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Nr 1 mars 2018- 59. årgang

Kirkene i Kvinesdal er
påskekirker. I Feda, Fjotland og Knaben er fokus
på store alterkors, mens
Kvinesdal og Netlandsnes viser Den Oppstandne Jesus. Kvinesdal kirke
har også et stort krusifiks, et kunstverk som
ble laget i Nord-Tyskland rundt 1480. Det
utskårne bildet av Jesus
på korset ble solgt da
dagens kirke ble bygget
i 1837. Etter å ha vært
på museum i Marnardal
ble det gitt tilbake til kirken ved 150-årsjubileet
i 1987.
Bruk gjerne alterbilder
og krusifiks til å meditere over neste gang du
er i kirken.
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Vår lokale menighet
						fra prestens penn
Da ledelsen i Den norske kirke
for noen år siden vedtok sin visjon
for arbeidet, så valgte de orda:
«Mer himmel på jorda.» De sa mer:
«Kirken vitner i ord og gjerning om
frelse, frihet og håp i Jesus Kristus
ved å være en bekjennende, åpen,
tjenende og misjonerende folkekirke.» Dette angir en solid grunn og
fast retning for arbeidet i menighetene, både i hverdag og helg. Denne
visjonen angir retningen som menighetene i Kvinesdal navigerer etter.
Likevel er det uro blant mange medlemmer. Nylig ble det etablert en
bedehusforsamling i Kvinesdal som
inviterer til møter søndag formiddag.
En kan spørre: Vil den enheten som
har preget kirken smuldre bort?
I Kvinesdal kommune er over
80% av folket medlemmer i kirka.
Veldig mange kjenner sterk tilhørighet til kirka si selv om de ikke bruker
den så ofte. I glede og i sorg finner
de et trygt holdepunkt i kirkens tjenester. Den kristne kulturarven holdes høyt, og kirken regnes med når
viktige begivenheter skjer i lokalsamfunnet. Samarbeidet mellom kirke
og skole er forbilledlig. Ny satsing på
trosopplæring gir nye generasjoner
et aktivt forhold til en kirke som de
fleste er døpt inn i. Vil det fortsatt

2

være slik i fremtiden.
Bibelen bruker flotte bilder
om menigheten som en organisk
enhet. Den omtaler kirken som en
kropp der Kristus er hodet. Vi hører
sammen og har ansvar for hverandre
som en enhet. I sin såkalte «yppersteprestlige bønn» sier Jesus: «Må
de alle være ett slik du, Far, er i meg
og jeg i deg. Slik skal også de være i
oss for at verden skal tro at du har
sendt meg.» Og Paulus skriver: «Når
et lem lider, så lider alle de andre
med.» Enhver splittelse i kirken
bryter dermed med Guds plan for sin
menighet. Derfor trenger vi å øve oss
på å snakke godt om hverandre, også
når vi er uenige. Ulike synspunkter
må ikke få lov til å sprenge et grunnleggende fellesskap.
Guds menighet er en familie! I
en familie kan diskusjonene gå høyt
og det kan smelle i dørene. Likevel
kan ingen melde seg ut av familien.
Enheten konstituerer familien, og
det er en familietragedie når noen
bryter ut og ikke lenger vil høre til i
fellesskapet. Slik er det også i Guds
familie.
Det har vært mange sterke meningsbrytninger rundt store spørsmål i kirkens lære de senere år. Noen
opplever dette så vanskelig at de vil

melde seg ut og danne egne fellesskap der de hegner om en renere
lære. Jeg tror en slik splittelse vil
svekke det kristne vitnesbyrdet i en
ny tid. Vi må våge å leve med uenigheter, samtidig som vi i åpenhet og
respekt taler med hverandre om det
vi ser ulikt på.
Mitt mål er at menighetene i
den norske kirke fortsatt skal skape
«mer himmel på jorda.» Der vi, slik
kirkens visjonsdokument sier, «i ord
og gjerning skal vitne om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være
en bekjennende, åpen, tjenende og
misjonerende folkekirke.»
Da etterlever vi Jesu bønn om å
være ett!
		

Min tro
Denne gang ved Marit Grøtteland
De bar også spedbarna til Jesus
for at han skulle røre ved dem. Da
disiplene så det, ville de vise dem
bort. Men Jesus kalte dem til seg
og sa; La de små barna komme til
meg, og hindre dem ikke. For Guds
rike tilhører slike som dem. Sannelig
jeg sier dere: Den som ikke tar imot
Guds rike som et lite barn, skal ikke
komme inn i det. (Lukas 18. 15-17)
Dette er min enkle og gode tro.
Jeg er født og oppvokst i et
kristent hjem, der kveldsbønn,
bordbønn, morgenandakten og
gudstjenesten på radioen var en del
av livet mitt. Både barnemøtene på
Slimestad bedehus og søndagskolen
på Øye bedehus var jeg aktiv på. Etter hvert utvida horisonten seg til
Yngstes, Yngres, musikklaget og på
Liknes bedehus med ungdomskoret
og ungdomskvelder. Senere ble det
også ungdomsmøter i Sarons Dal.
Tidlig i tenårene ville jeg på nytt
utvide horisonten. Jeg stod liksom
med en fot her og en fot der. Men
hele tida kjente jeg at dette ikke var
det jeg ønsket for livet mitt. Konfirmasjonstida ble en viktig og lærerik
tid. Da jeg lå på kne ved alterringen
på konfirmasjonsdagen tok jeg valget. Jeg ville tilhøre den Jesus som
jeg hadde lært så mye om, jeg ville

gå i Hans fotspor. Like etterpå ble jeg
invitert på ledertreningshelg på Kvinatun leirsted. Ei fin helg der jeg på
nytt lærte både meg selv å kjenne og
vant nye vennskap.
For ca. 20 år siden hadde jeg
en stor operasjon og lå 2 uker på
sykehuset. Da jeg ble trillet opp på
intensivavdelinga etterpå gikk ikke
oppvåkninga som planlagt. Jeg selv
var innom Himmelen en tur. Jeg så
meg selv i hvit drakt. Alt var hvitt
rundt meg og flere hvitkledde mennesker kom meg i møte og skulle ta
imot meg. Det var herlig. Og det første jeg tenkte var at nå var jeg endelig smertefri. Men slik ble det ikke.
Jeg fikk motgift og våknet opp igjen,
også denne gangen med hvitkledde
mennesker rundt meg. Men denne
gangen var det leger og sykepleiere
som jobba for å få livet mitt tilbake,
noe de også da klarte. Siden den
opplevelsen er jeg helt sikker på at
det finnes en god og fin Himmel. En
Himmel som har plass til meg.
Jeg sammenligner meg selv og
livet mitt med en vanndråpe i ei elv.
Av og til ligger dråpen på toppen
og nyter sola. Av og til ligger den
på bunnen. Den følger elva i strie
strømmer, snirkler seg inn både her
og der. Innimellom trerøttene set-

ter den seg nesten fast. Den danser
langs nydelig natur, men den blir
også slengt både hit og dit. Faller
ned i bratte fossefall og blir utsatt for
strie strømmer. Noen dråper begynner reisen sammen, noen dråper ses
i lange perioder på vegen og noen
ses i forbifarten. En og annen dråpe
forsvinner for godt når fossefallene
blir for strie. Og noen dråper står
ved siden hele elveløpet ut. Men
vanndråpen kommer alltid opp igjen
til overflaten. Derfor er disse ordene
fra Bibelen til god trøst for meg: Han
gir den trette kraft og den som ingen
krefter har, gir han stor styrke. (Jesaja 40. 29)
		
		
Marit Grøtteland
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Takk til Arnold Omland

Fra april 2007 har Arnold Omland vært
et aktivt medlem i redaksjonen for Treklang. Med sin allsidige bakgrunn i bygda
har han hatt mange gode bidrag. Nå har
han funnet tiden inne til å gi stafettpinnen videre til andre. Treklang vil takke
Arnold for god innsats i over 10 år.

