dro vi til frivilligsentralen. Vi møtte ordføreren igjen. Nå som styreleder av sentralen. Hun 
orienterte om mange av sentralens tiltak. Det er unektelig en suksesshistorie når frivillige tjenester har 
økt fra 950 i 2011 til 5500 i 2015. Jeg sier:” Gjør dere bruk av frivillighetssentralens mange tilbud! Still dere 
gjerne til disposisjon!”

Før vi fikk kaffe og vafler, holdt soknepresten andakt over Matt.11 der Jesus sier: Kom til meg, alle dere 
som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 

SOKNERÅD
Vår kirke har lagt mye ansvar og mange oppgaver på soknerådet. I kirkeloven heter det at soknerådet skal 
ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. Det 
er en stor oppgave som rådet har sammen med ansatte og hele menigheten. 

Det var inspirerende å møte to råd som vil det gode. Dere har hatt og til dels har krevende utfordringer. 
Samarbeidet mellom kristenfolket er for tiden ikke enkelt. Det var godt å møte dere. Dere folder hendene 
og bretter opp skjorteermene og tar et skritt av gangen. Deres ønsker: Gudsrikets vekst i soknet.

Jeg bet meg merke i følgende. Dere ønsket å skape møtesteder mellom gudstjenestene hvor tro og fel-
lesskap kunne styrkes. Det gjaldt alle aldersgrupper. Det gjaldt både for Konsmo og Grindheim. Dere 
snakket om å gå på gudstjeneste i nabokirka når det ikke var gudstjeneste i «din kirke». Dere snakket 
om voksenundervisning. Dere var opptatt av trosopplæring og ungdom og om hvor viktig det var at barna 
lærte hva de var døpt til. Dere vet at for å få det til må menigheten og hjemmene trå til med frivillig inn-
sats.

Jeg har lyst å takke dere som sitter i soknerådet. Jeg håper hele menigheten støtter dere i forbønn og 
med praktisk hjelp. 

DIALOGMØTE FOR FOLK FLEST PÅ BYREMO
Fra møtet med de to menighetsrådene dro vi til Grindheim kirke. På visitasprogrammet sto det: 
Dialogmøte for folk flest på Byremo. Tema: Meir himmel i Grindheim, kva er vår oppgåve?”

Møtet ble ledet av leder i soknerådet Vigdis Finseth. Eva Fuglestveit, Arne Georg Smedsland og jeg delte 
våre tanker om emnet.

Takk for at dere enda en gang tok meg med inn i deres erfaringer om utfordrende samarbeidsforhold og 
de smertene som følger med det. Det var slik jeg ser det, godt å møte en utstrakt hand og invitasjon til 
samtale fra leder av bedehusstyret på Grindheim, Bjøru Vasland.

DIAKONI 
Første dag av visitasen ble avsluttet med et åpent møte i Konsmo Bedehus hvor lag og foreninger var 
invitert. Temaet var «Led meg – bruk meg. Evangeliet i ord og handling. Hvorfor og hvordan?»

Møtet ble ledet av leder i Konsmo sokneråd Britt Dalan. Hovedinnlegget var ved diakonirådgiver på bispe-
dømmekontoret Erling Theodor Jakobsen. Han talte praktisk og utfordrende. Som svar på frelsen vi har 
fått gratis av bare nåde, skal våre liv formidle Guds gode vilje og ønske for alle mennesker. 

Som kristne er vi Jesu armer, føtter, øyne og ører i hverdagen. Han viste et bilde av en Kristusfigur uten 
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armer og utfordret med at «Kirken blir ikke vurdert ut fra hva den sier på søndagen, men hva den gjør på 
onsdagen.»
«Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem, som du viser oss trenger en hånd! Gi oss lys til å se, gi 
oss vilje til å be: Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!»

Det ble servert kveldsmat og åpnet for samtale. Tor Arvid Kristensen fortalte om diakonien ut fra Konsmo 
bedehus. Reidun Bakken orienterte om frivillighetssentralen. Kommuneoverlege Ann Margret Haaland 
delte sine erfaringer. 

KIRKEN OG SKOLENE:  
Onsdagen startet med kaffe, og te for min del, på Byremo ungdomsskole. Dere har lange og gode tradisjo-
ner for godt samarbeid mellom kirken og skolene. Ta vare på det og jobb videre med arbeidet mot en plan 
for dette samarbeidet. 

Etter teen møtte jeg ca 50 tiendeklassinger i skolens kantine. Det er alltid spennende å møte mennesker 
og å høre hva de er opptatt av og hva de vil utfordre meg på. Ofte blir slike spørrerunder en samtale om 
de store spørsmålene i livet, og om deres forhold til Gud og kirken. Selvfølgelig må jeg også noen ganger 
stå til rette for både fotballag og bilmerke. 

