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Johannes på to år såg at Bestemor vatna blomane i hagen.  Han ville vera med, og det 
tykte Bestemor var gildt.  Då alle blomane hadde fått vatn, heldt Johannes fram saman 
med Bestefar.  Vi vatna asfalten og bilen.  Det var greitt. Så ville han vatna Bestefars 
ved.  Det var ikkje fullt så greitt.

Det blei søndag, og lislebror Isak skulle døypast.  Bestefar hadde gleda av å gjera det, 
og Johannes kommenterte: Bestefar vatna Isak!

Vatn gir liv.  Utan vann kan ingen ting vokse og leva.
  
Då Jesus sende læresveinane ut i verda for å døype, skulle dei altså bruka ein ting:  
Vatn.  Det mest alminnelege som fins, det ville Gud bruka.  Føresetnaden for alt liv, 
det var tingen.  Når orda frå himmelen får lyde og tingen frå jorda får renna, då vert det 
knyta eit band mellom himmel og jord.  Det blir eit band mellom eit menneske og den 
allmektige.  Han lovar å ha omsorg for dette mennesket, til evig tid.  Om det skulle skje 
at den døypte kjem bort frå sin far i himmelen, så gløymer han ikkje sitt barn.  Han står i 
porten og ventar.

Eg var ein gong på ei samling for kyrkjelege tilsette der ein representant for Kirkens 
SOS orientert om deira verksemd. Ho fortalde om ein mann som hadde ringt inn.  Kven 
han var visste verken ho eller vi.  Innringaren hadde opplevd at tilveret hadde brote 
saman.  Kona hadde flytta frå han, borna ville ikkje treffa han, han hadde mista jobben 
og hadde elendig økonomi, og han hadde ingen stad å bu.  Og så var helsa skral.  
Dama i andre enden av tråden høyrde på lidingssoga.  Her var det ingen lyspunkt, same 
kva del av livet dei tala om.  Alt var  elende.  Men så spurde ho: - Er du døypt?  Då vart 
det stilt i andre enden, men til slutt kom det:  - Jau, eg vart døypt som liten.  Men det er 
så lenge sidan.  Det er noko eg aldri tenker på.
  
-Men kva så, da dama i Kirkens SOS. - Gud gløymer ingen.  Eg trur du har eit lyspunkt i 
livet ditt!

Mannen var einig.  Det var eit lyspunkt i hans mørke liv.  Han fekk mot til å leva vidare.

Gud deler sine gåver ut over jorda.  Han veit at menneska treng dei gåvene han gjer.  
Slik og med dåpen.  Det er ikkje Gud som treng han, det er vi.

Vi treng ein ting for å kunna halde fast ved det største, ikkje berre ord.  I kyrkja får ein 
høyre mange ord, og det kan vera vanskelig å tru at dei gjeld meg.

Dåpen gjeld meg.  Ein gong rann vatnet over mitt hovud og eg vart teikna med kross-
merket.  Vatnet vart turka av med ein gong, og krossmerket vart teikna i lufta.  Ingen ser 
det i dag.

Unntaka ein.  Gud ser alle som ber krossmerket, hans merke.
  
Vi kan leva i dåpens nåde.  Den er eit lys i livet, sjølv om alt anna er mørker.  Den gir liv, 
her på jord, og til evig tid.

Geir OlavTveit
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På nyåret fikk jeg melding fra mitt mobilselskap. De hadde valgt å gå over til en 
annen nettoperatør. Det skulle ikke få konsekvenser for meg, sto det.

Overgangen gikk smertefritt, men så tok jeg en tur på heia. Da hadde jeg ikke 
lenger dekning. En titt på dekningskartet viste dårlig dekning, og en telefon til 
mobilselskapet avslørte at dette stemte. Og det var ingen planer om å gjøre noe 
med saken.

Jeg takket høflig for informasjonen. Dama i andre enden skjønte at hun hadde 
mistet en kunde. Nå har jeg et annet mobilselskap, og jeg har dekning når meteo-
rologiske forhold tilsier det.

