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Avdanka, norske radioer har fått nye eiere i Kamerun.
Les mer fra Harald Solås sin Afrika-tur på side 10 og 11.

Reformasjonsfeiring
i Åseral

side 4

Konfirmantbilder
2017

side 6-7
1

Kirka og jeg:
Unni Nilsen Husøy

side 8

«Husk nåderike Jesus,
jeg er din reises årsak»

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

Disippelen Johannes beskriver julens mysterium med disse ordene: «Det sanne lys, som
lyser for hvert menneske, kom nå til verden.»
Vi kaller julens store hendelse for inkarnasjonen, at Gud ble menneske, født som en av
oss i en stall.

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

Dette er større enn tanken vår kan fatte.
Kirkefader Tertullian sier derfor om dette ufattelige som vi nå skal feire at «dette er så utrolig at det må være sant.»

Stad: Rådhuset

www.kyrkjekontoret.no

Audnedal kirkekontor:
Sted: Rådhuset
Kirkeverge: Ingunn Birkeland
Kontortid: mandag, tirsdag og
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Epost: ingunn.birkeland@audnedal.
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http://audnedal-kirken.no
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Hva var det som «det sanne lys» viste? Ordet fotografere er sammensatt av de to
greske ordene «lys» og «skrive». Direkte oversatt betyr det «å skrive med lys». Jesus
fotograferer Gud. Han tegner et sant bilde av hvordan Gud er. Det som ikke var mulig
tidligere, å se Gud, ble nå mulig. Jesus sier om seg selv: «Den som har sett meg, har
sett Far.»
Johannes skriver derfor i sitt evangelium og i sine brev om det han har sett og hørt.
Han så hvordan Jesus møtte mennesker med verdighet. Hvordan han førte de som var
utenfor fellesskapet inn i fellesskapet. De som kom med skyld, ble tilgitt og satt fri. De
som manglet håp, fikk håpet tilbake. De som manglet mening, gav han mening med
livet. Det var det de kunne se med egne øyne. De så at Guds navn er barmhjertighet.
En kvinne ble en gang spurt: «Hva var det som kjennetegnet Jesus?» Hun svarte: «Han
snudde aldri ansiktet sitt bort fra noe menneske.»
Julens budskap gir oss bilde av Gud, men det sier også noe mer. I Mozarts Requiem
synger koret «Husk nåderike Jesus (pie Jesu), jeg er din reises årsak.» Det var altså
menneskenes frelse som var grunnen til at Han som var i begynnelsen hos Gud, la
ut på reisen ned til oss her på jorden. Til hyrdene på Betlehemsmarken sier engelen
derfor: «I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren.» Jesus
kom ikke bare for å gi oss et bilde av Gud. Han kom for å frelse.
I dette året har vi markert at det er fem hundre år siden reformasjonen startet. Et av
reformasjonens kjerneord er ordene «troen alene». Det er ved troen på Jesus at Gud
tilbyr oss sin frelse. Ikke ved vår egen innsats. Jesus utfordrer oss til å respondere på
at han kom til jorden. Sagt med Johannes sin versjon av juleevangeliet:
Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.
Med ønske om en velsignet julehøytid.
Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

Kasserar: Bjøru Vasland, Byremo
Konto Spb. Sør: 3108 20 07450
Gåver til bladet vert mottekne med takk.
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Reformasjonsgudsteneste
og jubileumsfest

Tekst: Arna Berg. Foto: Trond Egil Åknes.

