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NY: «Barnas» 
aktivitetsside
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 Åseral kyrkje
på Rootsen 

side 6

SLUTT PÅ SÅRE STUMPER I GRINDHEIM
Grindheim sokneråd har mottatt kr 25.000 fra Grindheim Helselag til nye benke-
puter i Grindheim kyrkje. Vi takker for initiativet og den betydelige pengegaven 

som førte til fornyelse og økt komfort i kyrkjebenkene!

Da klokka
klang

side 5

Vi ønsker alle 

en fin adventstid 

og god jul.
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Noko uventa har skjedd!
Kvifor feirar vi jul? Vi feirar ikkje jul fordi vi 
trur at Gud er til, eller fordi Gud har skapt 
den fantastisk flotte jordkloden vi bur på. 
Heller ikkje fordi han har skapt kvar einaste 
ein av oss unike. Dette trur vi og vedkjen-
ner vi i kvar einaste gudsteneste. Gud som 
skapar er ein umisteleg tanke for kyrkja. Vi 
forkynner difor at vi har plikt til å kjempe for 
menneskeverdet som er truga, og ta vare 
på skaparverket som vi er i ferd med å 
øydeleggje.

Men jul feirar vi av ein annan grunn. Vi feirar 
jul fordi noko heilt uventa og nytt skjedde i 
verda. Noko som aldri hadde skjedd før og 
som var framand for alle filosofar og reli-
giøse leiarar. 

Vi feirar jul fordi Gud, som var til før verda 
vart skapt, valde å bøye seg ned til oss 
menneske. Når Betlehemsmarka fyllast av 
songen «Ære vere Gud i det høgste og fred på jorda blant menneske Gud har glede i» er 
det fordi det uventa har skjedd. Han som har all makt gav avkall på sin verdigheit for å bli 
fødd som ein av oss.

Vi menneske har ein dobbelheit i oss. Ingen ting er som eit menneske, sjølve krona på 
skaparverket. Samstundes er det ingen som kan øydeleggje dei relasjonane vi står i, som 
oss menneske. Det gjeld tilhøvet til medmenneska våre, til skaparverket og til Skaparen.  
Jens Bjørneboe seier difor: «Hvem er et menneske som ikke vet, vi trenger nåde og barm-
hjertighet?» Ole Paus undrar: «Hvem kommer til meg når andre går bort, hvem blir igjen? 
Hvem våger se bak alt jeg har gjort, og likevel kalle seg venn?» Jula er Guds svar på dette.

Jesus vart fødd fordi han elskar oss og kom til jorda for å frelse oss. Han kan gjere dei 
brotne relasjonane heile att. Han kan gjenoppretta det som var øydelagt ved å sone synda 
vår og bryte makta som synda, dauden og Djevelen har over oss. Det er det som Bibelen 
kallar nåde.

Gud gjer seg så sårbar at han stiller seg slik at han kan bli avvist: «Han kom til sitt eige,
og hans eigne tok ikkje imot han. Men alle som tok imot han, dei gav han rett til å bli Guds 
born, dei som trur på namnet hans.» (Joh., 1, 11-12). 

Difor feirar vi jul!

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

Slik gir du årets viktigste julegave:
• Vipps et valgfritt beløp til 2426.
• Send GAVE på sms til 2426 og gi 200 kroner.
• Gavekonto: 1594.22.87248
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BARE LIVET IGJEN
Et barn er født i Somalia, der tørke tar liv og sender folk på flukt. 
Kirkens Nødhjelp er på plass med rent vann og annen nødhjelp. 
Årets viktigste julegave kan redde liv.

Familien til lille Farah Abdi levde et enkelt, men godt nomadeliv langt ute i 
den golde somaliske ørkenen. Nå har fire års sammenhengende tørke tatt 
fra dem alt, unntatt håpet.

«Jeg kan ikke annet enn å be om at Gud holder en hånd over barna mine», sier seksbarnsmoren Nuru.

Det er trangt inne i det glovarme teltet. Nuru Xirsi Elmi Farah stryker varsomt datteren Farah Abdi over pannen. Tre storebrødre på 
fire, fem og sju kikker på den fire uker gamle lillesøsteren sin. Ellers beveger de seg knapt, og blikkene er tunge og sørgmodige. Lek 
og latter er helt fraværende.