Jeg er glad for at min mulighet til å oppnå kontakt med Gud ikke er avhengig av 
mine valg. Hvor og når jeg tar kontakt, det er mitt valg. Men om det er dekning 
eller ikke, det kommer ikke an på meg. Guds kjærlighet når meg, uansett hvor jeg 
befinner meg eller hva jeg finner på.

Noen ganger kan det være vanskelig å tro det. Gud kan føles fjern. Hvis jeg har 
gjort noe veldig dumt, kan jeg lure på om Gud vil ha med meg å gjøre. Eller hvis 
noe fryktelig trist har skjedd, kan jeg lure på om Gud er borte.

I sommer kjøpte vi bil. Den har noe som vi ikke har hatt før: Handsfree. Nå kan 
jeg snakke i mobiltelefonen uten å ta i den. Når jeg starter opp, kommer det ei 
melding: Geir Ola connected. Geir Ola tilkobla.

Det er jo en flott morgenandakt. Si navnet ditt og «connected/tilkobla», så kan 
du gå frimodig videre. Da har du minna deg selv på noe særdeles viktig. Uansett 
hvor den dagen bringer deg, så er du tilkobla din skaper og frelser.

Kirketjeneren satt på med meg en tur. Meldinga kom som vanlig, og han blei 
imponert, men også indignert. Bare mitt navn ble nevnt. «Det er forskjell på far 
og katten!» sa han. (Det er mange som synes det er gøy å trekke på presten).

Nei, Gud gjør ikke forskjell på folk. Om det skulle skje at Gud er mer opptatt av 
en enn av andre, så må det være den personen som synes Gud er lengst borte. 
Jo mer fortapt du føler deg, jo mer opptatt er Gud av deg.

Det kan være lurt å minne seg selv på det. Du er tilkobla. Det er dekning, uansett 
vær og uansett geografi. Du ferdes aldri alene.

Geir Ola Tveit
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Frå venstre; kyrkjeverge Linda Fosse, Brage Bjørndal, Kim Asbjørn Tickner Sandåker, Rita Thorsland, Bendik Engeli Haddeland, Rune Hårveit, 
sokneprest Jan Helge Kristensen. Foto: Fotograf Elida Åsland

Konfirmantar i Åseral 2015

Konfirmantar i Konsmo 2015

Under bildet skal det stå: Første rekke, fra venstre: Anne Regine Hultin og Katrine Ullestad. Bakre rekke, fra venstre: sokneprestvikar Jan Helge 
Kristensen, Ole Husøy, Andreas Schmidt Seland, Kjetil Ågedal og Nocolay Johnsen Pettersen. Foto: Mirakelfoto, Anne Rakel Haaland
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Den 23. august 2015 var det innsetjingsgudsteneste i Åseral kyrkje. Prost Per Ragnar Haraldstad var til stades og innsette den nye 
soknepresten Geir Ola Tveit (sjå foto over). Innsetjing av ny sokneprest er høgtideleg og det er 28 år sidan sist det skjedde i Åseral 
kyrkje. Mange var tilstades ved gudstenesta denne sundagen for å ynskja den nye soknepresten velkomen. Tre born blei boren fram til 
dåpen, det blei og feira nattverd.

Det var ein fin og varm sumardag og folk kosa seg på kyrkjebakken med kaffi , kaker, påsmurde rundstykke og horn.

Innsetjing av ny sokneprest

Foto: Linda Fosse

Frå venstre Kjersti Haraldstad, Per Ragnar 
Haraldstad, Geir Ola Tveit og Nina Lindland Tveit.  
     Foto: Linda Fosse

Frå venstre Monica Hårtveit-Eik med dåpsbarnet 
Klara Lovise Eik, Stian Eik, Harald Jakobsen 
med dåpsbarnet Knut Svenning Jacobsen 
Austrud, Inger Lise Austrud, Ole Tom Honnemyr 
med dåpsbarnet Linnea Honnemyr og Camilla 
Åsland Honnemyr.  Foto: Linda Fosse

Nina og Geir Olav ved velkomst-
kakene på kyrkjebakken.  
Foto: Arna Berg
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Da 50-årskonfirmantene deltok på gudstjeneste i Åseral, var fire av dem kjente fjes for Geir Ola 
Tveit. Det var en ny opplevelse for vår nye sokneprest, som for første gang har prestetjeneste i 
bygder hvor han deler slektsbånd og felles historie med flere av soknets innbyggere.

