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Prestens penn

MARNARDAL

MARNARDAL KIRKEKONTOR
Rådhuset - 4534 Marnardal

Nytt telefonnr.: 902 68 668
Hjemmeside:
www.marnardal.kirken.no
epost: post@marnardal.kirken.no
Kontortid:
Tirsdag kl. 09.00 - 14.00
Torsdag kl. 09.00 - 14.00
Sokneprest:
Arild Knutsen
Mob: 91 35 98 08
arild.knutsen@marnardal.kirken.no
Kyrkjeverge:
Truls Glesne,
Mob: 915 71 777
truls.glesne@marnardal.kirken.no
Trosopplæring 0-18:
Lasse Braadland
Mob: 406 31 033
Men.sekr.:
Kari J. Greibesland
Tlf: 990 21 776
kari.june.greibesland@marnardal.kirken.no
MARNARDAL SOKNERÅD:
Soknerådsleiar:
Torgeir Hagestad
4534 Marnardal
BJELLAND KYRKJE
Klokkar:
Kari June Greibesland
Tlf: 990 21 776
Kyrkjetenar:
Kari June Greibesland
Tlf: 990 21 776
LAUDAL KYRKJE:
Klokkar:
Theodor Tjomsland,
Tlf: 38 28 81 13
Organist:
Kåre Søyland
Tlf: 38 28 68 38
Kyrkjetenar:
Lasse Braadland
Tlf: 406 31 033
ØYSLEBØ KIRKE:
Organist:
Camilla Wiig Wennesland
Tlf: 926 35 903
Klokker/kyrkjetenar:
Truls Glesne
Tlf: 915 71 777
Tone Glesne
Stoff til neste nummer må vi ha
innen 1.11.2017