Då Martin Luther slo opp 95 teser på slottskyrkjedøra i Wittenberg den 31. oktober 1517 vert det rekna som starten på
reformasjonen. Sundag 29. oktober 2017 vart 500-årsjubileet for reformasjonen feira med festgudsteneste i Åseral
kyrkje. Denne, og jubileumsfesten etterpå, var eit samarbeid mellom sokneråda i Åseral, Grindheim og Konsmo.
For 500 år sidan var liturgien i kyrkja på latin. Luther ville at alle skulle skjøna det som vart sagt, og han omsette Bibelen til tysk. Både
liturgi, bibellesing og preike skulle vera på folket sitt eige morsmål.
Slik at folk forstod
Det vart ei tidsreise i kyrkja denne sundagen. Messa byrja på latin og vi fekk ei oppleving av korleis det var å vera kyrkjegjengar for
500 år sidan. Arne Georg Smedsland, som katolsk prest, messa så godt på latin som om han aldri skulle ha gjort noko anna. Frå
preikestolen byrja han preika på latin. Men då kjem sokneprest Geir Ola Tveit som Martin Luther inn kyrkjedøra og meiner på at nå
er det nok latin, nå må ein bruka morsmålet så kyrkjelyden skjønar kva som vert sagt. Han bed Arna Georg å gå ned frå preikestolen
og setja seg i Schive stolen. Så overtek han preika og resten av gudstenesta vert på norsk med nattverd og presentasjon av dei
nye konfirmantane i Åseral og konfirmantjubilantane frå 50 år tidlegare.
Musikk og song
Kari Røynlid song Christus der allting i lave har sat, av Petter Dass og Nu rinder solen op af Østerlide, av Thomas Kingo. Orgelmusikken
i gudstenesta var ved Torgny Sandland og Ann-Margret Haaland. I tillegg til flott tonefylgje til salmane fekk vi høyra Dies irae av T.
Celano (1190 – 1265), Gud, la ditt ord i nåde lykkes. Landstad/trad. Hamburg 1690 og Ich ruf zu dir, Herre Jesu Christ, av J. S. Bach
BWV 639 (1685 – 1750).
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Jubileumsfest på Åseral Bedehus.
Etter gudstenesta smaka det godt med middag. Det var
gamaldags kjøtsuppe med byggryn og heimebaka flatbrød.
Til kaffimat vart det servert klinde lepsa med pannekake i,
og masse gode kaker. Vi fekk song ved Synnøve Stulien
Lauen, musikk ved Ann-Margreth Haaland, allsong og fleire
helsingar.
I skulestova
Med Turid Røynlid som lærar vart det framført ein skuletime
i kristendom frå den tida Martin Luthers katekisme var obligatorisk lærebok. Ho hadde med seg tri flinke elevar, Tove
Forgard, Andreas Forgard og Torgny Sandland. Torgny imponerte med å seia fram salma Velt all din veg og vande. 12
vers på rams, til stor applaus frå salen!
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Konfirmanter 2017

Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 3. september 2017. Frå venstre er prest Geir Olav Tveit , konfirmantane Serine Solheim, John
Arne Kvåle og Ingrid Haugland Åsland og kyrkjelydsarbeidar Linda Fosse. Foto: Britt Enny Haugland

Konfirmanter i Konsmo kirke 9. september. Foran fra venstre: Amalie Bjørkelid, Ine Charlotte Knudsen Jakobsen, Lea Xinghui
Strisland Bjørnemo. Bak fra venstre: Tor Arne Johnsen Mager, Erlend Birkeland-Omdal, Hans Kristian Hultin, Olav Egebø
Skregelid, Geir Ola Tveit. Foto: Mirakelfoto, Anne Rakel Haaland.
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Konfirmanter i Grindheim kyrkje 27. august. Foran fra venstre: Synnøve Stulien Lauen, Helene Håland, Nikolai Stedjan
Wernberg, Camilla Usland Vasland. Bak fra venstre: Jonas Øydna, Erna Heimdal, Sondre Stulien Ro, Vilde Hartvedt Vårdal,
Knut Torje Øydna Log, Geir Ola Tveit. Foto: Mirakelfoto, Anne Rakel Haaland

LEDIG STILLING!
Vi har behov for en person som kan bistå med følgende arbeidsoppgaver
i Grindheim kyrkje:
-

Tilsyn og enkelt vedlikehold
Strø og måke rundt kirka vinterstid
Bidra med tilrettelegging og gjennomføring av gudstjenester og
kirkelige handlinger
Holde omvisninger etter avtale

Kan du tenke deg å bidra? Nå trenger vi din hjelp!
Stillingsstørrelse: inntil 15 %. Det er mulig å søke på deler av stillingen.
Søknadsfrist: snarlig
Søknaden sendes: Audnedal kirkelige fellesråd, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo
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Unni Nilsen Husøy

Tekst: Liv Birkeland.
Foto: Privat

En plass å gå!
“Jeg er egentlig et tradisjonsmenneske, men har nok de siste årene redusert litt på forberedelser og julebakst,”
sukker Unni Nilsen Husøy. “Det skal jo uansett litt til å leve opp til standarden som jeg vokste opp med når det gjelder kaker og fine juletradisjoner.” Det er vanskelig å finne tid til alt når en er et engasjert menneske som synes det
er så mye en har lyst til å være med på. Varaordføreren i Audnedal tar seg likevel tid til en prat om kirke og tro, en
kveld før jul. Og etter noen krus med kaffi kjører hun avsted på jobb som nattevakt på Audnedal bo- og dagsenter.
Det var sammen med venninna Solfrid
Midtbø Glomsaker at Unni Nilsen Husøy
fikk med seg noen julegudstjenester i
barndommen. “Vi dro i kirka på 17. mai
i vår familie, og ikke på julaften,” mimrer
hun. Så fikk hun det altså for seg at det
kunne være fint å gå i kirka på julaften
også, og det ble sammen med familien
Midtbø.

følelser i bagasjen. To ganger har hun
og ektemannen Eivind opplevd å miste
et barn i svangerskapet. “I slike stunder
er det godt å bare ha de aller nærmeste
rundt seg. Men det var også viktig at vi
fikk ha begravelse, at presten var der, at
vi har fått et gravsted og en verdig avslutning. Kirka er der som et bindeledd, et
knytningspunkt.”