Konfirmant i Syden

Sjømannskirka har et flott konfirmantopplegg for norske ungdommer i
utlandet. Da familien Aagesen i fjor
flyttet til Gran Canaria, ble en av «våre»
konfirmanter en del av dette opplegget.
Her vil Christiane Aagesen bli konfirmert
i Sjømannskirken i Arguineguin 25.mars.
Vi gratulerer. Til sommeren vil Treklang
få en rapport om hvordan det er å være
ung i utlandet.

Tematorsdag 05.april

Tematorsdagene i HUSET på Feda er blitt
et begrep. Neste samling blir torsdag
5.april. Her vil Truls Birkeland, mye brukt
som spesialrådgiver i kriminalsaker, tale.

Bli fast giver

Det blir sang ved Harmony Singers, mens
Sofia Bruno har kveldstanker.

Sang- og musikkmøte

Torsdag 19.april inviteres det til Sangog musikmøte på Kulturhuset. Her vil
Konsmokameratene delta sammen med
Bente Brogeland.

Countrykveld 26.april

Denne våren blir det to country-kvelder
i Laxen – den neste blir torsdag 26.april.
Da vil Kai Skaar og venner spille i Laxen
på Menighetssenteret.

Kirkens Nødhjelp og fasteaksjonen
Siden konfirmantene i år har eget
innsamlingsprosjekt i Estland blir det
ingen husstands-innsamling under årets
fasteaksjon. I Kvinesdal vil Menighetsrådet 22.mars ha en torgaksjon til inntekt
for verdens fattigste. Uken før, torsdag
15.mars, har Roald Guttormsen fra Kirkens Nødhjelp temakveld om nødhjelpsarbeid på Menighetssenteret.

Arbeidet i menighetene i Kvinesdal drives i hovedsak ved
frivillige gaver. Både Menighetssenteret i Kvinesdal og
«Huset» på Feda er avhengige av gaver til renter, avdrag
og drift. Menighetene har også påtatt seg et økonomisk
ansvar på kr. 160.000 til diakoniarbeidet.
Kan du tenke deg å bli fast giver med månedlige trekk?
Send SMS til 901 57 247 eller e-post til post@kvinesdal.
kirken.no eller sende inn slippen nedenfor. Da tar vi kontakt.
Årlige gaver over kr. 500 gir 28% skattefradrag.
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KONSERT i Netlandsnes

Laurdag 28. april 2018 kl.17.00
Musikk, salmar, ariar & lieder
Desse er med: Ann-Mari Edvardsen
Alexis-song, Constantin Bidileac-fiolin,
Oddbjørn Stakkeland-klaver, Sverre
Eftestøl-orgel & komponist, elevar frå
Kvinesdal kulturskule
Kyrkjekaffi etter konserten.
Entré kr.200,- Born og ungdom under 16
år, gratis
Arr.: Fjotland sokneråd i samarbeid med
Kvinesdal kulturskule

Konfirmasjonsdatoer

Hovedtiden for konfirmasjon er nå flyttet
til høsten. Siden 2018 er et overgangsår
blir det i år også en konfirmasjon i Kvinesdal kirke i vår.
Kvinesdal kirke: Søndag 06.05 kl. 11.00
Søndag 02.09 kl. 11.00
Lørdag 08.09 kl. 11.00 (lørdag)		
Søndag 09.09 kl. 11.00
Feda kirke:
Søndag 09.09. kl. 11.00

Jeg vil bli kontaktet for faste gaver til:
Menighetssenteret i Kvinesdal
«HUSET» på Feda
Diakoniarbeidet
Navn:
Adresse:
Telefon:
Sendes Kvinesdal kirkekontor, Nesgt. 12, 4480 Kvinesdal

En sang jeg er glad i
Denne gangen ved Arnold Omland
Eg sluttar nå som medlem av
redaksjonskomiteen i Treklang.
I ti år har eg hatt som oppgave å
spørre om folk vil skriva det faste
innlegget «Ein sang eg er glad i».
Dette har vore ei stor glede. Eg
har bare møtt velvilje når eg har
spurt.
Det har vore ei positiv overrasking at
så mange ville gi sitt bidrag. Det har vist
meg at mange har sangar og salmer som
betyr mye for dei og er glad for å kunna
dela dei med oss andre.
Andre har brukt denne muligheten til
å vitna om si tru. Eg vil bruka denne anledninga til å takke alle som har bidratt.
Tusen takk.
Som avslutning på arbeidet mitt i
redaksjonskomiteen har eg valgt å koma
med ein sang sjøl. Eg har spesielle minne
etter salmediktar, forfattar og lekpredikant Matias Orheim og har valgt ein av
hans sangar. Matias Orheim blei blind
som ung mann. Men då hadde han alt
reist som forkynnar i fleire år. Det heldt
han fram med også etter at han blei
blind. Då fekk han ofte hjelp av kona
Maria eller ei av døtrene sine. Men dei
siste åra reiste han mye aleine og fekk
hjelp der han kom. Det er frå denne tida
eg har minne etter Matias Orheim.
Han budde heime hos oss då han heldt
møter på Rafoss bedehus. Eg hadde i
oppgave å leia han i handa og gå med
han frå Omland til Rafoss når han skulle

ha møte der. På møtet spelte
han på glas til sangane. Det
var ei stor oppleving. Han
fekk fram ulike toner ved å
fylla vann i glasa i forskjellig
høgde. Eg hjelpte han med
å henta vann når han skulle
stemma glasa. Han spelte
også på fele, og det var heller ikkje vanleg å høyra på
bedehuset.
Matias Orheim gav ut
fleire sangbøker og skreiv
tilsaman 178 melodiar og
omtrent tusen dikt. Han
gav også ut romanar. Seks
av sangane var med i Norsk
Salmebok, og tretten sangar
var med i bedehussangboka
Sangboken. Mange av Ma- Foto: Arnold Omland takker av etter mange år i redaksjonen
tias Orheim sine sanger kan av Treklang. Denne gang er det hans tur til å skrive om en
sang som har betydd mye for han.
ein høyra på You Tube.
Her er sangen eg har valgt:
Ved Jesu føter ei stille stund
når orda kjem frå hans eigen munn.
Når eg og Jesus åleine er,
då er det hugnad å vera her.
Kvar finst ein fagrare stad på jord?
Kvar høyrest visare sanningsord?
Når eg med Jesus åleine er.
Då ynskjer eg ikkje meire her.

Her må det tunge og vonde fly.
Her vert eg alltid i striden ny.
For eg med Jesus åleine er.
Den største løyndom får løysing her.
Så lat då koma kva koma vil.
Eg veit den stad eg skal springa til.
Der eg med Jesus åleine er.
Kven kan då standa imot oss her?
Og snart så kjem ho, den stunda kjær,
Då eg skal sjå honom slik han er.
Då eg med Jesus i himlen er
Og talar med han som aldri her.
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Takk for gaver til Treklang
Gaver fra menighetsbladets
lesere er selve livsgrunnlaget for
Treklang, som sendes til alle husstander i Kvinesdal kommune.