Xenofobi? (=fremmedfrykt)
Jeg trodde jeg kjente de fleste i Marnardal, nå etter 19 år som prest her. Men – heldigvis
– det kommer jo nye folk til, hele tida. Og med nye folk forandres samfunnet – og jeg
selv med det. For jeg blir til i møtet med andre mennesker. Slik er det for alle: Det er i
møtet med den andre du blir til, dannes og utvikles som menneske. Det er flere store filosofer som har konkludert slik, og jeg tror – med rette. Det er en mulighet til forandring
som ligger her, om jeg vil utsette meg selv for et virkelig møte, ansikt til ansikt med et
annet menneske. Det gjelder i møtet med noen du trodde du kjente – og ikke minst en
du trodde du ikke kjente. En fremmed.
Det kan være skummelt, det med fremmede mennesker. Fra vi er små, blir vi innprentet det: Pass deg for fremmede (menn)! Det er sikkert lurt, når du er liten og sårbar. Men
som voksen er det en dårlig regel.
Visste du at du hver dag, og hver uke har du muligheten til å møte et menneske som du
antagelig ikke kjenner fra før? Et menneske som kanskje har en annen hudfarge enn
deg. Er vokst opp i en annen kultur, med et annet språk og kanskje også har en annen
religion. Høres det skummelt ut? Jeg har tvert imot opplevd det veldig stimulerende og
interessant. I Marnardal er det mange som ønsker å vise at de tar imot flyktninger med
åpne armer. Deres eget land er livsfarlig og umulig å dra tilbake til. Noen velger det
umulige, og reiser tilbake fordi de ikke føler seg velkommen i landet vårt. Slik må det
ikke være hos oss!
Språk er en nøkkel: Derfor: Prøv å komme på Språkkafé hver onsdag kveld kl 17 –
18.30 på biblioteket på Øyslebø. Leksehjelp hver mandag kl 17 -18.30, samme sted.
Dette er kjempeflott og viktig!
Menigheten ønsker også å bidra, og starter nå familiedager på menighetshuset på
Øyslebø. Dette tenker vi å arrangere den siste søndagen i måneden. Første gang var
24.9, med middag etter gudstjenesten. En stor takk til Bygdekvinnelaget som også i år
gjorde det mulig. De neste dagene blir: 29.10, 26.11 kl 16 – 17.30, og 17.12 kl 14 –
15.30. Kl 16 er det konsert/vi synger jula inn Øyslebø kirke. Her er det viktig å møte
fram. Hvis du vil hjelpe til, f.eks ha med deg noe til kaffen, si fra til meg. Det setter vi
pris på!
Det fins altså gode og takknemlige muligheter til hyggelig avveksling fra hverdagen.
Muligheter til å lytte og lære og få et utvidet perspektiv på livet og verden. Grip mulighetene!
Hvorfor KIRKELIG konfirmasjon?
Mange unge spør seg om det. Og det er de som må få bestemme selv, hvor de eventuelt vil konfirmeres. Slik jeg ser det, er det flere gode grunner til å velge kirken:
1: Her møter du TROEN – troen på at Gud og Jesus fins, og bryr seg om lille deg, i dette uendelige universet.
2: Her møter du HÅPET – håpet om at Gud ikke har forlatt den kloden han skapte, men
har en slags kontroll – selv om vi ikke ser det, alltid. Det er viktig i en utrygg tid.
3: Her møter du KJÆRLIGHETEN – den største av all kjærlighet, den som ga seg selv for
sine venner. Den som åpner sitt
hjerte for den andres nød og problemer. En kjærlighet som bryr seg.
Om deg, om dine venner og om
dine uvenner.
Konfirmasjon betyr bekreftelse. Kirken