Det store fellesskapet
Unni er glad i kirka og kirkerommet. Hun
kjenner stemninga av budskapet som er
blitt forkynt der opp gjennom tidene. At
vi skal være gode mot hverandre. At vi
skal være ærlige og snille mennesker. At
vi ikke skal ekskludere og dømme hverandre. “Den gode stemninga jeg føler i
kirka tror jeg handler om det store fellesskapet som en ønsker at alle skulle ha”,
sier hun. Fellesskap og inkludering er
stikkord når Unni snakker om hva kirka
er eller bør være.

Bønn
Når livet røyner på, da har Unni bedt til
Gud. En Gud hun ikke er heilt sikker på
om finnes, men som hun velger å tro på.
“Når jeg har vært i situasjoner der jeg ikke
har visst min arme råd. Når jeg har følt
meg hjelpeløs og redd”. Som for eksempel da sønnen Ole fikk kreft-diagnose,
bare 1,5 år gammel. “Alt var veldig kaotisk og vi skulle reise med ham til Oslo.
Heldigvis var det ikke så lenge siden
han var døpt, så vi visste hvor dåpslyset
hans var. Jeg samlet familien i stua før
vi dro, tente lyset og ba for Ole. Det var
en fin stund som på en måte bandt oss
sammen og gav oss styrke.”

Det er en stor overdrivelse å si at Unni
Nilsen Husøy er en flittig kirkegjenger.
Det betyr ikke at kirka ikke er viktig for
henne. “Det å vite at det finnes en plass
å gå!” sier hun med tyngde og sterke

I oppveksten i Ågedalstø betydde Besta
på Ågedal, Olga “hos Simon” Ågedal,
8

mye. “Hun har nok prega meg mer enn
det jeg har tenkt,” sier Unni. “Besta følte
ikke at hun trengte å gå på bedehuset
eller i kirka, men hun kunne sitte hjemme
og strikke en genser til noen hun var glad
i. Og hun sa aldri et vondt ord om noen”,
minnes Unni, og tenker at det var et godt,
kristent budskap i bestemorens liv. Selv
kjenner hun på et behov for å ha ei tro:
“Det er ikke alt jeg skjønner, og heller
ikke alt jeg vil skjønne. Men jeg velger
å tro.”
Aksept for ulike syn
Som politikere er Unni med i mange
møter og utvalg. Av de aller mest hyggelige er møtene i Audnedal kirkelige
fellesråd. “I utgangspunktet oppfattet jeg
at dette ikke var det aller mest populære
vervet, men det har jammen meg vist seg
å være veldig interessant”, forteller hun,
og berømmer de andre medlemmene og
ikke minst presten for å by på gode diskusjoner og inkluderende holdninger.
Og der er vi tilbake til en kjerne i Unnis
tanker og ønsker for kirka og for samfunnet ellers: At folk skal få lov til å være den
de er, uten å bli utestengt eller føle seg

mindre verdt. Dette opplever hun at blir
både direkte, men kanskje mest indirekte
kommunisert fra kristne miljøer som
kirke og bedehus. “Det er veldig synd, for
eksempel når barn og ungdom oppfatter
at det er noe galt fordi de eller familien de
kommer fra “ikke lever riktig”. Så føler de
seg ekskludert. Det kan jo til og med føre
til at de havner i dårlige miljø,” sier Unni,
og legger til: “Og det er virkelig dumt, for

alle har vi jo lyst til at barna våre skal
lære mer om den kristne tro.”
Unni Nilsen Husøy er opptatt av valgfrihet. Og å kjenne mennesker i forskjellige
miljø og fløyer. “Vi er skapt forskjellige!”
sier hun, og legger til at hun misliker
når andre uttrykker sterke meninger om
hvordan hun og andre bør være som
personer. “Når jeg selv opplever nedla-
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tenhet fra andre som mener noe om meg
om mitt liv, må jeg si at jeg egentlig bare
synes synd på de som har slike holdninger. Vi har alle nok med å feie for egen
dør, og bør ikke dømme hverandre,”
avslutter Unni.