Kostnad til trykking, porto m.m. var i
2017 rundt kr. 110.000. Dette ble dekket
ved kr. 93.719 i bladpenger fra leserne,
noe som viser at mange setter pris på
bladet. Annonseinntekter var kr. 50.400.
Treklang har i dag opparbeidet seg et
driftsfond som kan dekke framtidige underskudd. Dette gir grunnlag for videre
satsing på bladet. Styret for bladet har
vedtatt at hvis regnskapet gir overskudd
kan dette brukes til ulike tiltak på livets
side i menighetene. Kvinesdal Menighet
har vedtatt at dette går til diakoniarbeidet.
Fire nummer av Treklang
Siste år ble det gitt ut 4 nummer med
i alt 100 sider i fullfarge. Treklang ønsker
å formidle informasjon om det som skjer
i menighetene og å sette fokus på positive ting i vårt lokalmiljø. Vi ønsker også
å løfte fram enkeltpersoner og tiltak som
bygger fellesskap. Ellers har folk med
engasjement fortalt om sine livsprosjekt,
mens andre har fortalt om sin tro eller
valgt «min salme».
Redaksjonen setter pris på innspill fra
leserne om stoff de ønsker at bladet skal
formidle.
Tilbake til Hegland
Mens Treklang i 2017 ble trykket hos
Bergens Grafiske, så vil vi i 2018 bruke
Hegland trykkeri i Flekkefjord. Redaksjo6

Øistein Rogstad har hatt ansvaret for
grafisk utforming.

nen har i 2017 bestått av Torhild Meland
(nr 1), Arnold Omland og Leiv Gunnar
Skiftun (red). Det er for 2018 behov for
nye medarbeidere i redaksjonen. Per

Giro med bladet
I dette nummeret av Treklang er det
lagt ved en bankgiro med kr. 200 som
antydet beløp for frivillig kontingent for
2018. Leserne kan gjerne endre beløpet
opp eller ned. Selv om annonsene er
viktige for bladets økonomi, så er det
likevel den frivillige kontingenten som er
bladets ryggrad.
Vi ønsker å si takk til alle lesere som
støtter bladet ved frivillig kontingent
og til næringslivet for støtteannonser.
Treklang håper på et godt håndslag fra
leserne også i 2018.			
		Leiv Gunnar Skiftun

Litt fra menighetenes årsstatistikk
Tall kan si noe, men ikke alt! Talla vil vise naturlige variasjoner fra
år til år. Hvis det er mange dåpsbarn og konfirmanter, så går også
gudstjenestebesøket opp.

Talla nedenfor viser likevel litt av det mangearta arbeidet som skjedde i menighetene våre i 2017. (tall fra 2016 i parantes)
				
Gudstjenester søn- og helligdag
Andre gudstjenester		
Gj.snitt gudstj.besøk		
Nattverdgjester i snitt hver gang
Dåp				
Bryllup			
Konfirmerte			
Gravferder			
Offergaver:			

Kvinesdal
50 (51)
16 (12)
122 (112)
52 (47)
37 (48)
9 (8)
55 (51)
45 (45)
kr. 303.295

Feda
26 (26)
12 ( 8)
56 (70)
32 (30)
6 ( 9)
2 ( 1)
7 ( 8)
6 ( 6)
Kr. 87.287

Fjotland
32 (35)
6( -)
54 (59)
21 (29)
4 (10)
2 ( 2)
9 ( 6)
14 (11)
Kr. 111.396

Samarbeid og fellesmøter
Vi kan glede oss over et veldig
bredt samarbeid mellom ulike
kristne arbeidslag i kommunen
vår. Dette gjelder både i forholdet
mellom kirken og de fleste bedehus, men også i forholdet til vår
søstermenighet i Kirken i Dalen.

Det felleskirkelige arbeidet har hatt
fire viktige møteplasser. I januar bytter
soknepresten i Kvinesdal og Pastoren i

Kirken i Dalen prekestol. Under sommer
stevnet i Sarons Dal er det en felleskirkelig gudstjeneste ledet av soknepresten.
Samlingene i «Vi over 60» er fellesarbeid
for Kvinesdal menighet og Kirken i Dalen.
Og hver høst har det i senere år vært
fellesmøter mellom Kvinesdal menighet,
Feda menighet, Kirken i Dalen og bedehusa på Liknes, Storekvina og Øya.
Ved fellesmøtene 2017 var det flotte
samlinger med Rune Edvardsen som
hovedtaler. Et rikholdig opplegg med kon-

Stor aktivitet på
Menighetssenteret
Fullføringen av

utbyggingen på Menighetssenteret satte sitt
preg på året 2017. Ved
årsskiftet har senteret
et lån i Opplysningsvesenets Fond på kr.
6.977.161.
Med dagens gunstige rente gir dette en
årlig kostnad til renter og avdrag på kr. 381.000. Siste året
ble det ved givertjeneste og innsamlinger gitt kr. 391.897
til senteret, som på grunn av utbyggingen likevel fikk et
underskudd på kr. 688.166. Regnskapet for 2017 bærer også
preg av arbeider etter storflommen Synne, som ødela alle
hyblene i sokkeletasjen. Disse hyblene vil framover gi et godt
bidrag til driften.
På menighetens hjemmesider på internett, Kvinesdal.kirken.no, er hele årsrapporten for det som skjer ved senteret
lagt ut. Gå gjerne inn på disse sidene og gled dere over alt
det fantastiske arbeidet som skjer

sert på Kulturhuset, Dinakveld på Feda,
gudstjeneste i Kvinesdal kirke og samtalekveld på Menighetssenteret ga utfordringer både til hjerte og tanke. Likevel er det
et ønske om å nå enda videre ut. Derfor
ble det vedtatt at neste fellesmøter først
blir i 2019. Inneværende år møtes lederne fra menigheter og bedehus 09.april
til drøftinger om veien videre. Sammen
skal vi gi et vitnesbyrd om den Herre som
vi tror på.
		
Leiv Gunnar Skiftun

Huset på Feda har
halvert
gjelden på 5 år
Høsten 2017 feiret

Huset 5 årsjubileum. Til
sammen er det betalt ca. 11
millioner for bygg og inventar. Mye var samlet inn og
god støtte ble gitt under før
og under byggingen slik at
på med høyeste var gjelden
på ca. 5,5 millioner.
Ved utgangen av 2017
var gjelden redusert til 2,65 millioner. Av dette er 2 millioner lånt i kirkefondet Opplysningsvesenets fond til ekstra lav
rente. En har redusert gjelden fortere enn nedbetalingsplanen
fra bankene tilsier. Det har en klart på grunn av mange gode
krefter som har stått for ulike inntektsgivende aktiviteter som
basar, plantemarked og diverse andre dugnadstiltak. Dessuten
er det en fast givertjeneste som gir ca. 13000 kr i måneden.
Takk til alle som bidrar.
På Husets hjemmesider på internett, www.fedahuset.com,
er årsmelding for 2017 lagt ut og du kan lese mer om den økonomiske situasjonen. På hjemmesidene står det også mye om
mange av aktivitetene som foregår på Huset.
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Sover du Gud? Når troen møter lidelsen
Av Bjørg Kathrine Netland

Denne artikkelen vil ha en bevegelse og retning. Den vil trassig vende seg mot Gud, selv om
lidelsens gåte er et mysterium.
Bjørg Kathrine Netland er utdannet
teolog og sjelesørger. Hun har blant annet arbeidet en del med sorg og tap. I en
liten artikkelserie, vil hun følge oss inn
i sorgens landskap. De første artiklene
stod i Treklang nr 3 og 4/2017.
Klagen - å være seg selv.
Kjenn etter. Jeg vil nå at du skal
kjenne etter. Hvilke tanker har du akkurat
nå? Hvilke følelser? Hvordan er kroppen
din? Du kan nå, hvis du vil, si til Gud
akkurat det du har blitt oppmerksom på.
Du trenger ikke å holde noe tilbake. Du
kommer med en ærlig "tilstandsrapport".
Med det istykkerrevne, sorgen og tapene, sinne ditt og det som ikke går opp.
Med motstridende tanker og følelser. Du
trenger ikke å tilpasse deg Gud. Du kan
være deg selv. Å henvende seg til Gud på
denne måten, er dypt bibelsk. Bibelen
tar denne reaksjonen på dypeste alvor.
Det er noen som har gått foran oss. La
oss nå lytte til noen av dem.
Salmenes bok. I Salmenes bok finner vi et ærlig og usensurert språk. Her
rettes klagen mot Gud. Hvorfor har du
forlatt/ glemt meg? Hvorfor er du langt
borte/ skjuler du deg? Salme 7, 13, 22,
38, 42, 44.
Klagesangene. I Klagesangene lyder
oppfordringen: ”Rop av hjertet til Herren, klag din nød, du Sions datter! La
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tårene strømme som bekker både dag og
natt!” Klag 2,18
Jeremia og Job. Også andre bibelske
personer setter ord på sine erfaringer av
Guds svik. Profeten Jeremia sier: ”Du har
blitt som en sviktende bekk for meg, som
vann en ikke kan stole på.” Jer 15,18b.
Job roper: ”Jeg roper til deg, men du
svarer ikke; jeg står der, men du bare ser
på meg." Job 30:20
En ærlig henvendelse til Gud, kan bli
en inngangsport til aksept og forsoning.
Trøsten
Verden har rast sammen. Det gjør
fryktelig vondt. Hva trenger du? Kanskje
trøst? Du har kanskje noen erfaringer