Jeg hadde unt dere og vært med. Unt dere å høre hva deres ungdom er opptatt av. Jeg ble blant annet 
utfordret på følgende; ”Hvor mye tjener du?” Hvor lenge har Gud vært til?” ”Tror du på evolusjonsteorien?” 
”Hva mener du om alkohol?” ”Hvorfor er du en kristen?” ”Hva mener du om homofili?” ”Hvordan ble du 
biskop?” ”Hva synes du om skilsmisse?”

Dette var bare noen av spørsmålene. Jeg håper dere har møteplasser, et trygt miljø hvor de unge kan 
stille disse spørsmålene. Jeg tror det var en av dere i Konsmo sokneråd som nevnte dette med kristen 
undervisning. Alle døpte har behov for en kontinuerlig undervisning i den kristne tro.

Den siste programposten i visitasen her, bortsett fra denne gudstjenesten, var andakt på Audnedal 
omsorgssenter. Når en troende ikke kan komme til kirken, har kirken helt fra sin begynnelse gått til dem. 
Slik har også vår kirke forpliktet seg til å være tilstede med Guds ord og nattverdens sakrament hos den 
som ikke kommer seg til gudstjenestens fellesskap. Det er alltid stort å dele Guds ord og synge de kjente 
salmene sammen med disse.

OPPSUMMERING – UTFORDRINGER
En visitas er ikke over når jeg drar. På en måte er det nå det begynner. Målet er at våre dager sammen skal 
støtte de gode prosessene og å sette i gang nye om nødvendig. Derfor har jeg noen utfordringer til dere.

Jeg har møtt mye kristen omsorg og kjærlighet. Stor vilje til å bygge Guds rike. Ønske om fellesskap! Ikke 
minst for barn og unge i Grindheim og Konsmo. 

Jeg har møtt to menigheter som har lange og gode tradisjoner og som vil videre med vitnesbyrdet om 
Jesus. Jeg har noen utfordringer til dere. Jeg håper de kan spore til målrettet arbeid med å bygge menig-
het hos dere:

1. Jeg utfordrer dere til å utvikle samarbeidsprosjekter mellom de to soknene. Dere har ansatte som  
 jobber i begge sokn. Hvordan kan dere utnytte hverandre? Arbeid også videre med møteplasser  
 utenom gudstjenesten, møteplasser for undervisning og fellesskap.

2. Som første forsøk foreslår jeg at dere tenker at også gudstjenesten i nabokirka er deres.

3. Jobb videre med relasjonene og samarbeidet mellom råd og ansatte. Dere har flere små stillinger.  
 Tenk likevel stort om stabsfellesskapet.

4. Jeg tror ansatte og råd har muligheter til å knytte til seg frivillige. Kanskje er det enklere enn dere  
 tror.  
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5. Fullfør arbeidet med plan for samarbeidet kirke og skolen.

Fra møtet med kommunen har jeg følgende utfordringer: 
6. Følg opp den positive invitasjonen til samarbeid fra kulturkonsulenten. Glem ikke våre nye lands- 
 menn! 

7. Følg også opp de gode signalene om at muren rundt Grindheim kirke kan bli reparert. 

8. Jeg tenker også at det må gjøres noe med veien som deler kirkegården i to. 

9. Fortsett arbeidet med å gjøre sakristiene til funksjonelle rom.

10. Dere bygger menighet i et til dels krevende kristenlandskap. Ta imot de invitasjoner til samarbeid  
 og samtaler som gis dere. 
Jeg drar fra visitasen i Grindheim- og Konsmo sokn fylt med takk. Jeg har møtt mennesker som med 
kjærlighet vil Guds rike. Jeg vil spent følge med i hva som skjer her videre. Er det noe jeg kan hjelpe med 
videre så vær ikke redd for å ta kontakt. Kan noen av mine rådgivere på bispekontoret hjelpe med prak-
tisk planarbeid eller annet, så er vi der for dere. 

Jeg hilser dere med Paulus ord til menigheten i Tessaloniki. «Vi takker alltid Gud for dere alle når vi 
husker på dere i våre bønner. For vår Gud og Fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i 
tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus.» (1.Tess. 1.2-3)

Agder og Telemark bispestol 25.september 2016

Stein Reinertsen, biskop

Medlemsrekord i KRIK
Kristelig Idrettskontakt (KRIK) vokser og fikk i 2015 ny rekord i antall betalende medlemmer.

– Det er veldig gledelig at KRIK satte ny medlemsrekord i 2015 og at KRIK igjen er i vekst, forteller 
Generalsekretær i KRIK Erling Ekroll. Med 14689 betalende KRIK-medlemmer er dette historisk med-
lemsrekord for den kristelige idrettsorganisasjonen.