«Vi hadde 70 geiter og levde et godt liv. Om ikke mye, så hadde vi det vi trengte for å klare oss», sier Nuru. Men så forteller hun om 
vendepunktet, og beskriver de fire siste årene som «katastrofen».

De fire siste årene har store deler av Somalia knapt fått regn. Det ødelegger for jordbruk og husdyrhold, som er levebrødet for millioner 
av mennesker i det brunsvidde landet på Afrikas horn. 5,4 millioner er avhengige av nødhjelp. 1,2 millioner barn er sterkt underernærte, 
og mer enn 2 millioner er på flukt fra tørke, men også konflikt. Kirkens Nødhjelp sørger for rent og trygt drikkevann i mange av de 
hardest rammede områdene, som her i flyktningleiren Jilab 3 i Garowe, provinshovedstaden i Puntland.

Døde uten vann
«Alle dyrene våre døde. Vi hadde ikke vann eller mat å gi til barna våre. Vi var nødt til å flykte, og endte opp i denne leiren for snart ett 
år siden. Vi kom hit til fots, 60 kilometer i stekende varme. På slutten besvimte et av barna mine, og vi måtte ha hjelp det siste stykket. 
Her i leiren får vi i det minste alt vi trenger av vann. Uten det hadde vi ikke klart oss, da hadde vi vært døde sammen med geitene våre 
ute i ørkenen», sier Nuru.

I dag sender hun sju år gamle Mohamed etter vann. Det kommer fra Kirkens Nødhjelps brønn, som pumper opp rent vann fra flere 
hundre meter nede i bakken.

Kan ikke gi opp
Ektemannen er i byen for å prøve å tjene noen få slanter, og alle må hjelpe til for at mor skal få tid og litt ro med sin nesten nyfødte 
datter.

«Jeg håper at vi en dag kan vende tilbake til livet vi hadde, til et normalt liv der vi klarer oss selv og ikke er nødt til å tigge for å overleve. 
Vi har ingen ting, men vi kan ikke gi opp håpet. Og jeg kan lite annet enn å be om at Gud holder en hånd over barna mine. De er det 
kjæreste jeg har i livet. Og med Guds vilje skal ingen få ta dem fra meg.»

Fortsatt mangler ett av ni mennesker i verden tilgang til rent vann. Med en julegave på 200 kroner til Kirkens Nødhjelps juleaksjon, kan 
du sikre rent vann til ett menneske. Rent vann redder liv og forandrer liv.

PÅ FLUKT: Lille Farah Abdi bor i et telt i flyktningleiren Jilab 3 
i Puntland. Her med mamma Nuru og storesøsknene Muhobo 
(3), Mohamud (4), Ahmed (5), Mohamed (7) og Fadumo (8).

Lille Farah Abdi ble født midt i tørkekatastrofen som tar 
liv og sender millioner på flukt i Somalia. Mamma Nuru 
Xirsi Elmi Farah sier at familien har mistet alt, men det 
rene vannet har reddet livene deres, og kjærligheten til 
barna gir håp. 
             Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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Nederst fra venstre: prest Idar Hodne, Andreas Forgard, Cay Ottar Fosse, Åse Berg. 
Andre rad frå venstre: Turid Repstad, Åshild Smeland, Aud Smeland, Anne Jorunn Klepsland.

Bakerste rad frå venstre: Per Sverre Madland, Jan Åsland, Marit Åsland, Judith Solveig Smeland.

Framme frå venstre: Åshild Smeland Eriksen, Åse Austrud, Marit Åsland, Judith Solveig Smeland  Brynjulfsen, Tone Ljosland Urstad
Bak frå venstre: Per Sverre Madland, Anna Thorsland Ramsland,  Aud Smeland Sandåker, Cay Ottar Fosse.

Konfirmantkullet 1968

50 års konfirmant-jubilantane etter middag på Eikerapen
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Tekst og foto: Lise Finseth Løland
Foto: Oddfrid (Otta) Øydna. 

Tond Rydlende (35) fra Byremo, har sik-
kert mange sett bak disken på Coop-en 
i Åseral. Han er en blid kar som trives 
godt med å slå av en prat med kundene 
sine. Han er også ofte å se i kirkebenken 
under gudstjenester og på temakvel-
dene i Grindheim. 