på det å få trøst og det å trøste? Kanskje
dårlige erfaringer. Kanskje gode erfaringer. Noen av oss synes også det kan være
vanskelig å trøste, for hva gjør vi da? Andre synes også det er vanskelig å ta imot
trøst, slik salmisten uttrykker det: "Min
sjel lar seg ikke trøste." Salme 77,3b.
Kanskje kommer trøsten i en form som
oppleves langt fra trøstefull, slik Job sier
til sine venner: "..plagsomme trøstere er
dere alle. Blir det aldri slutt på tomme
ord?" Job 16,2b-3. Kanskje kjenner du
deg igjen i disse ordene til salmisten "Jeg
håpet... på folk som kan trøste, men jeg
fant ikke noen." Salme 69,21
Hva er trøst? Her kommer noen
tanker rundt hva trøst kan være. Trøsten

ligger ikke i de "lettvinte" frasene, som vi
så fort kan lire av oss når vi kjenner oss
usikre. Trøst tenker jeg er et" bærekraftig" nærvær over tid, som tåler, ser,
anerkjenner, bekrefter og lytter seg gjennom - så lenge det er nødvendig.
Et nærvær i stormen og i etterdønningene. Trøst kan finnes i den praktiske
hjelpen. Trøst kan finnes i en blomsterbukett. Trøst kan være å bli invitert inn
i et fellesskap, der jeg blir tatt i mot og

"Trøst kan være å bli
invitert inn i et fellesskap, der jeg blir tatt i
mot og tålt slik jeg har
det akkurat nå."
tålt slik jeg har det akkurat nå. Trøst kan
være et blikk. Et klapp på skulderen.
Trøsten finnes også i musikken. Trøst kan
være det ordløse samværet. Men ord
kan også gi trøst. Et bibelvers. Et dikt. Et
salmevers. En delt erfaring. Flere forteller om ord som ble som nærende mat i
stormen og etterdønningene.
Kan Gud trøste?
Gud kalles trøstens Gud, Jes 66,13.
Paulus skriver at Gud selv er kilden til
trøst, Rom 15:5 og at " Han trøster oss
i all vår nød, for at vi skal kunne trøste
dem som er i nød, med den trøst som
vi selv får av Gud...", 2 Kor 1:4ff. Paulus
skriver her om egen erfaring knyttet til
hva kallet fører til av motgang og lidelse.
Gud tok ikke bort lidelsen, men kom
med sin trøst i lidelsen. Det hjalp han å
holde ut. Det hjalp han gjennom.

Hvordan trøster Gud?
Gjennom sitt ord Rom 15,4; 1 Tess
4,18. Kanskje har du opplevd å få et
bibelvers konkret inn i din egen situasjon, som har gitt trøst og håp? Gud
bruker mennesker til å formidle sin trøst.
Gjennom andre menneskers nærvær,
handlinger og ord, kommer Guds trøst
til syne. En Gud som lider med, som jeg
skrev om i forrige artikkel, er for noen en
trøstende tanke. Noen forteller om hvordan Guds trøst kommer på forunderlig
vis. Gjennom et slags "tegn". Gjerne da
som en bekreftelse på at Gud ser deg og
er med deg i den smertefulle prosessen
din.
En dag skal vi møte Gud ansikt til
ansikt, og han skal selv tørke bort tårene
våre, Johs. Åpb. 21,3-4. Frem til den
dagen, samler Gud våre tårer i sin flaske,
Salme 56,9b.
Trøst kan gi nytt håp. Jeg vil nå til
slutt skrive noen ord om håp.
Håpet
Hva assosierer du med ordet håp?
Ord jeg forbinder med håp er nytt mot,
fremtid, nye muligheter, forventning,
forsoning, kraft, ventetid, lengsel. Håpet
kan kjennes i kroppen, det berører nervesystem og hormoner. Håpet kan kjennes i følelsene. Håpet kan gi nye tanker.
Mang slags håp. Håpet vokser gjerne frem etter tap av ulike slag. Hva går
du og håper på? Men tapene kan også
føre oss inn i det motsatte; håpløsheten,
depresjonen og meningsløsheten. Hva
stjeler håpet ditt? Victor Frankl, som selv
satt i konsentrasjonsleir, sa at folk ikke
døde av mangel på mat, men av mangel
på håp. Håpet er en motkraft til resignasjonen. Håpet er livsnødvendig.
Det kristne håpet. Det kristne håpet

har flere ulike aspekter. Et av aspektene
er at vi har et evighetshåp, som rommer
håpet om oppstandelsen og det evige liv,
1 Kor 15; Joh 3,16. Et håp som strekker
seg ut over døden. Om dette håpet kan
vi som Jürgen Moltmann si at "....håpet
om fremtiden omformer og revolusjonerer nåtiden". Dette håpet kan nære oss
her og nå. La oss minne hverandre om
og dele dette veldige håpet.
En annet aspekt ved det kristne
håpet er at Gud er en medvandrer, som
vi i vår hverdag allerede her og nå kan
erfare komme til oss i vår lidelse. Noen
ganger på forunderlig vis. Og størst av
alt er at midt i lidelsen er Guds kjærlighet alltid tilgjengelig, Rom 8:35ff.
Håpsinjeksjon. ”Vi fortjener en
håpsinjeksjon som kan gi mot og kraft
til å reise oss etter et skjelv….” skriver
Murakami. Den kan komme direkte fra
Gud, men vel så ofte gjennom andre
mennesker.
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Gudstenesta som bibellesing
Av Åse Paulsen Skiftun

Same situasjon kan ofte vekkja høgst ulike reaksjonar hos ulike menneske. Slik er det med orda «gudsteneste» og «bønnemøte». Det eine ytterpunktet finn vi hos dei som ser på bønnemøtet som noko av kjenneteiknet for aktiv kristentru og fromhetliv. Gudstenesta opplever dei derimot som stive rammer rundt ei
meir eller mindre vellukka preike.
Det andre ytterpunktet er dei som
opplever gudstenesta som god og passe
tett, men som får vonde assosiasjonar
og blir klam nedover ryggen berre dei
høyrer ordet bønnemøte. Midt mellom
dei finn du så alle oss andre som vel har
hatt gode og vonde opplevingar med
begge deler, men som slit med å få passa alt inn i eit ofte pressa tidsprogram.
Skuldkjensla ligg snublande nær…….
Under ei gudsteneste slo brått
tanken meg: Heile gudstenesta er då eit
fantastisk bønnemøte! Bibelen vrimlar
av sterke løfter når det gjeld bønn (les
t.d. Matt 18, 19-20) – og desse løfta
gjeld vel også gudstenesta? Finst det i
det heile nokon stad der det blir bedt så
systematisk som nett der?
Viss vi går gjennom liturgien i ei
gudsteneste med ofring og dåp, men
utan nattverd, så finn vi faktisk heile sju
ulike bønnesekvensar. Lat oss sjå nærare
på desse:
Samlingsbønn.
Då den gamle klokkarbøna forsvann
for 40 år sidan, var det eit sakn for
mange. I og med den nye gudstenestereformen har vi fått inn att samlingsbøna ved starten av gudstenesta. Dette er
vår felles bøn om ro over sinn og tankar
,slik at Gud kan påverke oss, ikkje berre
eit rituale som klokkaren seier fram.
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Bønn som syndstilgjeving.
Personleg opplever eg dette som ein
personleg og sterk del av liturgien. Her
får eg ta kvardagen min med meg inn i
gudstenesta. Eg får setja ord på og fortelja Gud om mine kampar og nederlag.
Vi står alle fritt til å fylla bønna med vårt
eige liv og utfordringar.
Bønneropet Kyrie eleison og lovsangsbønna opplevest etter dette som
god og meiningsfull. Mange synest at
orda «Kyrie eleison» verkar uforståelege, men vi syng oversetjinga rett