ønsker å bekrefte dette: Du betyr en
forskjell. Vi trenger deg i kirken. Du er
god nok! Du hører til her! Sammen
kan vi forandre verden. Litt.
Og vi kan ha det gøy og hyggelig
underveis – til og med i kirken! Og –
ikke minst – på konfirmantleir!
GODT VALG! Og velkommen!
Vennlig hilsen Arild prest
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MIN SALME
Kilde : Wikipedia
Deg å få skoda (nr.482)
Tekst: Irsk frå 700-t/Til engelsk ved Mary Bryne 1905 og Eleanore Hull 1912
Omsett: Arve Brunvoll 1978
Melodi: Irsk folketone
«Deg å få skoda», på gammelirsk Rop tú mo baile og engelsk Be Thou My Vision, er ein irsk salme frå
700-tallet og blei i 1985 teke med i Norsk Salmebok. Salmen innleia ei breiare interesse for irsk kyrkjeliv og musikktradisjon her hos oss. Salmen vart seinare gjendikta til bokmål av Eyvind Skeie, og framført
av Hanne Krogh på hennar plate Vestavind (1998), med tittelen «Irsk hymne» og åpningslinjen Vær du
visjonen, å Herre, i meg. Det er nok likevel den nynorske versjonen som blir mest brukt.
Denne folkemelodi brukes også i den svenske popballaden «Gå inte förbi», med tekst av Ulf
Schagerman og lansert som juleplate i 2003 av Sissel Kyrkjebø og Peter Jöback.
1. Deg å få skoda er sæla å nå,
Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå;
ver du for tanken min dyraste skatt,
ljoset som strålar ved dag og ved natt!
2. Ver du min visdom, mi sanning og trøyst,
tal du det levande ord med di røyst!
Far, lat meg vere barn her hjå deg.
Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg!
3. Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd;
ver du det merket som syner mitt verd,
livd for mi sjel, den tryggaste vakt;
lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!
4. Rikdom og ære som menneske gjev,
er ikkje meir enn den morknande vev.
Du er min arv som varer til sist,
himmelske konge, det veit eg for visst.
5. Konge i æva, å lat du meg då
sigrande inn i ditt rike få gå!
Ver du mi tru, den vona eg ber
til eg får skoda din herlegdom der.
Amen
Denne salmen står under gruppa «Tryggleik og glede» i den nye salmeboka. Eg likar salmen fordi den
har slik ein kraftfull og god melodi. Den er lett og god å synga til! Bodskapen i teksten er tydeleg og gjev
meg ei åndeleg støtte og oppleving. Den nynorske teksten gjer salmen klangfull. I tillegg er det spesielt
at den er over 1200 år gamal og såleis den eldste salmen i salmeboka.
Sidsel Birkeland Skaar
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Til ettertanke
Også barn forfølges for sin tro
Jeg har blitt utfordret til å skrive en tekst i
«Kyrkjelyden» om forfølgelse av kristne. Dette er
en sak jeg har vært opptatt av i mange år og først
og fremst fulgt gjennom organisasjonen Åpne
Dører. Mange kjenner til Amnesty International.
Åpne Dører er også en internasjonal organisasjon
og ganske lik Amnesty i måten man arbeider på.
Gjennom brevaksjoner prøver man å påvirke
myndighetspersoner til å frigi kristne samvittighetsfanger og hjelpe familiene til fangene. Åpne
Dører er også opptatt av å distribuere bibler og
kristen litteratur, drive opplæring og forberede
kristne som bor i områder hvor det er fare for forfølgelse.