ENDELIG NY RADIOIO

Tekst og foto: Harald Solås

Prosjekt «Gratis radio» er nå i startgropa i Kamerun, og de første apparatene er på plass hos sine nye eiere. Den
aller første havnet på Det norske misjonsselskap (NMS) sin restaurant på misjonsstasjonen i Ngaoundere, der en
gjeng med damer har jobben med å lage god mat til de som besøker stasjonen – nå også med gode radioprogram til
arbeidet. Noen apparat har også blitt delt ut til blinde, blant annet de seks elevene som for tida går i blindeklassen
på bibelskolen i Tcholliere. Rektoren på skolen tok imot radioene på vegne av elevene.
Stor glede var det også i heimen til madame Bouba, da hun fikk overrakt en flott radio. Françoise Bouba er enke,
og med mange barn i huset har ikke pengene blitt prioritert til ny radio etter at den gamle ble ødelagt. På grunn av
dårlig helse blir hun noen ganger liggende hjemme i perioder, så en radio var veldig kjærkommen!
Radiostasjonen Sawtu Linjiila (Evangeliets røst) har ansvaret for distribusjon og utdeling av radioer. Radiostasjonen
feiret 50-årsjubileum i fjor. Dette falt beleilig sammen med stengingen av FM-nettet i Norge, og radiostasjonen sa
seg raskt villige til ideen om å organisere utdeling av radioer hvis det kunne sendes noen fra Norge.
Da de første radioene kom fram til studioet nå i oktober, ga staben tydelig uttrykk for begeistring og forventning om
hva de kan få til med alle disse radioene. De fleste apparatene vil nok havne i Midt- og Nord-Kamerun, men radiostasjonen samarbeider også med kirker i Tchad og Den Sentralafrikanske Republikk. Etter planen skal 500 av de vel
2000 innsamlede radioene deles ut der.
Det er utarbeidet retningslinjer for utdelingen. Ei viktig målgruppe er personer som av ulike grunner ikke har lett
for å komme til kirke for egen hjelp. De har kanskje helseproblemer, høy alder, eller de bor langt fra nærmeste kirke.
Minst 50 % av apparatene skal gis til kvinner. Med radioen får de tilgang til Sawtu Linjiilas sendinger, som har en
stor grad av forkynnende innhold og kristen musikk. Det er også laget et system for å sikre at radioene i størst
mulig grad kommer fram til de rette, ved at alle som tar imot en radio skal kvittere for mottatt apparat på egne kvitteringsblokker laget for prosjektet.
Evangeliets røst takker alle de norske giverne for mange radioer som forhåpentlig kommer til å få et langt liv. Og
skulle noen apparat slutte å virke, ja - så er det ufattelig hva som kan repareres for noen kroner i Afrika!
En spesiell takk til de mange ildsjelene i NMS-Gjenbruk, som har gjort en flott jobb med innsamling av apparat fra
hele landet.
Ps: Hvis prosjektet blir så vellykket som vi håper og tror, så kan det bli ei ny innsamling snart. Ikke kast den gamle
radioen din ennå!

Hjemme hos Françoise Bouba var det stor glede over en ny radio. Her
sammen med fire av i alt sju barn.
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Staben på radiostasjonen, med nye radioer, sammen med tidligere
NMS-misjonær Trond Hjorteland.

Rektor Djédou André på skolen i Tcholliere sammen med Kamerun-veteran og tidligere NMS-misjonær Trond Hjorteland.

Vinner av forrige kryssord ble Anne Marit Birkeland fra Konsmo. Gevinsten er et gavekort på middag på
Eikerapen gjestgiveri. Dette blir videreformidlet av kirkekontoret i Åseral.
I dette nummeret er det Vigdis Finseth fra Grindheim, selveste soknerådslederen, som gir ti heimebaka lefser
til gevinst. Send løsningsordet eller løsningssetninger til kirkekontoret i Audnedal eller Åseral (kontaktinfo s.2)
eller som e-post til birkeland3112@gmail.com innen 15.januar 2018. Da blir du med i trekningen som skjer på
neste redaksjonsmøte.
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Glimt frå Åseral
i året som gjekk

Ottar Haddeland (til venstre) og Nils Austegard, tar ein
prat etter at dei var ferdige med dugnaden på Åknes
kyrkjegard, våren 2017.

Tekst og bilde: Linda Fosse

Barnehagebarna saman med vaksne, plantar i «Barnas bed» på kyrkjegarden ved
Åseral kyrkje.