etterpå: «Herre, miskunna deg.» Dette
at Gud kjenner oss fullt ut og likevel vil
bli verande hos oss, tilgi og skape noko
nytt, det gjev grunn til takk og lovsong.
Når det er dåp, blir det bedt heile
tre bønner. Ved dåpshandlinga les nokon frå dåpsfamilien to bibeltekstar med
ord av Jesus. Mellom desse tekstlesningane blir det bedt ei takkebønn for
barnet. Umiddelbart før dåpen blir det
bedt om at Gud må senda sin Ande over
barnet. Dåpshandlinga blir avslutta med
ei takkebønn for dei gåvene Gud gir i

dåpen. Kor mange, både barn og vaksne,
blir ikkje slik nådd med våre bønner!!!
Spørsmålet blir: Deltek vi i bønna og legg
dåpsbarna våre fram, slik vi blir oppfordra til – eller «gløymer vi oss ut» og er
opptatt av andre ting nett då?
Trur vi som menighet på det vi ber?
Trur vi at det verkar på oss og skaper
noko i oss? Gjer vi ikkje det, så blir vi
passive tilskodarar til «prestens liturgi».
Bønn ved preika.
At presten mange gonger ber ei bønn
ved opning eller avslutning på preika
legg nok mange merke til. I forhold til
det neste leddet i gudstenesta, forbønnsdelen, blir denne likevel nokså
«perifer». For ein rikdom desse forbønnene inneheld! Likevel er vi så sørgjeleg
slepphendte i bruken av dei. Tankane
våre kan lett vere heilt andre stader; vi
finn fram pengar til ofringa eller sjekkar
mobilen. Klart vi ein og annan gong kan
«detta ut» og vera uoppmerksame, det
veit ikkje minst småbarnsforeldre noko
om. Forbønna er likevel ikkje meint å
vera noko som presten «driv på med»
framme ved alteret – det er vår felles
bønn til vår allmektige Far som høyrer
på oss, også når vi er samla til gudsteneste.
Forbønna har fleire variantar.
I hovudsak er dei bygt opp over
same lest, men med ulik vektlegging.
Det er også lagt inn muligheter til stille
bønn. Vi finn lovprisning og klage, takk
og forbønn. Her ber vi for menighet og
misjon. Ja, det finst vel knapt eit område
av samfunns- og menighetsliv som ikkje
blir dekka av desse bønnene.
Deltek vi? Fyller vi bønene med vårt
innhald? La oss oppvurdera verknad og

verdi av gudstenestene våre også på
dette området. La oss ikkje klaga over
stiv og død liturgi, men fylla rammene
med våre eigne bønner og tankar. Ta
kvardagen vår, familiane våre, naboar og
samfunn med inn i gudstenesta og slik
bæra dei jamnleg fram for Gud.
Tenning av lys. Lysgloben.
Dei siste åra har tenning av lys
blitt eit stadig sterkare og meir vanleg
symbol ved bønn. Lysgloben står rett
ved inngangsdøra og oppfordrar oss til
å vende sinn og tankar mot Herren. Å
kunne tenne eit lys og nemne namnet
på ein eller fleire av våre kjære, er bøn
god nok for han som høyrer alle små og
store sukk.
Ved ulike gudstenester blir det og
brukt lystenning i samband med forbønna. Ofte har ein i menigheten fått
denne oppgåva. Lyset som brenn, er ei
understreking av bøna som liturgen ber.
Magi? Nei, ikkje meir enn at vi ofte fal-

der hendene ved bønn. Eg vil heller sjå
på det som eit pedagogisk hjelpemiddel.
Ofringa blir alltid avslutta med ei
bønn. Har vi lagt merke til – og gleda
oss over - at vi i løpet av eit år slik får
bedt for store delar av vårt misjons- og
hjelpearbeid over heile verda?
Er du overraska, slik eg vart, over kor
stor del av ei gudsteneste som vi bruker
til bønn? Jesus sa at det er heidningane
som brukar mange ord, vi treng ikkje det
(Matt. 6, 7-8)
Dette må vel kunna seiast å vera
ferdiglagte gjerningar! Vi har bønnerammer som er der kvar einaste gudsteneste, det er berre for oss å delta i dei.
La oss gå dit, fylla plassen vår og gleda
oss over mulighetene i staden for å klaga
over manglande bønneliv hos oss sjølv
og andre.
(Neste nummer: Gudstenesta – ein
arbeidstime)
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Rapport fra konfirmantarbeidet
Av Sverre Elgvin Lied

Vi er godt i gang med konfirmantåret. Konfirmantopplegget dette
året har flere nye elementer som
vi opplever som spennende å
prøve ut. Den største endringen
handler om omleggingen til høstkonfirmasjon, og dette har blitt
redegjort for i tidligere nummer
av Treklang.
Kort oppsummert handler den viktigste bakgrunnen for endringen om
muligheten til å bli med på en større
sommerleir av en mer profesjonell arrangør. I juni, rett etter skoleslutt, reiser
vi på KRIK KonfAction i Bø, sammen
med mange andre konfirmanter fra vårt
distrikt. Det tror vi blir et spennende og
flott høydepunkt i konfirmantåret.
Undervisningsopplegget er noe som
kontinuerlig må evalueres og jobbes
med. Dette konfirmantåret har vi gjort
noen erfaringer med det vi har kalt konfirmantklubb. Det vil si undervisning på
kveldstid kombinert med ungdomscafé
i Laxen, Café Connect. Ungdomscaféen
har blitt en fint sosialt element i konfirmantsamlingene. Det er trivelig å se
foreldre som er aktive bak disken med
pizzasteking og miksing av milkshake og
smoothie – og konfirmanter som hygger
seg rundt bordene. Cafeen er åpen noen
utvalgte tirsdagskvelder i løpet av konfirmantåret, men da er det også åpent
for andre ungdommer, om de ønsker å
stikke innom.
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En annen
nyskapning
dette året er et
nytt diakonalt
konfirmantprosjekt. Bakgrunnen for
dette var et
ønske om å
engasjere konfirmantene i et
prosjekt som
ikke bare handlet om å samle
inn penger til
en god sak, men
som også kunne Billedtekst: På besøk hos Plussmedia i Estland
skape et personlite lotteri som gav god gevinst. Og i
lig engasjement blant ungdommene.
mai skal vi ha en aksjonsdag med ulike
Som et prøveprosjekt er derfor konfirmorsomme aktiviteter og oppsummemantene nå engasjert i et annet prosjekt ring av hvor mye vi har fått samlet inn.
enn den tradisjonelle fasteaksjonen til
Hovedaksjonen blir en bøsseinnsamling
Kirkens Nødhjelp. Prosjektet har vi kalt
tirsdag 17. april. Da kommer konfirman«ungdom støtter ungdom», og det er
tene til å gå fra dør til dør med bøsser
knyttet opp til NMSU i Estland. Vi samler
til inntekt for konfirmantprosjektet. Vi
inn til to delprosjekter, begge rettet mot
håper de blir tatt godt imot.
ungdom og i regi av den lutherske kirken
i Estland. Det ene er et fotballprosjekt
som kan minne litt om KRIK i Norge,
men med en noe tydeligere diakonal
profil. Det andre er et kristent mediearbeid rettet mot ungdom, Plussmedia.
Dette driftes helt og holdent av ungdommene selv.
I løpet av våren deltar konfirmantene
på ulike aktiviteter for å samle inn penger til dette arbeidet. I februar gjorde
konfirmantene en flott innsats med et

Billedtekst: Andaktspause i fotballkampen.