Geir Ola og kona Nina har funnet seg godt til rette i huset på Byremo. Enda står det flyttekasser i stabler i kjelleren. Ja, at det kan hope 
seg opp gjennom årenes løp, er visst et fenomen som også kan ramme prestefamilier. «Det kan jo komme til nytte ei gang», sier Geir 
Ola, som karakteriserer seg sjøl som en naiv optimist.

Det har nå vært innsettelsesgudstjenester i alle tre sokn og Geir Ola har møtt alle soknerådene. «Motiverte folk», sier han og gleder 
seg over å ha blitt tatt godt imot. Det har også vært positivt å oppleve at mange har kommet til gudstjenestene. Geir Ola understreker at 
det blir viktig at soknerådene og han nå sammen finner veien framover. 

I begynnelsen av november går Geir Ola Tveit av som leder av stiftsstyret (lønns- og forhandlingsutvalg) i Agder og Telemark bispe-
dømme. Dette er et verv som har tatt mye tid og årsakene til at han ikke har kunnet arbeide full tid som sokneprest. «På grunn av møter 
i Oslo og andre oppgaver i stiftsstyret, opplevde jeg å komme til gudstjeneste og presentere konfirmanter jeg aldri hadde møtt!» Det er 
en situasjon vår nye sokneprest ikke ønsker igjen, og han ser fram til å snart være 100 % engasjert i Åseral og Audnedal.

«Jeg ønsker at folk skal kjenne at de blir sett og møtt i kirka. Og at de opplever at dette er noe de kan delta i.» Vår nye sokneprest 
avslører at når han forbereder seg til gudstjeneste, prøver han alltid å forestille seg hvem det er han skal tale til. «Jeg vil gjerne si noe 

som gjør at folk opplever at dette har noe med deres liv å gjøre. Og at jeg taler til folk slik 
de er, og ikke slik noen kanskje tror at de burde være.»

I møte med kirkekontorene i Audnedal og Åseral synes Geir Ola det er godt å kjenne at 
ting blir lagt godt til rette for menighetenes liv og arbeid. «Noen steder er det litt sånn 
at alt avhenger av presten», sier han og konstaterer at slik er det ikke her. Samtidig er 
det en utfordring at det er to kirkekontor og bare en prest. «Jeg skulle gjerne vært mer i 
Audnedal… Og jeg skulle gjerne vært mer i Åseral,» sier han, og er innstilt på å gjøre det 
beste ut av det.

Det er sjeldent å ha en samtale med Geir Ola Tveit uten å komme inn på temaet «heia». 
Han og Nina gleder seg over at det nå er kun 30 min biltur fra kjøkkenbordet på Byremo 
til hytta i Åseral. Den ligger i nærheten av Vassbotn, cirka 4 km inn på heia, 590 m over 
havet og rett ved langløypa til Eikerapen. Vår nye sokneprest lover at dersom det ryker 
av pipa, er det bare å stikke innom å få kaffi. Dette er en sak menighetsbladet vil følge 
opp.

Snart i fullt sviv Tekst og foto: Liv Birkeland

Det kan da ikke være så vanskelig å være prest? Under Lys våken-opplegget i Konsmo fikk flere prøve prestekjolen. Med instruksjon fra sokneprest 
Geir Ola Tveit får Synne Ågedal raskt dreisen på hvordan presten lyser velsignelsen.
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Godt nytt fra Radio Sawtu Linjiila 
– evangeliets røst!
Grindheim menighet støtter et par 
NMS-prosjekt i Kamerun. En viktig del 
av prosjektet «Gi det videre» er støtte 
til radiostasjonen Sawtu Linjiila, som 
formidler program til fulanere og fulani-
talende folk i Vest- og Sentral-Afrika. Ca 
30 % av programmene er forkynnende, 
70 % er folkeopplysning innen jordbruk, 
helse, kultur, historie, sang og musikk 
m.m.