På vårparten var ein del ungdommar frå Åseral invitert med til Troll Aktiv, Evje. Temaet Birger Øyulvstad med korset som vart brukt under frivar «samarbeid». Prest Geir Ola Tveit og Torjus Aasland var med på alle aktivitetar. luftsgudstenesta på Homstøl i Åseral i sommar. Korset
Oppgåvene var både på land og vatn. Det vart servert god pizza og vi hadde med har Kenneth Aasland (til venstre) laga.
ein dyktig instruktør.
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Menighetsbladets
Spørsmålene er laget med tanke på juleselskap i de indre bygder. Premiering anbefales.
1. Når på dagen ønsket julebukken i Prøysens vise «Romjulsdrøm» at de skulle gå julebukk?
2. Hvor mye er «halvtreds» på dansk?
3. Med sine 578 m er Ørnemyrfjellet det høyeste punktet i Audnedal kommune.
Høyeste punkt i Åseral er 1041 moh. Hva heter det?
4. Hvilken julesang er disse linjene hentet fra: «Gjennom de fagre riker på jorden»?
5. Hvilket ord på g brukes om behandlinga som gjør dyrehuder om til skinn og lærvarer?
6. Når britene snakker om «Boxing Day», hvilken dag i jula er det de snakker om?
7. I hvilken by ble Jesus født?
8. Lager gjøken større rede enn kråka?
9. Hva heter bispedømmet som Åseral, Grindheim og Konsmo sokn er del av?
10. Hvor i kroppen ligger sinusknuten?
11. Hva heter tunnelen vest for Audnedal stasjon?
Den er for øvrig 8,5 km lang og dermed Norges 6. lengste jernbanetunnel.
12. I 2017 har vi markert at det er 500 år siden reformasjonen startet.
Hva heter byen hvor Martin Luther i 1517 skal ha spikret opp 95 teser på ei kirkedør?
13. I følge SSB er det i Audnedal kommune 801 eneboliger og 142 hytter.
I Åseral kommune er det 444 eneboliger, men hvor mange hytter? (Slingringsmonn for rett svar: +/- 100)
14. I hvilket kapittel i Lukas står juleevangeliet?
15. Hva er Norges minste rovdyr?
16. Hva het han som var soknepresten i Åseral og Audnedal før Oluf Teinum?
17. Dikteren Gabriel Scott besøkte Konsmo flere ganger.
I 1905 skrev han ei fortelling som seinere ble en TV-gjenganger i jula. Hva het den?
18. Tore Vrålstad fra Konsmo ble i 2017 både norsk og nordisk mester. I hva slags idrett?
19. Hva er de to viktigste ingrediensene i marsipan?
20. Hva het kona til Martin Luther?
Svar står på side 18.
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JEG ER SÅ GLAD

I ADVENT!

Tekst: Ragnhild Huseby Solås.
Foto: Berit K. Høyland

Jeg satt i kirkebenken og lyttet til prosten i Valdres. Det var en søndag i advent for mange år siden. Prosten var
kjent for å være direkte og frittalende. På slutten av prekenen kom han alltid med en tanke som vi kunne gå hjem og
grunne videre på. Denne søndagen var han indignert og lettere frustrert.
«Vet dere hva! Barna mine lærer på
skolen at advent betyr ventetid! Sludder
og vrøvl!» brummet han fra prekestolen.
Jeg krympet meg litt i benken, men var
egentlig ganske lettet over at jeg ikke var
lærer for barna hans. Så var det hvert
fall ikke jeg som hadde ledet dem inn
i en sånn villfarelse. Så fortsatte han:
«Advent betyr komme. Kristus kommer
til oss i det daglige. Han kom en gang
som et lite barn. Han kommer som en
konge og han kommer igjen.» Jeg følte
plutselig at jeg satt i en norsktime og
bøyde verbet å komme. «Ankomst eller

komme! Vi har det fra det latinske ordet
«adventus», og det betyr komme, ikke
ventetid!»
Til tross for en noe voldsom start på min
voksenopplæring om advent, så er det
en preken som har gitt meg mye i ettertid. Det gikk plutselig opp for meg at de
fire søndagene før jul, handler om noe
helt for seg selv, - ikke bare å vente på
jula. 1.søndag i advent er starten på kirkens nye år og vi burde nesten ha feiret
med raketter og jubel. Tekstene som
leses i kirka de fire søndagene i advent,
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viser oss de forskjellige måtene Gud
kommer til oss på.
Flere av tekstene forteller om døperen
Johannes som ryddet vei for Jesus, han
som skulle komme. Og så hører vi om
Jesus som kom som en konge. Han red
inn i Jerusalem på et esel – midt i hverdagen til folk. Han som hadde møtt og
sett mennesker der de var, sett behovene
deres, tatt barna på fanget og helbredet
folk som var syke. Han kom og ble mottatt som en konge! Det minner meg på at
Jesus kommer til oss midt i hverdagen.

Han, kongen, ser oss der vi er og møter
oss.

Jesus skal komme igjen. Jesus kommer
som en venn og som en konge.