Eit tre i Treklang
Av Sigmund Edland

Vi pleier ikkje presentera eit tre
i Menighetsbladet, men nå gjer
vi eit unntak. Dette treet står på
Kyrkjegarden på Liknes. Det er
eit stort og fint tre, og det står
rett innanfor hovedporten som
vender mot Nesgata.
Eg er ikkje sikker på kva vi skal kalla
det – botanisk sett? Nokon seier det er
eit Cedertre, andre at det er ein Thuja
– eller kanskje det er ein Cypress? Det
er visst ikkje så viktig heller, for treet er
fint, og det blei planta for 111 år sidan.
Som så mykje anna her i Kvinesdal seier
dette treet noko om dei tette banda som
har vore i 150 år mellom bygda her og
det lovande landet der vest i Amerika.
Mange drog vestover. Nokon kom heim
att, mens andre fekk si grav langt borte.
Historia om treet kan gjerne starta
på Jerstad i Austerdalen i 1890. Der var
mykje folk og store barneflokkar. Bernt
Elias Berntsen Jerstad og kona Ingeborg
Svendsdatter Jerstad hadde 12 barn, og
også på fleire av nabogardane var det
mange barn
Det blir fortalt at i 1890 reiste 20 ungdomar frå Jerstad i samla flokk til USA.
Ein av dei som reiste den gongen var
Jakob Berntsen Jerstad. Han var femte
barnet til Bernt Elias og Ingeborg, og var
25 år då han drog vestover.
Han reiste for å begynna på presteskule i Amerika, og då han var ferdig
der, reiste han ut som ein av dei første
norskamerikanske misjonærane. Han
fekk nokre tøffe år på Madagaskar – og

etterkomarane bur i dag i USA: Vi vil
skriva meir om dette ein annan stad.
Men det er bror til Jakob, Peder
Kristian Jerstad, som er knytt til historia
om treet på kyrkjegarden. Han var med
på den store Amerikareisa i 1890. Det var
også ei nabojente, Anne Tonette Jerstad.

Ho var datter til Ole Jerstad og Trine
Elisabeth Espeland. Både Peder Kristian
og Anne Tonette var 20 år då dei reiste.
I 1894 gifta dei seg, og tok ”Homestead”
i Osette Challam utanfor byen Tacoma.
Peder Kristian arbeidde i skogen for eit
trelastkompani, mens Anne Tonette
kunne dyrka grønsaker osv.
Slik gjekk ca. 7 år. Men då det ryktast
om store gullfunn i Alaska, blei også dei
gripne av gullfeberen. Peder Kristian tok
kona og dei tre barna med seg og drog til
Dawson City i Alaska. Byen hadde runne
opp av ingenting, og hadde ca. 20.000
innbyggarar på denne tida.
Yngste sonen, Oscar, blei født i
Alaska. Peder Kristian kjøpte ei gullmine
der i Dawson, men var ikkje heldig med
den. Han selde derfor, og gjekk i staden
i kompaniskap med ein tyskar som dreiv
urmakar- og juvelforretning. Det ga bra
forteneste, og då eventyret i Alaska tok
slutt, reiste dei heim til Norge. Dei kom
heim i 1907, og kjøpte seg ein gard i
Faret. Ei datter drog tilbake til Amerika,
mens tre av barna blei gift her i dalen
Derfor er det mykje slekt etter Peder
Kristian og Anne Tonette Jerstad her i
dag.
Peder Kristian tok med seg eit lite tre
som minne frå Tacoma. Det planta han
på grava til far sin, Bernt Elias Berntsen
Jerstad. Treet står der ennå etter 111 år
som eit vitnesbyrd om kontaktane frå
Kvinesdal fram og tilbake over Atlanteren.			
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Utdeling av Ny-testamentet
Elever i 5.klasse ved Austerdalen
skole og Vesterdalen skole var
særlige gjester ved gudstjenesten
4.februar. Da fikk de hver sitt Nytestamente til odel og eie. Bibelen er en hovedbok i vår kultur,
og det er viktig at alle kan eie
sitt eget eksemplar. Derfor deler
menighetsråda ut Det nye testamentet til alle elever i 5.klasse til
bruk i skole og hjem. I tiden etter
utdelingen vil soknepresten ha et
enkelt innføringskurs i Nytestamentet.

Heilt på jordet for 8. gang

Programmet er noenlunde klart.
Foruten nye aktiviteter som alltid kommer, kommer Seven-jentene og Øivind
Crompton til familiemøtet. Det blir
selvfølgelig også Rebusrally der mellom 40-50 biler har vært med de siste
årene. Søndagen blir det, som det har
vært de siste årene, gudstjeneste i Heilt
på jordet-teltet. Og de neste to påfølgende ukene blir det teltmøter, hvor
det også legges opp til et par konserter.
Så velkommen til Heilt på jordet-dagen
2.juni og til de neste to påfølgende
ukene med gudstjeneste og teltmøter.

Gave til Menighetssenteret

Nylig kom det inn en gave på kr. 50.000
til Kvinesdal menighetssenter. Det var
ikke påført noen avsender, slik at en
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har ikke kunne gi sin takk til giveren.
Gjennom Treklang vil styret for menighetssenteret si en hjertelig takk. Gaven
oppmuntrer og inspirerer!

Lys og gardiner er på plass

Årets julegaveaksjon for Menighetssenteret bekostet bl.a. nytt utelys ved
parkeringsplassen. I storsalen er også
gardiner kommet på plass. En komite
arbeider med forslag til utsmykning
framme i salen, samt ny talerstol. I løpet av våren vil også uteområdet foran
senteret få en ansiktsløftning. Takk til
alle som bidrar på forskjellig måte.

Torsdagsmiddag

Hver torsdag selges rimelig middag på
Kvinesdal menighetssenter kl. 12-16.
For en hundrelapp kan alle som ønsker

det slippe å lage sin egen mat. Middagen lages på dugnad – og overskuddet
går til driften av senteret.

Familiemiddag på Menighetssenteret

En gang i måneden blir det servert
enkel familiemiddag for familier med
barn. Voksne betaler en femtilapp,
mens barna betaler 20 kroner. Etter maten inviteres til en samlingsstund med
en bibelfortelling. De neste familiemiddagene blir 19.april og 24.mai.

Ny prest i Farsund

Henning Husebye Jansen, som de siste
åra har jobbet som kirkeverge i Sirdal,
er tilsatt som ny sokneprest i Farsund.
Han begynner i sin nye tjeneste 1.april.

Vi støtter
menighetsbladet
Telefon: 38109200

TREKLANG
Tlf 38 32 00 00

www.flekkefjordsparebank.no

Vi er alltid tilgjengelige
når dere trenger vår hjelp
Vakttelefon
489 55 200

Eilif Sandvand Galdal
91880109
Oddvard Galdal
95974136
www.listerbegravelse.no
Vår samarbeidspartner

Sørlands STEIN as

www.sorlandsstein.no
Gravmonunumenter
nye steiner, omslipte,
navnetilføyelse, oppussing