Fulanere er på mange måter en domine-
rende gruppe i regionen, og har stor inn-
flytelse. Historisk var dette en muslimsk 
folkegruppe som invaderte regionen 
nordfra, og innførte sitt styresett og 
sine strukturer der de fikk fotfeste. I 
Kamerun vil det si den nordlige delen av 
landet, der også de fleste bruker fulani i 
dagligtalen.

Radio Sawtu Linjiila startet sine sendin-
ger i 1966, og har etter hvert blitt en viktig 
institusjon. Det har helt fra starten vært 
satset på å bruke språket fulani i hoved-
sak. Sendingene blir hørt og verdsatt av 
mange, og har fått mye anerkjennelse fra 
mange hold. I 2012 vant de en nasjonal 
kåring med «årets beste undervisnings-
program», med temaet «forebygging og 
bekjempelse av malaria». Ny teknologi 
bidrar også til at sendingene blir mer 
tilgjengelig, og når lengre. Ferdige program 
eller lydfiler kan for eksempel sendes via 
internett eller på cd-plater fra studioet til 
samarbeidende stasjoner i Kamerun og 
Tsjad, som så kan sende programmene 
også der. 
 
Nå i september var jeg på en kort tur 
i Kamerun sammen med en tidligere 

kollega fra NMS, og var med på noen 
møter og samlinger på radiostasjonen. 
Det jobbes for tiden med å ansette en 
ny direktør, etter at den forrige ble kalt 
til biskop i Garoua, den største byen i 
Nord-Kamerun. Staben jobber i mellom-
tida godt videre.  Det er et flott og enga-
sjert team som jobber på stasjonen, og 
de utretter mye med begrensede res-
surser! Flere begeistrede frivillige bidrar 
også gratis med å lese inn nyhetssaker 
og andre korte innslag på noen av de 
mange andre språkene som snakkes og 
brukes i nedslagsfeltet.

I 2016 fyller Sawtu Linjiila 50 år, og det 
planlegges i den forbindelse en jubi-
leumsmarkering. Det er lov å håpe at 
dette kan gi mye positiv oppmerksom-
het, og enda flere lyttere til sendingene!

Staben og noen av de frivillige utenfor radiostasjonen, september 2015

Tekst og foto: Harald Solås, Sveindal
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Ei spesiell historie. På stasjonen fikk 
vi høre en spesiell historie som gjorde 
inntrykk: Nylig kom ei eldre kone inn 
på lokalet til studioet. Det viste seg at 
hun hadde reist fra den lille landsbyen 
sin helt nord i Kamerun, til studioet som 
ligger i Ngaoundére -  om lag midt i 
landet. Dette er ei lang, strabasiøs, til 
dels farlig og framfor alt kostbar reise! 
Det som lå henne på hjertet var føl-
gende: Hun ville reise til Sawtu Linjiila – 
og takke for alt radiosendingene hadde 
betydd for henne og landsbyen! Hele 
livet sitt hadde hun hørt på radioen, og 
før hun ble for gammel måtte denne 
takken frambringes personlig til de som 
jobbet på stasjonen. Etter samtalen 
reiste hun seg for å ta fatt på den lange 
hjemveien med ordene: «Nå kan jeg 
reise hjem i fred!»

Det er også verdt å merke seg at lands-
byen hun kom fra ligger helt på grensen 
til Nigeria, i den delen av Kamerun der 
urolighetene er størst som følge av aksjo-
nene til opprørsgruppa «Boko Haram».

Hvordan kan vi bidra? Først og fremst: 
Takk til alle som støtter arbeidet gjen-
nom menigheten eller NMS direkte! 
Dette betyr mye for mange!