Andre tekster handler om at vi venter på at
Jesus kommer igjen. Det har blitt formidlet
av mennesker på ulike vis og noen ganger
på måter som har skremt tilhørerne. Jeg
er veldig glad for å leve her på jorda og
håper jeg kan få gjøre det lengst mulig.
Men mange mennesker andre steder på
kloden tenker annerledes enn meg om
dette. De lider og ser på Jesu gjenkomst
som en stor befrielse. Og kanskje skjønner de bedre enn meg bibeltekstene om
å rette seg opp og løfte hodet, for de skal
settes fri? Det er hvert fall ikke meningen
at vi skal gå rundt og være redde for at

Lilla er fargen for advent. I kirka er det en
farge som brukes ved flere anledninger
og som symboliserer faste, forberedelse,
oppgjør (bot) og sorg. Adventstida var
tidligere fastetid. Men lillafargen forteller
meg mer. Lilla er blandet av rødt og blått.
Rødt er en farge jeg forbinder med kjærlighet, hjerte, blod og jord. Afrikajorda er
varm og rød, spesielt rød i området jeg
vokste opp i som barn. Blått er himmelfargen og Marias kappe framstilles ofte som
blå. Slik som fargene kan blandes og bli
til lilla, kan vi tenke oss at himmel og jord
møtes. «Himmelen kysser jorda», sies det
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i en sang. Gud kommer til oss. «He came
down to my level, when I couldn’t get up
to his» synger vi i Byremo Gospelkor.
Og selvfølgelig gleder jeg meg til jul! Jeg
både forbereder og har forventninger.
Men midt oppi alle tilbudene om juleglitter, julestas, julebrus i oktober og pinnekjøtt i november, så vil jeg ikke gå glipp
av adventstida. Den er en skatt som ligger
der og skinner. Jeg har så lyst til å ha
den tida til å glede meg over Kristus som
kommer og møter oss, og så etter hvert få
feire jul. Da kom Gud til jorda. Gud selv,
skaperen av himmel og jord, fikk ansikt og
kropp i et lite barn. Og da er det endelig jul!
God advent!

Tekst og foto: Liv Birkeland

Feiring av flott sakristi
Mange timer er lagt ned i planlegging, innkjøp, riving, rydding, montering og oppussing. Søndag 22. oktober
kunne det renoverte sakristiet i Konsmo kirke tas i bruk. Det er blitt kjempefint, mer funksjonelt og billigere enn
budsjettert. Menighetsrådet inviterte derfor på kirkekaffe med rekordstor kake.
Oppussinga av sakristiet har vært et felles prosjekt mellom Konsmo menighetsråd og Audnedal kirkelige fellesråd. Menighetsrådet
har blant annet tatt på seg ansvaret for en del dugnadsarbeid samt innsamling av penger. Arbeidet er gjennomført til en kostnad av
kr 190 000, noe som er 16 000 lavere enn budsjettert. For eksempel ble malerarbeid levert av Turid Vrålstad og Odd Nordstrøm,
utført til en lavere kostnad enn planlagt.
Skap-glede
Innredning med flotte, romslige skap og kjøkkenløsning er levert av Hamran. Dette ble valgt i konkurranse med en annen leverandør
som også kom med tilbud. Skapene går heilt opp til taket og er spesielt tilpasset slik at både konfirmantkapper og prestetøy skal
henge fint. Helt nytt i sakristiet er oppvaskkum og stekeovn. – Det åpner for nye muligheter når det gjelder bruk av sakristiet, sier
leder i menighetsrådet Britt Dalan. Varm kringle til kirkekaffien er allerede nevnt, og andre har ymtet på om kveldssamling med pizza.
Lys og varme
Sakristiet har også fått ny belysning med dimbare lamper. Og nye, lyse gardiner som leder av menighetsrådet i et inspirert øyeblikk
karakteriserte som «Heilt himmelske!» Sammen med nytt ensfarga grått gulvteppe, gir det rommet et trivelig og velholdt preg. Her
skal det være hyggelig for dåpsfolk og andre å komme! For å gjøre rommet enda mer anvendelig, har menighetsrådet diskutert mulighet for en bedre og mer ressursvennlig oppvarming. Kombinasjonen av at oppussinga ble billigere enn planlagt og at innsamlinga av
midler til prosjektet fikk god respons, har gjort at menigheten enda har igjen penger til opprustning av sakristiet. Kirkeverge Ingunn
Birkeland undersøker derfor mulighetene for å installere ei varmepumpe på østveggen.
Det var godt med folk, og særlig barnefamilier på denne gudstjenesten i slutten av oktober. Det skyltes ikke bare feiringa av sakristiet,
men også markering av søndagsskolens dag og utdeling av 4-årsbok.
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Og de to skal være ett…