Men Trond har en liten utfordring. Han er 
ofte veldig seint ute søndag formiddag, 
og mer enn én gang er han observert opp 
kirkeveien når det ringes inn til gudstje-
neste. Han har ofte tenkt at: «Kirketjeneren 
må ringe litt lenger, for hun ser jo at jeg 
kommer!» Men kirketjeneren (underteg-
nede) må ærlig innrømme at hun har tenkt 
flere ganger at: «Nå må han få farten opp!» 
En gang da han «som vanlig» var seint 
ute, det var en konfirmasjons gudstjeneste 
og kirken var helt full da han kom inn, ble 
det til at han tenkte at trappa opp til orgelet 
burde kunne fungere som kirkebenk i dag. 
Dessverre tenkte flere samme tanke som 
Trond, og dette resulterte i at han måtte 
flytte seg så langt opp trappa at galleriet 
stengte for hele utsikten hans. Han hørte 

kun hva som ble sagt under gudstjenesten. 
Men, det hørtes ut som alle hadde det greit, 
og konfirmerte ble de. 

Trond har alltid vært medlem av statskirka. 
Han har brukt kirka jevnlig opp igjennom 
årene. Siden han ennå er nokså ung, så 
har han vært så heldig og har brukt mye av 
barne- og ungdomsårene sine på bedehu-
set og Eben Eser. Han har vært med i både 
søndagsskole, barnekoret, ungdomskoret, 
Junior og Kam Sam. Å synge jula inn slik 
grindølene gjorde før, er noen av han beste 
minner fra kirka. Dette var noe han likte 
godt. Det at det var folk fra kirka, bedehuset 
og Eben Eser sammen, er noe av det han 
satte mest pris på. «Å kunne samarbeide på 
denne måten er viktig. Jeg har tro på det: 
viktigheten i å kunne samles i felleskap», 
sier han.

I seinere tid har kirka fått en viktigere plass 
i livet hans. «Folkekirka, et lavterskeltilbud 
der de aller fleste kan føle at det er godt å 
være, betyr mye», forklarer han. «Gangen 
i gudstjenesten, liturgien, er fastsatt, den 

er lik over alt, da er det lettere å forholde 
seg til det. Kirka er jo et gammelt bygg med 
mye historie. Jeg tenker at den betyr mye 
for mange selv om de ikke bekjenner en 
kristen tro. Kirka er viktig for bygda i glede 
og i sorg.»

Trond er med på temakveldene som kirka 
arrangerer. Han syns det er stilig at det er 
forskjellige tema. «Vi kan være uenige, men 
det felles målet er uansett det samme.» Han 
forteller også at han hører fra andre rundt 
på bygda at det er et bra opplegg.

«Hva ønsker du for framtida i kirka?» spør 
vi. «Jeg håper på ei raus og inkluderende 
kirke i framtida. Jeg håper at det fortsatt vil 
være et lavterskeltilbud som gjør at alle kan 
føle seg hjemme.
Et annet ønske for framtida er at vi kan ha 
mer samarbeid med de andre menighetene 
i bygda. Selv om vi har forskjellige menin-
ger, så er det vikig å samles om vårt felles 
mål: om himmelriket gjennom vår frelser, 
Jesus.»

Trond Rydlende

Nytt parkeringsområde 
og kjøremønster
Den nye parkeringsplassen ved Konsmo kirke er nå ferdig opparbeidet og 
asfaltert, avgrenset med steinsatte rabatter, beplantet og snart også opplyst.
All inn- og utkjøring til det nye området vil være fra fv 461/ Konsmoheiveien. 
Veien langs kirkegårdsmuren stenges for gjennomkjøring.
Vi henstiller alle besøkende om å parkere på oppmerkede plasser.
 
Takk til Audnedal kommune som har prioritert området rundt kirka og gjen-
nomført prosjektet på en god måte!

Trond trives godt i kirka, både 
under gudstjenester og på 
temakvelder. Han kunne gjerne 
ønske seg mer samarbeid 
mellom menighetene i framtida.

DA KLOKKA KLANG…

Trond er takknemlig for alt barne- og ungdomsarbeidet han 
har vært med  på Byremo. Her fra søndagsskolen på Byremo 
i 1989. Trond i midten med blå stripete genser.
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Diakoni er ein del av arbeidet i Den Norske Kyrkja. I år var 
Åseral Kyrkje til stades på Eikerapen Roots Festival 3. og 4. 
august. 