Treland

Begravelsesbyrå
Vi ordner alt i
forbindelse
med gravferd
Ta kontakt om gravmonument.
Treland Begravelsesbyrå
4480 Kvinedal
Tlf 383 50 700/95050700
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Tanker fra staburstrappa
Veit du kva ei kyborg er?
Det er ei blanding av levande
organisme og maskin. Ved
NTNU i Trondheim byggjer
dei ei slik. Målet er å byggje
ein sosial robot som skal rusle
rundt på campus og kommunisere med studentar og
tilsette, i følgje tidskriftet Gemini. Vona er at ho skal klare
å kontakte deg og kjenne deg
att, ja til og med sende deg
ein venneførespurnad på
Facebook, seier forskarane.
Her om dagen kjende
eg korleis nakkehåret mitt
nesten reiste seg, då eg
opna avisa «Vårt Land. Der
kunne eg lese at eit svensk

begravelsesbyrå hadde starta
arbeidet med å utvikle ein
samtalerobot som skal vere
ein mest mogeleg tru kopi
av den avdøde. Dei meiner å
skulle kunne tilby oss fortsatt
samvær med våre kjære i
form av ein intelligent robot
– mata med informasjon om
den som er død. Tanken er
for meg skrekkeleg.
Eg har lenge sett at vi moderne menneske dyrker det
perfekte, fråveret av smerte
og alt sakn. Vi vil ha fridom
til å kjøpe oss alt vi trur vi
treng - på alle frontar – til og
med ved døden si grense.
Som om ein chatte-robot

kunne erstatte
gode samtalar
med dei vi har
mista.
Eg kjenner
på at ein stad
må det gå
ei grense, ei
grense sett av
verdiar utanfor
oss sjølv.
Vi kan ikkje
alltid få alt vi
peikar på. Livet er ikkje meiningslaust sjølv om vi må leva
både med sakn, smerte og
udekka behov. Kva er det vi
moderne menneske trur om
eigen plass i universet? Rett

nok seiest det i salme 8 at
«Gud gjorde mennesket lite
ringare enn seg sjølv»,
men rolla som Herre og
Skapar har vi ikkje kompetanse til å inneha. Heldigvis.
Helsing frå Åse

død som ligger
i en grav?
Svaret på det
er nei. Det er
kun en festeavgift pr grav.
Om det er en
gammel grav
som blir brukt
til ny gravlegging, er det
kun den sist
gravlagte som
påløper avgift.
I samarbeid med Kvinesdal Hagelag vil vi arrangere
en egen informasjonskveld

for gravstell, gravplass og
festeordninger på Kvinesdal
kirkegård tirsdag 12. juni kl
19.00. Alle er velkommen der.
Per Øistein Rogstad

Kirkevergens hjørne
Gravplassene i kommunen
er viktige steder for mange i
sorg og savn. Mange oppsøker også gravplassene for
å lete etter gravsteder til
avdøde slektninger.
Vi har nylig sendt ut festeavgift for mange gravsteder,
og da dukker noen spørsmål
opp.
Hvor lenge skal vi ta vare
på gravstedene til slektningene våre? Det rette svaret
på dette finnes neppe. Her
vil det være stor forskjell fra
familie til familie. Normalt
kan man feste en grav inntil
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60 år etter siste gravlegging.
Festere som ønsker å beholde
gravsteder utover det, må
søke særskilt. Dette pleier å
gå veldig greit.
Et annet spørsmål som
ofte kommer er: Hvorfor skal
vi betale for graven til mor i
år, vi betalte for far i fjor og
de ligger i samme grav? Det
vil ofte se slik ut, for man har
et gravminne felles. Gravplassene er inndelt i enkeltgraver
og når ektefeller skal gravlegges ved siden av hverandre,
så må det betales for to.
Må vi betale for hver av-

Tårnagenter i Kvinesdal og Feda

De to første helgen i februar var
det Tårnaganthelg i Kvinesdal og
på Feda. I Kvinesdal var ca tjue
8-åringer samlet og på Feda var
det åtte 7- og 8-åringer.
Tårnagentopplegget er et flott opplegg
der barna får utforsker og erfare kirkerommet, kirketårnet og bibelhistorier

gjennom ulike oppdrag som skal løses. Et
av oppdragene som skal løses er planlegging og gjennomføring av gudstjeneste.
På gudstjenesten deltok tårnagentene
med tekstlesing, drama, var kirkeverter
og sang. Både barna på Feda og i Kvinesdal bidrog slik at gudstjenestene begge
steder ble flotte samlinger for alle som
var tilstede. Takk til alle som var med
både barn og ledere.

Gravminner
GRAVMONUMENTER,

BEDPLATER, SKRIFTHUGGING,
OPPUSSING AV
GRAVMONUMENTER,
OMSLIPING OG
NAVNETILFØYELSER

Takk for støtten
til Treklang
Berntsen Engros
Byggvell		
Cirkle K Kvinesdal
Coop extra
Eramet		
Einar E. Egeland AS
Floriss, Kvinesdal
Hunsbedt Bil AS
Hunsbedt Rør AS
Konsmos Fargehandel
Kvina Fotosenter		
Kvinesdal Auto AS
Kvinesdal Blomster
& Hagesenter 		
Kvinesdal Legesenter
Kvinesdal Optikk AS
Kvinesdal Sykkelservice
Merkantil Service AS
MX Sport Kvinesdal
Netland & Sønner AS
Nico Mat		
Nils Kloster AS		
OTB Klima		
Reiersen Transport
Rema 1000 Kvinesdal
Salong Fix		
Smula Bakeriutsalg
Sofies Salong		
Stolt Sea Farm Turbot
Norway 		
The Bølgen & Moi Hotel
Utsikten 		
Tonning & Egeland
Kvinesdal AS
USA Experten OK Reiser
Åmot Bil AS		
Åmot Klær AS		

38350145
38359090
38357040
38350911
38357200
38350140
38350340
38357000
38351601
38350234
38 35 01 47
38 35 89 00
38 35 05 55
38 35 70 80
38 35 17 35
38 35 17 00
38 35 88 20
38 35 05 04
38 35 02 72
38 35 01 20
38 35 88 40
90 19 18 48
41 69 11 16
38 35 90 80
38351555
38350910
38 35 01 10
38 35 74 00
38358800
38 3508 68
38 35 02 04
38 35 09 00
38350877
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KOM TIL KIRKE

25.03 (Palmesøndag): Kvinesdal kirke kl. 11.00.
Familiegudstjeneste. Skiftun. Ofring til Menighetssenteret.
Søndagsskolene er særlig innbudt.
Feda kirke kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Lied og Aagedal.
Nattverd. Ofring til Søndagsskolekretsen. Utdeling til 3-åringer og 6-åringer.

01.05: Kvinesdal kirke kl. 11.00. Skiftun. Ofring til Dinastiftelsen og Kristne Arbeidere.

29.03 (Skjærtorsdag): Feda kirke kl. 18.00.
Lied. Nattverd. Ofring til Misjonsprosjekt NMS. Kveldsmat.
Fjotland kyrkje kl. 18.00. Skiftun. Nattverd. Ofring til Kyrkjelydsarbeidet. Kveldsmat.

10.05 (Kristi Himmelfartsdag): Sportsandakt i samarbeid
med Historielaget. Skiftun.

30.03 (Langfredag): Knaben kapell kl. 10.00.
Charles Jourdan. Ofring.
Kvinesdal kirke kl. 11.00. Pasjonsgudstjeneste.
Skiftun. Ofring til Misjonsprosjektet Sat 7.
01.04 (Påskedag): Kvinesdal kirke kl. 11.00.
Høytidsgudstjeneste. Skiftun. Nattverd. Ofring til MF.
Fjotland kyrkje kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.
Lied. Nattverd. Ofring til Misjonsprosjektet.
Knaben kl. 13.00.
02.04: Feda kirke kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.
Lied. Nattverd. Ofring til Israelsmisjonen.
Netlandsnes kapell kl. 11.00. Skiftun.
Ofring til Maritastiftelsen.
08.04: Kvinesdal kirke kl. 11.00.
Lied. Nattverd. Ofring til Solidaritetsprosjekt Beit Jalla.
15.04: Kvinesdal kirke kl. 11.00.
Skiftun. Nattverd. Ofring til Menighetens arbeid.
Fjotland kyrkje kl. 11.00. Diakoniens dag.
Sverre Jakobsen. Nattverd. Ofring til Diakoniarbeidet.
22.04: Kvinesdal kirke kl. 11.00.
Skiftun. Nattverd. Ofring til KRIK.
Feda kirke kl. 11.00. Utegudstjeneste på kirketunet. Lied.
Skaperverkets dag. Nattverd. Årsmøte etter gudstjenesten.
29.04: Kvinesdal kirke kl. 11.00.
Skiftun. Nattverd. Ofring til Menighetssenteret.
Fjotland kyrkje kl. 11.00. Familiegudstjeneste.
Lied og Aagedal. Utdeling til 3-åringer. Offer til Søndagsskolene i bygda.
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06.05: Kvinesdal kirke kl. 11.00. Konfirmasjon.
Lied. Ofring til Menighetens arbeid.
Feda kirke kl. 11.00. Skiftun. Nattverd. Ofring til Huset.