Tekst: Liv Birkeland

I juni i år vedtok Stortinget at kommunene Audnedal og Lyngdal skal slås sammen til én kommune fra 1. januar
2020. Siden det skal være ett kirkelig fellesråd i hver kommune, betyr det at Audnedal kirkelige fellesråd og
Lyngdal kirkelige fellesråd også må gjennomføre en sammenslåing med virkning fra samme tidspunkt. Arbeidet
er godt i gang!
For å jobbe med denne sammenslåinga har de to fellesrådene vedtatt å opprette Lyngdal kirkelig fellesnemnd. Den har to representanter fra hvert av fellesrådene, samt en kommunal representant og en prest/prost oppnevnt av biskopen:
•
•
•
•
•
•

Terje Litland (Lyngdal), leder
John Øydna (Audnedal), nestleder
John Terje Rosfjord (Lyngdal)
Richart Håland (Audnedal)
Geirulf Grødem (oppnevnt av biskopen)
Unni Nilsen Husøy (oppnevnt av kommunene)

Carl Magnus Salvesen er nylig tilsatt som prosjektleder fram til sammenslåingen. Han skal blant annet passe på at arbeidet i Lyngdal
kirkelige fellesnemd skjer på en åpen og gjennomsiktig måte. Sentrale dokumenter, innkallinger og møtebøker for nemnda er tilgjengelig på denne nettadressen:
lyngdal.kirken.no/Lyngdal-kirkelige-fellesnemnd
I tillegg til åpenhet, skal nemnda i sitt arbeid særlig være opptatt av at de ansatte blir godt ivaretatt i prosessen. Og at det skapes
gode relasjoner til menighetsrådene, kommunene, prestetjenesten og de tillitsvalgte. En effektiv og rasjonelt drevet organisasjon er
målet for sammenslåingen.

Ledig stilling som trosopplærer/menighetspedagog
Kan du tenke deg å arbeide blant barn og unge i Konsmo og Grindheim menigheter? Eller kjenner du
noen som vil passe til dette?
Kirkekontoret i Audnedal planlegger å lyse ut en 20 % stilling på nyåret.
Følg med på nettsida audnedal-kirken.no og i neste menighetsblad!

Vipps, så er vi i gang!
Du kan nå benytte den digitale betalingstjenesten Vipps til gaver og offer i kirkene i Audnedal og i Åseral. Dersom du ønsker at
gaven skal gå til et bestemt prosjekt eller formål, kan du skrive det på innbetalinga.
Søk opp: - Grindheim sokn #138339
- Konsmo sokn #139714
- Åseral sokn #109823
Det er fremdeles mulig å gi vanlig offer i kirkene og kapellene. Dersom du ikke har kontanter med deg eller foretrekker digital
betaling, er Vipps altså en fin mulighet.
Takk for din gave!
Hilsen Konsmo menighetsråd, Grindheim sokneråd og Åseral sokneråd
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Menighetsbladets
Svar
1. Midt på dagen
2. Femti
3. Skoræ
4. Deilig er jorden
5. Garving
6. 2. juledag
7. Betlehem
8. Nei, gjøken lager ikke rede
9. Agder og Telemark bispe
dømme
10. I hjertet
11. Hægebostadtunnelen
12. Wittenberg
13. 2038 hytter registrert i
Åseral i 2017
14. Kapittel 2
15. Snømus
16. Trygve Bergland, sokneprest fra 1971 til 1982
17. Tante Pose
18. Pistolskyting
19. Mandler og melis
20. Katharina von Bora

Sitat av Martin Luther
· Skaperverket er i sin helhet den aller vakreste
bok eller bibel der Gud har beskrevet og malt
seg selv.
· En liten blomst ler av alle gullsmeder, skreddere
og dem som broderer. Det de kan utrette er
ingenting, sammenlignet med blomstenes drakt.
· Hvis jeg ikke får lov å le i himmelen, vil jeg ikke
dit.

Evje og Vennesla
Begravelsesbyrå AS
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
4528 KOLLUNGTVEIT
Telefon 38 28 05 38 - Telefax 38 28 05 86
firmapost@lunden-snekkerverksted.no
www.lunden-snekkerverksted.no

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

LEDIG ANNONSEPLASS
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

Vasland Pukkverk
levering av grus - pukk
Skraping av veger og kantklipp
Tlf. 971 90 835

Byremo: man-fredag, kl. 09 - 15.
Åseral: man, ons, fredag, kl. 09 - 15.
Tlf.: 38 10 92 00

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
Tipping og medisinutsalg

Helsing Malin og Bodil
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B

-blad

Returadresse:
Åseral kyrkjekontor
4540 ÅSERAL

GUDSTENESTER
Søndag 10. desember
Grindheim kyrkje kl. 1100
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Offer til Wycliffe
Kyrkjekaffe.
Innviing av renovert sakristi etter gudstenesta.
Julaftan 24. desember
Åseral kyrkje kl. 1400
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Song av Ljoslandsjentene og Tonje Haugland
Offer til Kirkens Nødhjelp

Andre arrangement:
Gudstjeneste v/Geir Ola Tveit
Barnas misjonsdag. Utdeling av 6-års Bibel.
Kirkekaffe
Offer til Misjonsprosjektet

Dynamis, Gunvor Ljosland, Anne Siv Lauen,
Kari Rødland, Melanie Fiedler, Brit Ljosland
Johanson mfl.
Offer til kyrkjelydsarbeidet ved utgangen.