Men: Det er ennå mange i Kamerun og 
nabolandene som ikke har radioapparat, 
og som ikke har økonomi til å skaffe 
det. Ei kreativ løsning på problemet 
kan være i sikte: Innen 1. januar 2017 
kommer NRK trolig til å kutte ut de 
analoge sendingene sine, og gå over 
til digitale sendinger. Innen den tid må 
tusenvis – eller kanskje noen millioner 
«gammeldagse» radioapparat byttes 
ut til fordel for DAB-radioer. De gamle 
radioene vil da bli ubrukelige, og kan fort 
bli et spesialavfalls-problem! 
 
Eller kanskje de kan bli en ressurs? 
I møte med Sawtu Linjiila lanserte vi 
denne tanken, og de tente raskt på 
idéen! Hvis vi kan samle inn radioer i 
Norge, vil de gjerne bidra til å fordele 
dem ut etter noen fornuftige kriterier. De 
forsikrer om at behovet finnes! 

Altså: Hvis du har en radio som skal 
byttes ut må du ikke kaste den gamle! 
Lever den gjerne direkte til underteg-
nede eller ta kontakt (mobil: 971 61 
908) så kan jeg sikkert hente. Du kan 
også levere på kirkekontorene i Åseral 
eller Konsmo, der det vil stå en kasse. 
Transport til Ngaoundére kan jeg ordne.

Den perfekte radio til dette formålet:
• Ikke for stor, helst liten og lett.
• Gjerne med både FM- og   

kortbølgebånd (SW).
• Kan bruke både nettstrøm og  

batteri. Batteri er viktigst!

Hvis man bor langt fra folk, kan det være godt å ha en radio.
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Rekordoppslutning i kirkevalget 
Tidligere har oppslutning og interesse ved kirkevalg vært laber. Men etter stat/kirkereformen 
hvor kirka styrer seg mer sjøl, har valgdeltakelsen økt mye. Og aldri har den vært større enn i år.

           Tekst: Arne Georg Smedsland

Mobilisering rundt ja eller nei til kirkelig vigsel av likekjønnede har engasjert langt utafor kirkas kjernetropper. Organisasjonen 
Åpen folkekirke bidro sterkt til dette ved å stille egne lister i bispedømmerådsvalget i 9 av de 11 bispedømmene. Kampanjene fra 
Åpen folkekirke og nettverket Levende folkekirke – med Øivind Benestad i spissen – førte til økt interesse for kirkevalget.
Nasjonalt
Blant alle medlemmer i Den norske kirke over 15 år (stemmerettsalder) var det 15,7 % som avga stemme ved soknerådsvalget i 
september, 2,3 % større oppslutning enn i 2011. 
Ved valg til nye bispedømmeråd var valgoppslutning radikalt endra. I 2011 var den på 10,6%.
Nå var oppslutninga på 15,1 %.
Lokalt
I våre bygder engasjerer kirke og kristenliv langt mer enn landsgjennomsnittet. Grovt sett kan vi si at valgdeltakelsen var dobbelt 
så stor.
Mer presist: I Åseral deltok 27,3 og 23,9 % i henholdsvis valg til sokneråd og bispedømmeråd. I Konsmo var tilsvarende tall 32,6 
og 32,4 %.  I Grindheim deltok hele 40,1 og 37,4 %! 
I 2011 deltok 30 % ved valg til sokneråd og 25 % ved valg til bispedømmeråd i Grindheim.
Valgresultat
Som faste medlemmer i sokneråd/menighetsråd for 2015 - 2019 ble følgende valgt: 
(Varamedlemmer kommer i tillegg)

            Åseral sokneråd
1.  Torleif Håland, 62 år og lærer  
     229 stemmer
2.  Anne Kristine Ø. Arnesen, 34 år og lærer       
      227 stemmer
3.  Olga F. Oliegreen, 41 år og sosionom      
     212 stemmer
4.  Arna Berg, 72 år og konsulent/pensjonist        
     199 stemmer
5.  Åse Austrud, 61 år og husmor                          
     192 stemmer
6.  Allis Austegard, 47 år og omsorgsarbeider      
     179 stemmer
Det nye soknerådet har valgt Torleif Håland 
som leder.