– Den store oppslutningen viser at det tilbudet KRIK gir er viktig og attraktivt for mange. Tallene stem-
mer med vårt inntrykk om at veldig mange deltar og engasjerer seg i KRIKs arbeid - både i lokallag, på 
leir og i interesse- gruppene våre, fortsetter Ekroll.
Medlemsrekorden som ble slått i fjor var fra 2011 da KRIK feiret sitt 30-årsjubileum. KPK
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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 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

LYST TIL Å ANNONSERE 
I MENIGHETSBLADET?

Ta kontakt med 
Bjøru Vassland, 

mobil 932 53 278

Restart Mass Choir
Julekonserten med Restart i 

Konsmo er blitt en kjær tradisjon.  
I år er de tilbake med mer trøkk 

enn noen gang!

Velkommen til Konsmo kirke  
lørdag 10. desember kl 19.

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

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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ANDRE TILSTELLINGAR

Sundag 30. oktober
Åseral kyrkje kl. 11:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit. «Lys 
våken». 
Offer: barne- og ungdomsarbeidet i Åseral 
kyrkjelyd.

Laurdag 5. november
Åseral kyrkje kl. 19:30
Allehelgenskonsert ved Torgny Sandland, 
Ann Margret Haaland, Anlaug Børtnes, 
Melanie Fiedler mfl.

Sundag 6. november
Grindheim kyrkje kl. 11:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit. 
Allehelgensdag. Offer: Kirkens SOS.

Konsmo kirke kl. 19:30
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit. 
Allehelgensdag. Offer: Kirkens SOS.

Sundag 20. november
Åseral kyrkje kl. 11:00
Domssundag. Gudsteneste ved Per Ragnar 
Haraldstad.
Offer: Kyrkjelydsarbeidet.

Sundag 27. november
Grindheim kyrkje kl. 11:00
Søndagsskolens dag. Offer: Byremo og 
Sveindal søndagsskoler.

Sundag 4. desember
Konsmo kirke kl. 11:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit.
Presentasjon av konfirmantene.
50 års konfirmanter. Offer: Bibelselskapet. 
Kirkekaffi.

Sundag 4. desember
Åseral kyrkje kl. 16:00
«Vi syng jola inn». Barnekoret, Dynamis, 
Bjørn Harald Handeland, Evje og Hornnes 
bygdekor.
Offer: Kyrkjelydsarbeidet i Åseral.

Sundag 11. desember
Åknes kapell kl. 11:00

Gudsteneste ved Geir Ola Tveit.
Born og ungdom deltek.
Kyrkjekaffi.

Laurdag 24. desember Jolaftan

Grindheim kyrkje kl. 14:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit.  
Offer: Blå Kors.

Konsmo kirke kl. 16:00
Gudstjeneste ved Geir Ola Tveit. 
Offer: Barne- og ungdomsarbeid i Konsmo.

Åseral kyrkje kl. 14:00
Gudsteneste.
Song av Ljoslands jentene.
Offer til Kirkens Nødhjelp.

Sundag 25. desember - 1. joledag
Åseral kyrkje kl. 12:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit.
Offer: Misjonsselskapet.

Måndag 26. desember – 2. joledag
Konsmo kirke kl. 11:00
Gudstjeneste. Offer: Sjømannskirka. 

Laurdag 29. oktober 
Lognavatn grendehus kl.18:00
Barneforeiningsbasar.
Andakt av Siri Marit Aasland.
Utlodning, bevertning.

Laurdag 12. november 
Lognavatn grendehus frå kl. 12:00
Jolemesse. Talarar: Terje Fossdal og Egil 
Grindland.
På møte kl. 12 syng Ann Jenny Kirkedam, 
kl. 15 Åseral barnekor og kl. 19 syng eit kor 
frå Eiken.
Sal av lodd og mat mellom møta. Mange 

B -blad Returadresse:
Åseral kyrkjekontor
4540 ÅSERAL

GUDSTENESTER

SLEKTERS GANG

flotte gevinstar. Koldtbord. Komiteen for 
jolemessa er takksame for gevinstar og alle 
som kan hjelpe til.
Alle hjertelig velkommen!  Arr: NLM

Sundag 6. november
Grindheim kyrkje kl 13.30
Kyrkjerottene Fredo og Vesle har denne 
gangen med seg Lea Mus til Grindheim 
kyrkje. Førestillinga varer i om lag 35 
minutt og passer best til aldersgruppa 3-6 
år. Fri entré.

Laurdag 10. desember
Konsmo kirke kl. 19:00
Konsert med Restart Mass Choir.
Billettsal.

Torsdag 15. desember 
Grindheim kyrkje
Julekonsert med Gospel Junior og Byremo. 
Gospelkor. Tidspunkt kjem seinare. 

Konsmo
Døypte: Filip Vrålstad (døypt i Hægebostad 
kyrkje), Aksel Røsstad-Svensen
Døde: Olaf Birkeland

Grindheim
Vigde: Karoline Flottorp og Erling Håland