Vi blei teken godt imot av både festivalleiinga og av publi-
kum. Leiinga la til rette det praktiske med telt, bord og benker. 
Turid Sandvoll måla eit fint og godt synleg skilt. 

Vi serverte kaffi og vatn, og ikkje minst var vi til stades for ein 
god prat. Mange kom innom, nokre for stutt besøk og andre 
brukte god tid.

Vi takkar leiinga av Roots Festivalen 
for godt samarbeid i år, og vil gjerne 
koma tilbake neste år.

Åseral Kyrkje på Roots Festivalen
Av Arna Berg

Vinner av forrige kryssord ble Gerd Linjord. Gevinsten er 3 flaxlodd. 
I dette nummeret er gevinsten den nye praktboka om Grindheim kyrkje.  
Send løsningsordet eller løsningssetninger til kirkekontoret i Audnedal eller Åseral (kontaktinfo s.2)
eller som epost til linda.fosse@aseral.kommune.no innen 4.mars 2019. 

KRYSSORD
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Restart Mass Choir har planlagt fire julekonserter, den første 
i Valle kirke, Vigeland, den 5. desember. Koret bruker hvert år å 
reise rundt i distriktet med julekonserter.  I 2016 spilte koret inn en 
CD, All I need is you, og denne finnes på Spotify og iTunes. 

I Songdalen kommune, nærmere bestemt i Greipstad menighetshus 
møtes sangglade mennesker annenhver onsdag i oddetallsuker for å 
synge gospel. Koret ble etablert i 2006 og har rundt 50 medlemmer 
der alderen spenner fra 20 til 60 år. Restart Mass Choir har utspring 
fra den kjente Ten Sing-bevegelsen, og koret er velsignet med en sær-
deles motiverende, engasjert og unik musikalsk leder, Tom Jarle Istad 
Kristiansen

Restart Mass Choir er et konsertkor. Felles for kormedlemmene er 
sanggleden og ønsket om å formidle det kristne budskapet. Koret har 
gjennom hele høsten øvd på nye julesanger med tanke på at koret skal 
vise frem sitt nye julerepertoar som forhåpentligvis vil gi julestemning 
og senkede skuldre.

Julekonserter desember 2018:

• Onsdag 5. desember i Valle kirke (Vigeland)
• Fredag 7. desember i Greipstad kirke
• Lørdag 8. desember i Konsmo kirke
• Fredag 14. desember i Søgne kirke.

Alle konsertene starter kl. 19.00, og billetter selges i døra. Prisen er 
200 kr for voksne, barn under 12 har gratis entrè.

Julekonserter
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En tidlig høstdag i september sendte vi ut invitasjoner til «Lys våken –ei spennende natt i kirka». Arrangementet er rettet mot 11-åringer 
og er utarbeidet av Kirkerådet, flere menigheter og ulike landsdekkende organisasjoner. 

Målet med «Lys Våken» er: 
• Å være lys våkne for hverandre
• Å være lys våkne for det som skjer rundt oss
• Å lære lys våkne overfor Gud
• At vi kan oppleve at Gud er lys våkne for oss

Dagene gikk og mens vi ventet på at påmeldingene skulle komme, forberedte vi aktiviteter og oppgaver til deltakerne. En etter en kom 
så påmeldingene. Da fristen var ute, hadde vi fått syv påmeldinger! 

Lørdag kl. 16:00 møttes vi i kirka med soveposer, luftmadrasser og store forventninger. Samlingen startet med å reflektere rundt bruken 
av og forståelse av rommet «våpenhus», der vår tids våpen kan være tanker, blikk og ord som kan såre eller skade andre. Dette ville vi 
«legge fra oss» i våpenhuset før vi gikk inn i kirkerommet der Lys Våken kunne fortsette med gudstjenesteverksted, nydelig servering 
fra lokale «Sakristia Pizzeria», lek og kirkekino med tilhørende smågodt og popcorn. Dagen ble avsluttet med rolig bønnestund i kirke-
rommet før kveldsroen for alvor senket seg og store og små krøp i soveposene.