         Grindheim sokneråd
1.  Lise Finseth Løland, 31 år og hjelpepleier       
     244 stemmer
2.  Vigdis Finseth, 60 år og hjelpepleier                
     243 stemmer
3.  Ragnhild Huseby Solås, 48 år og lærer             
     236 stemmer
4.  Liv Vasland, 59 år og bonde                             
     231 stemmer
5.  Trond Flottorp, 46 år og rørlegger                     
     224 stemmer
6.  John Øydna, 54 år og bonde                              
     216 stemmer
Det nye soknerådet har valgt Vigdis Finseth 
som leder.

 
          Konsmo menighetsråd
1.  Britt Dalan, 36 år og lærer                                
     261 stemmer
2.  Liv Birkeland, 44 år og prosjektleder               
     256 stemmer
3.  Richard Håland, 36 år og snekker                     
      234 stemmer
4.  Odd Arild Eikeland, 42 år og bonde                 
     216 stemmer
5.  Åge Birkeland, 63 år og pensjonist                   
     210 stemmer
6.  Svein Ove Nepstad, 55 år og økonomisjef        
     206 stemmer
Det nye menighetsrådet har valgt Britt Dalan 
som leder.

Agder og Telemark bispedømmeråd
Ved valg til bispedømmeråd stilte Åpen folkekirke med ei konkurrerende liste i vårt bispedømme. I Grindheim fikk Åpen folke-
kirke 40% av avgitte stemmer og i Konsmo bare 14%. Men dette valget avgjøres av stemmetallet i hele bispedømmet, og her 
var resultatet et anna: Åpen folkekirkes liste fikk hele 53% av stemmene og Nominasjonskomiteens liste 47%. Kjetil Drangsholt, 
Kristiansand og Kai Steffen Østensen, Vanse ble valgt inn fra Åpen folkekirkes liste. Nominasjonskomiteens liste fikk også 2 
representanter: Øivind Benestad, Kristiansand og Jan Olav Olsen, Gjerstad.

Bispedømmerådsvalget er ikke sluttført. 3 representanter skal velges i en indirekte valgomgang nå i november. I denne valgom-
gangen er det bare medlemmer av menighetsråd/sokneråd som har stemmerett.

Foruten disse 7 folkevalgte er det biskopen, en representant fra prestene og en fra de lek kirkelig tilsatte som utgjør Agder og 
Telemark bispedømmeråd. På Kirkemøtet samles alle 11 bispedømmeråd til et seks dagers møte hvert år. 
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Starter juleturneen 
i Åseral
Fra 21. november til 22. desember skal Maria Arredondo, 
Torstein Sødal og Stjernekamp-aktuelle Martin Halla skape  
julestemning for store og små med julekonserten Vår jul.  
Første stopp er Åseral. 

-Vi gleder oss veldig til å legge ut på turne og spre juleglede over det ganske land, sier de tre artistene. For femte år på rad 
legger den velrennomerte trioen ut på juleturne. Sammen tar de seg fra Kristiansand i sør til Oppdal i nord, og er i alt innom 26 
steder på turne. Med seg skal de ha lokale barnekor.
-På repertoaret står de kjente og kjære julesangene, akkompagnert av barnekor fra stedene vi besøker. Dette gir en ekstra 
nærhet og varme som vi setter utrolig stor pris på, forteller Arredondo, Sødal og Halla.

Synger for bleieprosjekt
Under årets juleturne vil en andel av overskuddet fra konsertene gå til «Marias bleieprosjekt». Dette er et veldedig prosjekt hvor 
pengene brukes til å skaffe bleier og spesialmadrasser til funksjonshemmede barn og voksne i Moldova.

-I fjor besøkte jeg Moldova for første gang. Da var jeg innom et barnehjem hvor det bor flere hundre funksjonshemmede barn 
og voksne, og ble vitne til triste tilstander: Mange av de som bor der er sengeliggende og får liggesår fordi de mangler bleier og 
riktige madrasser, forteller Maria. Derfor vil en del av overskuddet fra årets juleturne gå nettopp til dette prosjektet.