Søndag 4. februar
Grindheim kyrkje kl. 1100
Gudstjeneste v/Geir Ola Tveit
Utdeling av 6-års Bibel
Gospel Junior deltar
Offer til Bibelselskapet

Onsdag 13. desember kl. 2000
Konsmo kirke
Stille time
Musikk ved Rune Hauan
Kaffi i sakristiet fra kl. 2100

Konsmo kirke kl. 1400
Gudstjeneste v/Helene Lohne Kristensen
Offer til Barne- og ungdomsarbeidet i Konsmo

Søndag 11. februar
Åseral kyrkje kl. 1100
Gudsteneste v/Per Ragnar Haraldstad
Offer til misjonsprosjektet

Grindheim kyrkje kl. 1600
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Gospel Junior synger
Offer til Blå Kors

Søndag 18. februar
Konsmo kyrkje kl. 1100
Gudstjeneste v/Geir Ola Tveit
Offer til Blå Kors

1. juledag 25. desember
Åseral kyrkje kl. 1200
Høgtidsgudsteneste v/Geir Ola Tveit
Song av Siri Marit Åsland
Offer til Misjonsselskapet

Søndag 25. februar
Grindheim kyrkje kl. 1100
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Offer til Åpne Dører

2. juledag 26. desember
Konsmo kirke kl. 1100
Høgtidsgudsteneste v/Geir Ola Tveit
Offer til Misjonssambandet

Søndag 4. mars
Åseral kyrkje kl. 1100
Gudsteneste v/Per Ragnar Haraldstad
Kyrkjelydens årsmøte etter gudstenesta
Offer til Misjon utan grenser

1. nyttårsdag / 1. januar
Åknes kapell kl. 1200
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Offer til Kyrkjelydsarbeidet – salmebøker til
Åknes kapell

Søndag 11. mars
Konsmo kirke kl. 1100
Gudstjeneste v/Geir Ola Tveit
Offer til menighetens arbeid. Kirkekaffe.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten

Søndag 7. januar
Grindheim kyrkje kl. 1100
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Offer til NMS Misjonsprosjektet

Søndag 18. mars
Grindheim kyrkje kl. 1100
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Lys Våken deltar.
Offer til arbeidet i kyrkjelyden
Kyrkjelydens årsmøte etter gudstenesta

Søndag 14. januar
Åseral kyrkje kl. 1100
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Biletepresentasjon av konfirmantane. Utdeling
av 6-års bok og Bibel til 10-åringane
Offer til Barne- og ungdomsarbeidet i Åseral
Søndag 28. januar
Konsmo kirke kl. 1100

Andre arrangement:
Søndag 10. desember kl. 1600
Åseral kyrkje
Vi syng jola inn.
Byremo Gospelkor. Åseral barnekor/
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Fredag 15. desember kl. 1730 og 2000
Grindheim kyrkje
Julekonsert med Byremo Gospelkor og
Gospel Junior
Onsdag 10. januar kl. 2000
Konsmo kirke
Stille time
Kaffi i sakristiet fra kl. 2100
Onsdag 24. januar kl. 2000
Grindheim kyrkje.
Temakveld.
Daglig leder i Kirkens SOS, Kristiansand, Asle
Bjorvatn: Mennesker i sorg og krise
Konsmo: Babysang i Aktivitetsstua følgende
fredager fra kl 9.30-11.30:
2. februar, 16. februar, 2. mars, 16. mars, 13.
april. 27. april.

SLEKTERS GANG

Konsmo
Døpte: Henrik Senumstad, Emma Nicoleta
Micsunescu Kvås
Døde: Arne Høyland, Else Ågedal, Ingrid
Elise Tangen, Thyra Beathe Ågedal.
Grindheim
Døpte: Amalie Hårtveit, Sigrid Lian, Heidi
Nagy-Leland, Benedikte Salvesen- Johansen
Vigde: Hanne Stomnås Flottorp og Espen
Johansen
Døde: Torje J. Flottorp, Gunnar Glomsaker
Åseral
Døpte: Andrè Abelseth Thorsland, Ingeborg
Selland Dåsvatn, Vetle Åsland Goksem, Iben
Stendal
Vigde: Ann Kristin Stensland og Arthur
Tollefsen, Helene Håvorstad og Knut Ljosland
Døde: Solveig Eikeland, Toralf Austrud,
Edvard Nesland, Liv Smeland Alstad