13.05: Kvinesdal kirke kl. 11.00. Skiftun. Nattverd. Ofring til
saniteten. Sanitetsforeningen deltar under gudstjenesten.
17.05: Feda kirke kl. 10.00.
Gudstjeneste for store og små. Skiftun. Ofring til Kirkens SOS.
Fjotland kyrkje kl. 11.00. Gudstjeneste for store og små.
Lied. Ofring til Kirkens Nødhjelp. Korpset deltar.
Kvinesdal kirke kl. 11.15. Gudstjeneste for store og små.
Skiftun. Ofring til Menighetssenteret. Sang ved Schola Vocalis.
20.04 (pinsedag): Kvinesdal kirke kl. 11.00.
Høytidsgudstjeneste. Skiftun. Nattverd. Ofring til Normisjon.
Fjotland kyrkje kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.
Lied. Nattverd. Ofring til Åpne Dører.
21.05 (2.pinsedag): Feda kirke kl. 11.00.
Lied. Nattverd. Ofring til Misjonsprosjekt NMS.
Netlandsnes kapell kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.
Skiftun. Nattverd. Ofring til Misjonssambandet.
27.05: Kvinesdal kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste. Nattverd. Ofring til NMS.
03.06: Kvinesdal – HEILT PÅ JORDET. Familiegudstjeneste.
Skiftun m.fl. Ofring til Diakoniarbeidet.
Feda kirke kl. 11.00. Diakoniens dag. Anders Mathias Larsen.
Nattverd. Ofring til Menighetens arbeid.
10.06: Fjotland kyrkje kl. 11.00. Lied. Nattverd. Ofring til IKO.
17.06: Kvinesdal kirke kl. 11.00.
Skiftun. Nattverd. Ofring til Menighetens arbeid.
Feda kirke kl. 11.00. Lied. Nattverd. Ofring til IKO.
24.06: Fjotland kyrkje kl. 11.00. Skiftun. Gudstjeneste i
forbindelse med Fjotlandsdagen under utvandrerfestvalen.
Ofring til Hvite Lilje.

Livets gang
DØPTE
KVINESDAL
KIRKE
Johannes Rød-

land
Ola Jerstad Kleven
Brage Pedersen (døpt i
Flekkefjord)
Emeli Vatland
Ada Vatland
Trym Bakken Eftestøl
Amanda Espeland
Ole Kristian Dugan Stølen
Sannah Rafoss Gjemlestad
Olai Smesland Omland
Loke Moen Omland
Ingrid Skregelid

FEDA
Ella Klungland
Markus Meland
FJOTLAND
Sverre Elias Røynestad
DØDE

KVINESDAL
Turid Lillian
Lyding
Liv Sonja Lervik
Lister
Arnt Markus Egenes
Karen Kristense Sindland
Alvhilde Theresia Hakvåg
Kristine Eftestøl
Ellen Marie Hollekim

Astrid Liv Risøen
Yngve Ulvedal
Gunhild Marie Kaspersen
Marie Senland
FEDA
Anne Lise Maberg
Egeland
Irma Berge
FJOTLAND
Jan Galdal
Ingebjørg Eftestøl
(Netlandsnes)
Selmer Galdal
Olav Netland (Netlandsnes)
Alf Galdal

Plantemarket på Feda
Lørdag 28.april fra kl 12.00
til 14.00 arrangeres det igjen
plantemarked i hagen til Grete
og Anders Mathias Larsen på
Feda. Plantemarkedet er blitt
en tradisjon, og inntekten går
uavkortet til driften av HUSET.

De aller fleste staudene kommer fra
egen hage, men det er også bidrag fra
andre. Grete forteller at hun hvert år
spar opp de fleste staudene og deler
dem før de plantes på nytt.
Det er denne rikdommen hun raust
og gavmildt lar andre få del i. Vareutvalget i år inneholder nærmere 100
ulike typer stauder.
Allerede i høst ble svært mange av
staudene pottet og derfor er plantene

		
ekstra flotte, understreker Grete.
I tillegg til planter, blir det ferske
brød fra gårdens bakerovn å få kjøpt.
Som vanlig selges det kaffe og lapper.
Vi håper riktig mange benytter anledningen til å se en vakker hage, treffe
hyggelige mennesker og skaffe seg
planter av ypperste kvalitet.
		
Olav Granlund
Foto: Ove Larsen
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www.kvinesdal.kirken.no
Adresse: Nesgata 12, 4480 Kvinesdal

Kirkekontoret:
Kirkeverge Per Øistein Rogstad 41457584
Sokneprest Leiv Gunnar Skiftun 90157247
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Turid Nedland 45631513
Sylvi Vatland 45632339
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Torhild Larsen Nygård
Sverre Eftestøl
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Cathrine Rafoss Aagedal
Kirketjenere:
Merete Breimoen,
Asbjørn Grøtteland
Espen Rogstad
Kirkegårdsarbeidere:
Djoerd van Kammen
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Til fulldistribusjon

Ny kyrkjetenar i Fjotland

Ved årsskiftet begynte Espen
Rogstad (23) som kyrkjetenar i
Fjotland kyrkje i ein 15% stilling.
«Eg ser fram til å bli medarbeidar ved gudstenestene!» fortel
Espen til Treklang. «Mange ting
må ordnast både før og etter
desse samlingane, slik at folk
kan oppleva at det er godt å
koma til kyrkja!»

«Eg håper at Fjotland kyrkjelyd kan
vera eit åpent og inkluderande fellesskap der folk blir sett,» seier Espen.
Då blir det godt å kunna invitera andre
med. Han ser utfordringen ved at altfor
få unge blir med på gudstenestene.
Oppgåva er å skapa ein møtestad der du
sjølv kjenner det er godt å kome så det
ikkje er eit ork å gå.
Trua er viktig!
Den nye kyrkjetenaren har vore fast
deltakar ved gudstenestene frå han var
liten og fulgte foreldra til kyrkja. «Det
er positive minner, sjølv om det kunne
opplevast langdrygt for ein liten gutt.
Samstundes var det greitt å vera med
på, og gjorde det naturlig å gå i kyrkja
også då eg gjekk på Vidaregåande og då
eg var i det militære.» Han fortel at han
har gått alle gradene frå ei enkel barnetru til å bli ein grunnfesta kristen. «Gud
gir meg svar på livsens store spørsmål».
Snekker og gardbrukar
Den nye kyrkjetenaren er utdanna
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til tømrar og ønskte å skapa sin eigen
arbeidsplass. Difor har han starta sitt
eige firma: Espen Rogstad Bygg. I ei
bygd med mange etablerte snekkarar
tek det tid å koma inn i markedet, men
det reknar han med vil ordna seg etter
kvart. I tillegg driv han gard på Engedal
med ammekyr og sauer, og tek fram
ein del ved, så dagane kan bli hektiske
mange gonger.
Samfunnsengasjert
Espen har også engasjert seg i politikken i Kvinesdal. For tida er han leiar av
Krf.U (Kristeleg Folkeparti sin Ungdom).
«Eg er oppteken av at samfunnet blir
styrt etter kristne prinsipper med nestekjærlighet og menneskeverd i eit samfunn med plass til alle. Då er det viktig å

la seg engasjera i samfunnslivet!»
Er blitt godt tatt imot
«Eg trivst godt med dei oppgavene
eg har fått som kyrkjetenar,» avsluttar
Espen, og fortel at folket i bygda har
tatt godt imot han. Då Treklang spør om
han har eit bibelvers som han er ekstra
glad i, så kjem svaret utan nøling: «Det
må vera Salme 37,5: «Legg din veg i Herrens hand, så vil han visa deg veg.» Det
er godt å sleppa å leggja alle planane
sjølv.»
Eg trur at heile Fjotland ynskjer han
velkommen som kyrkjetenar, og ynskjer
han alt godt og Guds velsignelse over
denne tenesta.
		 Leiv Gunnar Skiftun