Konserten er i Åseral kyrkje 21. november kl 18.  
Billetter kan kjøpes på forhånd på www.billettservice.no eller før konserten ved inngangen.

Kirkerottene er på turné!
Kommer til Grindheim kyrkje lørdag 7. november kl 14

Trosopplæringen i Audnedal og Åseral ønsker å gi alle barn i alderen 3-6 år en 
fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med kirkerottene Vesle og Fredo. Kirkerottene 
målbærer barnas undring i møte med kirkerommet som sted for tro og kristen tradi-
sjon. Gjennom historiene inviteres barna til å undre seg over kirkerommet sammen 
med kirkerottene og la seg fascinere av Jesusfortellingene som alltid har en sentral 
plass.
Denne lørdagen i Grindheim spilles forestillingen «Kirkerottene og Kattunge». Den 
handler om den barmhjertige samaritan, altså nestekjærlighet. Forestillingen varer i 
ca 35 minutter. Fri entre.
Det er muligheter for å gi en gave til trosopplæringsarbeidet. Ta gjerne med deg 
mamma, pappa eller en annen voksen!
Denne invitasjonen er sent ut til alle i barn i alderen 3-6 år som har tilhørighet til Den 
norske kirke. Forestillingen er imidlertid åpen for alle barn i aldersgruppen. Har du 
spørsmål om ditt barns kirketilhørighet, kontakt menighetskontoret i Audnedal eller 
Åseral (se kontaktinfo side 2).
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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

Audnedal:
Menighetskontoret i nye lokaler
             Tekst og foto: Elisabeth Seland

I sommer flyttet menighetskontoret i Audnedal fra de 
gamle lokalene sine til nye lokaler i 2. etasje i rådhuset på 
Konsmo, der psykisk helse tidligere hadde sine kontorer. 
Nå har vi vasket, ryddet, ommøblert og dekorert, til vi fikk 
det både praktisk, fint og trivelig. Tidligere har vi til tider 
hatt dårlig plass, men nå har kirkeverge Ingunn, sokne-
prest Geir Ola og menighetssekretær Elisabeth fått hvert 
sitt kontor, samt et fint og hyggelig oppholdsrom/venterom 
mellom kontorene.

Menighetskontoret gjør det lettere for folk å ta kontakt med oss, eller å stikke innom og spørre dersom de lurer på noe. Våre 
åpningstider er fra 10 til 14 mandager, tirsdager og torsdager. Vår nye sokneprest vil også være en del på kontoret sitt disse 
dagene, og han ser frem til å bli bedre kjent med menneskene i menighetene våre! Elisabeth, som har utvidet sitt virke som 
organist med stillingene som kirkegårdsarbeider i Grindheim, og menighetssekretær på menighetskontoret, er i første omgang på 
kontoret på torsdager, kanskje litt mer etter hvert.

For å finne oss, kan man gå inn hovedinngangen i rådhuset, ta til venstre og opp trappa. Der ligger kontorene våre, like i toppen 
av trappa. Kom gjerne opp til oss en tur for en prat, og se hvor fint vi har fått det!

Bildetekst: Kirkevergens kontor vises med den venstre ringen, mens ringen til høyre markerer det store  vinduet mellom kontorene 
våre, og de små vinduene som gir litt ekstra lys til presten. Menighetssekretærens kontor ligger innenfor presten sitt, med vinduer 
ned mot rådhusets inngang.

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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Sundag 1. november
GRINDHEIM KYRKJE KL 11:00
Allehelgensgudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer: Kyrkjelydens misjonsprosjekt NMS

KONSMO KIRKE KL 19:30
Allehelgensgudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer: Bibelskolen Bildøy
Merk klokkeslett!

Sundag 8. november 
ÅSERAL KYRKJE KL 11:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit
«Lys våken»-born deltek med song og 
andakt.
Offer: Barne og ungdomsarbeidet i Åseral 
kyrkelyd.
Kyrkjekaffi.