Søndag var det dekket til frokostbuffé i «Sakristia Pizzeria», rydding av soveposer, luftmadrasser og popcornrester. Litt øving til guds-
tjenesten fikk vi også tid til.  11-åringene deltok i et mangfold av oppgaver i gudstjenesten med å ringe i tårnet, gå i prosesjon sammen 
med prest og dåpsfamilie, lese, illustrere og dramatisere tekster, tenne lys under dåpen, framføre Lys våken-sangen og tilberede kirke-
kaffen. Deltakerne utførte oppgavene på en utrolig fin måte og bidro til at gudstjenesten ble en fest! 

Lys våken er det mest ressurskrevende trosopplæringstiltaket i Konsmo og Grindheim menigheter. Tiden sammen med deltakerne er 
bortimot ett døgn og tiden skal fylles med meningsfulle, inspirerende og gøyale aktiviteter, samt god mat og trygg overnatting. Tiltaket 
krever dialog i forkant med både politi og brannvesen, vi har våken nattevakt og er avhengige av mange frivillige som bidrar med ulike 
oppgaver underveis. Takk til alle dere som bidro på ulikt vis for at vi nok en gang fikk gjennomført Lys våken på en trygg og god måte.
     
I begynnelsen av desember er det klart for Lys våken i Grindheim kyrkje. Vi håper 11-åringene der er klare for en uforglemmelig opple-
velse i kirka si og at foreldre/frivillige gladelig stiller opp for at det skal bli en trygg og god opplevelse for alle. 

 Et livlig døgn i 
konsmo kirke

Torje, Trond og Jonas var på oppdagelsesferd i 

tårnet og undersøkte den store klokka Jonas og Amanda i aksjon under 

gudstjenesteverkstedet

Torje, Trond, Celina og Silja har
inntatt soveposene og er klare for film. 

Celina, Silja, Jonas, Torje, 

Amanda, Trond og Jonathan.

Jonas, Torje, Trond, og 

Jonathan.

Geir Ola prest viser en noe ukjent side. han er alltid med på leken.

«Tenk å få være med, å tilhøre slik et sted. Der barna er størst, de små kommer først.
Å synge, drømme og be. Her i vår kirke. Samles, spise og le.
Lys våken hva vil det si? Å ville, å se og gi. Det gode til de som trenger mer.»

Vi sang....

Tekst og foto: Ingunn Birkeland
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4528 KOLLUNGTVEIT
Telefon 38 28 05 38 - Telefax 38 28 05 86

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

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 AS

Vi ordner alt med

begravelser og kremasjoner

Vakttelefon: 38 15 90 62

Rune, Snefrid og Magne

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

LEDIG ANNONSEPLASS

KVÅS GÅRDSUTSALG 

POTETER-EGG-HONNING

Sommerblomster på våren
Nek, kranser og juletrær til jul.

Mellom barneskolen og 
Kvåstunet.

Tlf: 91 70 14 10

TAKKEBREV

Det var med stor sorg at vi den 15.09.18 mottok det 
triste budskapet om at Fredrik sin pappa og vår sønn, 
Aake Johnsen, f. 13.09.69, hadde fått akutt hjertestans 
og døde av det. 

Den 25.09.18 ble det avholdt begravelse for Aake i 
Grindheim kirke. Det var en fullsatt kirke, som fikk lytte 
til, og høre på den flotte talen fra vår flotte prest, Geir 
Ola Tveit. En prest som talte til alle de fremmøtte. 

Tilbakemeldingene til oss, om deg som prest, er ros 
og gode ord. Vi som familie kan ikke få takket deg nok 
for den flotte minnestunden og den siste opplevel-
sen vi fikk sammen med Aake, hans familie, venner og 
bekjente.

Tusen hjetelig takk.

Fredrik, Marie Lovise og Arne-Helge, Are og Anne Berit 
m/familie
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LEDIG

4525 KONSMO - Mobil: 900 96 830

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 96

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

Hverdager 08.00-20.00
Lørdag 08.00-19.00

Søndag: Stengt

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

Tlf.: 38 10 92 00 

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

Vasland Pukkverk
levering av grus - pukk

Skraping av veger og kantklipp
Tlf. 971 90 835

LEDIG ANNONSEPLASS

Helsing Malin og Bodil
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KONSMO:

24. desember
Konsmo kirke kl. 1400
Gudstjeneste v/Olav Lehne
Offer til Barne- og ungdomsarbeidet i Konsmo

26. desember
Konsmo kirke kl. 1100
Høytidsgudstjeneste v/Geir Ola Tveit

10. februar
Konsmo kirke kl. 1100
Gudstjeneste v/Geir Ola Tveit
Barnas misjonsdag.  Utdeling av 6-års bibel. 
Offer til misjonsprosjektet.
Kirkekaffe.

3. mars
Konsmo kirke kl. 1100
Gudstjeneste v/vikar
Offer til Blå Kors

24. mars
Konsmo kirke kl. 1100
Gudstjeneste v/Geir Ola Tveit
Offer til menighetens arbeid. Menighetens årsmøte 
og kirkekaffe etter gudstjenesten.

ÅSERAL:

2. desember
Åknes kapell kl. 1100
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Born og unge deltek
Offer til nye salmebøker

24. desember
Åseral kyrkje kl.1400
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Ljoslandsjentene syng
Offer til Kirkens Nødhjelp

25. desember 
Åseral kyrkje kl. 1200
Høgtidsgudsteneste v/Geir Ola Tveit.
Torgny Sandland og Melanie Fiedler.
Offer til Misjonsselskapet

1. januar
Åknes kapell kl. 1200
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit.
Offer: kyrkjelydsarbeidet-nye salmebøker

13. januar
Åseral kyrkje kl. 1100
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Biletepresentasjon av konfirmantane.
Offer: barne og ungdomsarbeidet i Åseral kyrkjelyd

3. februar
Åseral kyrkje kl. 1100
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Utdeling av 6-årsbok og Bibel til 10-åringane.
Offer: Misjonsalliansen

17. mars
Åseral kyrkje kl. 1100
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Kyrkjelydens årsmøte.
Offer: Misjon utan grenser

7. april
Åseral kyrkje kl. 1100
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Offer til barne og ungdomsarbeidet i Åseral kyrkjelyd.
Tårnagentar deltek.

GRINDHEIM:

9. desember
Grindheim kyrkje kl. 1100
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Lys Våken
Offer til Wycliffe

24. desember 
Grindheim kyrkje kl. 1600
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Gospel junior syng.
Offer til Blå Kors

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

17. februar
Grindheim kyrkje kl. 1100
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Utdeling av 6-årsbibel
Gospel Junior syng

10. mars kl. 1100
Grindheim kyrkje kl. 1100
Gudsteneste v/Geir Ola Tveit
Offer til arbeid i kyrkjelyden
Kyrkjelydens årsmøte og kyrkjekaffe etter 
gudstenesta

31. mars 
Grindheim kyrkje kl. 1100
Gudsteneste v/vikar
Offer til Åpne dører

Returadresse:
Åseral kyrkjekontor
4540 ÅSERAL

GUDSTENESTER

SLEKTERS GANG
Døpte
Grindheim: 
Tuva Tveiten Leland, Emrik Håland Haugen, John 
Phillip Øydna, Jonas Eielsen Tjelland
 
Konsmo: 
Ella Høyland, Brage Moland Abrahamsen (døpt i 
Laudal)

Vigde
Grindheim: 
Ellinor Håland og Marius Horn

Døde
Grindheim: 
Aake Johnsen, Else Oliva Petersen

Konsmo: 
Torborg Bakken, Sigurd Magne Nepstad, 
Oddbjørg Thorhild Bjørkelid.

Andre arrangement:
Tysdag 4. desember 
Julekonsert i Grindheim kyrkje kl. 1730 og 2000.  
Byremo Gospelkor og Gospel Junior. 
Se side 7.

Laurdag 8. desember kl 19.00
Julekonsert med Restart Mass Choir i Konsmo 
kirke.

9.desember 
«Vi syng jola inn» Åseral kyrkje kl.16:00. 

16. desember 
«Vi synger julen inn» i Konsmo kirke.

27.desember
Lognvatn Grendehus- juletrefest kl.18:00

30. januar kl. 19.30 Temakveld med Hallvard 
Hagelia i Grindheim kyrkje.

Babysang i Aktivitetsstua på Konsmo 
følgende fredager fra kl 9.30:
1.  og 15. februar,
1., 15. og 29. mars
12. og 26. april.

Velkommen!
Babysang- Minne –Åseral 2019 kl.9:30 til kl.12:00 – 2.januar, 6.februar, 6.mars,3.april.