Sundag 15. november
GRINDHEIM KYRKJE KL 11:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit
Sundagsskulene deltek. Utdeling av 
4-årsbok.
Offer: Byremo og Sveindal sundagsskuler

Sundag 29. november
KONSMO KIRKE KL 11:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit med pre-
sentasjon av nye konfirmantar
Offer: Det Norske Bibelselskap

ÅSERAL KYRKJE KL 11:00
Gudsteneste ved Per Ragnar Haraldstad
Song ved Eivor Austrud
Utdeling av 4-årsboka. Sundagsskulens 
dag
Offer: Vest Agder sundagsskulekrets
Kyrkjekaffi

Sundag 6. desember
GRINDHEIM KYRKJE KL 11:00
Adventsgudsteneste ved Geir Ola Tveit
«Lys våken»-gjengen deltek
Offer: Evangeliesenteret

Sundag 13. desember
ÅKNES KAPELL KL 16:00
Gudsteneste der born og ungdom deltek

Julaftan 24. desember
KONSMO KIRKE KL 14:00
Julegudsteneste ved Olav Lehne
Offer: Barne- og ungdomsarbeidet i 
Konsmo

ÅSERAL KYRKJE KL 14:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer: Kirkens Nødhjelp

GRINDHEIM KYRKJE KL 16:00
Jolegudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer: Arbeid i kyrkjelyden
Fredag 25. desember

KONSMO KIRKE KL 12:00
Juledagsgudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer: Sjømannnskirken
Merk klokkeslett!

Laurdag 26. desember
ÅSERAL KYRKJE KL 12:00
Gudsteneste ved Geir Ola Tveit
Offer: Misjonsselskapet

Torsdag 31. desember
GRINDHEIM KYRKJE KL 23:15
Nyttårsaftangudsteneste

  ANDRE ARRANGEMENT

Laurdag 31. oktober
ÅSERAL KYRKJE  KL 19:30
«Stille stund» med musikk- tekstlesing-
allsong ved Torgny Sandland, Ann-Margret 
Haaland, Melanie Fiedler og  Anlaug 
Børtnes. Enkel bevertning

Laurdag 7. november
GRINDHEIM KYRKJE KL 14:00
Kirkerottene kommer!!! Velkommen til alle 
barn mellom 3 og 6 år frå Konsmo, Åseral 
og Grindheim.

Laurdag 21. november
ÅSERAL KYRKJE KL 18:00
Konsert med Torstein Sødal, Maria 
Arredondo og Martin Halla, Åseral barne-
kor. Billettsal

B-blad Returadresse:
Åseral kyrkjekontor
4540 ÅSERAL

GUDSTENESTER

Åseral
Døypte:
Klara Lovise Eik, Knut Svenning Jacobsen 
Austrud, Linnea Honnemyr, Marthe Linnea 
Måkestad Andersen og Mathilde Repstad

Grindheim
Døypte:
Sivert Ougland Håland (høyrer til Grindheim 
sokn, døypt i Øyslebø kyrkje) og Håkon 
Aalvik Hornung

Konsmo
Døypte:
Marius Hagen, Anne Ougland og Madelen 
Øydna
Vigde:
Elin Konsmo og Eilef Røyland Hopland, 
Marie Ousland Glomsaker og Christopher 
Alan Hill.

SLEKTERS GANG

Laurdag 5. desember
ÅSERAL KYRKJE KL 20:00
Konsert med «Tidløs».

Sundag 6. desember
KONSMO KIRKE KL 19:00
Julekonsert med Gospelkoret Restart. 
Billettsal.

Sundag 20. desember
KONSMO KIRKE KL 16:00
«Vi synger jula inn»

Julemesse 
Lognavatn grendehus
Laurdag 14. november

  Mathias Mjølhus og Terje Fossdal.
Åresal og sal av mat mellom møta.

                Kl 12:00 Møte. Song av Kjell Trodahl
                Kl 15:00 Møte. Song av Dynamis
                Kl 19:00 Møte. Song av Rom musikk kor

Gevinstar mottas med takk!
Alle hjarteleg velkomne!