En ny utgave av bladet til Åpne Dører dumpet
ganske nylig ned i postkassa, og denne gangen er
fokus på hvordan barn og ungdom opplever det å
vokse opp i land og samfunn hvor de ikke kan få
lov til å leve ut sin tro. Det er ikke så mange historier om forfulgte kristne som når fram til media her
hjemme i Norge. Det siste året har vi fått høre og
lese om terror mot kristne koptere i Egypt. Men det
finnes et utall av eksempler fra nesten alle kontinenter. Professor Helje Kringlebotn Sødal ved Universitetet i
Agder kunne i en kronikk i september i fjor fortelle at omkring 75% av verdens befolkning bor i land der
myndighetene enten selv står for brudd på religionsfriheten eller tillater at dette skjer. Mange ulike grupper
rammes, og kristne aller mest. Menneskerettighetsorganisasjonen International Society for Human Rights anslo i 2009 at 80% av alle religiøst diskriminerende handlinger var rettet mot kristne. For oss i Norge og ellers
i Vesten hvor kristendommen er den ledende religionen, er det lett å overse dette.
Og dem det kanskje er aller lettest å overse er barna og ungdommene som blir lidende for sine foreldres tro.
Å bli plaget på skolen er en del av hverdagen for kristne barn i land med en muslimsk majoritet. Barn kan
være ondskapsfulle mot hverandre. I vårt samfunn er det vanlige at foreldre, lærere, trenere og andre voksenpersoner griper inn når man oppdager at barn blir plaget og mobbet. Men hvordan ville vi oppleve det
dersom akkurat disse voksenpersonene deltok i mobbingen?
I denne utgaven av Åpne Dørers blad fortelles det flere historier om barn som opplever plaging og forfølgelse.
Blant annet blir vi kjent med en pastor fra Algerie som ved mange tilfeller har måttet lytte til sine egne barn
fortelle om mobbingen de opplever på skolen. Noen ganger deltar også lærere i plagingen. Barna kommer
skuffet hjem og føler seg ydmyket. En av sønnene opplevde plagingen spesielt sterkt. Dette gjorde at han ikke
turte å sove alene på sitt eget rom i en lang periode. Foreldrene på sin side opplever at de blir fengslet i utdanningssystemet. Barna må lære vers fra Koranen, og foreldrene er forpliktet til å hjelpe dem.
Foreldrene trøster barna sine og ber sammen med dem. De oppfordrer også barna til å be for dem som plager dem og fortelle om sin kristne tro når unge muslimer spør dem. På den måten får de vendt litt av det vonde de opplever om til noe som kan bli spiren til ny tro hos et annet barn.
Og be er nettopp også det viktigste vi kan bidra med. Be for våre kristne søstre og brødre som opplever forfølgelse. Dersom du har mulighet til det, kan du også engasjere deg på andre måter. Bli bedre kjent med
Åpne Dørers arbeid ved å gå inn på nettsiden deres opendoors.no.
Rune Johansen
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Glimt fra årets konfirmantleir på Lista
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Bjelland Bedehus 50 år
Det var mange som møtte til storslagen jubileumsfest på Bjelland Bedehus siste søndagen i
august.
Blant gjestane var folk som hadde vore med i
planlegging og bygging for 50 år sidan – det var
folk som hadde gjesta bedehuset år om anna –
og det var folk som ein kan seie har sin åndelege heim her. Det var folk i alle aldrar: born,
unge vaksne og eldre heilt opp i høg alder.
I alle desse åra har bygdefolket støtta trufast opp
om arbeidet på bedehuset. Om ikkje alle har
vore like aktive i menighetsarbeidet så har alle
kjendt på ein tryggleik og ei tiltru til det bedehuset står for.
--------------------------------Dei var mange som i etterkrigstida hadde
ønske om eit bedehus i sentrum
av
bygda.
Kristendom
og
misjonsiver var sterk i bygda. I
1964 fekk Bjelland misjonsforrening ei testamentarisk gåve frå dei
fem ugifte syskena i UnderHeia på
Bjerland. Dette sette fart i arbeidet.
Pengegåver
og
dugnadsarbeid
gjorde så at arbeidet kunne setjast
igång. Georg Sandland
laga teikning og kostnadsoverslag
og hausten 1966 var bedehuset såpass ferdig at det gjekk
ann å bruke det. 20.august
1967 var det innviingsfest og
sokneprest Arne Kvellestad vigsla huset i namnet åt Faderen,
Sonen og Den Heilage Ande.
Om Bedehuset kunne tala ville vi ha høyrd om store endringar i Bjelland. Men huset står trygt og
sikkert på Ordets faste grunn
og nå er også tomta frikjøpt.
Opp gjennom åra er huset godt
vedlikehaldt. Og i dei seinare
åra er det gjordt eit stort oppjusteringsarbeid med påbygg, heis,
kjøkken og toaletter.
Inger Mathilde Valborgland refererte og fortalde utfylgjande frå
møte og rekneskapsbøker dei fyrste åra og Torgny Sandland fortal-
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de mest om det som er gjordt
seinare tid.
Mange kom med helsingar til
50-åringen. Tidlegare sokneprest, Ole Gunnar Sæbø heldt
festtalen for dagen og streka
under dei sterke band som har
vore mellom kyrkja og bedehuset.
Sokneprest
Arild
Knutsen hadde med ein nyare revidert utgåve av
Bibelen som gåve frå menighetsrådet. Innhaldet i
Bibelen, Guds ord vil alltid
vere det same, men språket endrar seg i
tida. Og då ein frå salen bad om at Bibelen skulle opnast
og det skulle lesast det som auga fyrst falt på, var ordet: Ordtaka 16,1:
Menneskehjarta legg sine planar,men svaret på tunga kjem frå Herren.
Vi let dette vera eit vers for dagar og år som ligg framføre oss!

Bjørg M.

Øyslebø sangsøstre
Vi kan bekrefte at vi har gjort opptak med Øyslebø Sangsøstre og at vi fremover skal arbeide videre med opptakene.
Det er alltid greit å ikke prate så mye underveis i et arbeid, men det som er lett å si er at årene vi har kjent jentene
og den gjensidige gleden og tilliten vi har møtt der ser ut til å ha funnet veien inn på opptak.
Hva som må skje med opptakene er ikke klart ennå, og det er mulig vi skal gjøre flere opptak.
Opptaksrommet, i dette tilfelle Øyslebø Kirke, er alltid betydelig for samspillet og stunden .. tusen takk for lånet!
Beste hilsen, Tor (Konstali) og Per Aasmund (Aarnes)

Fra venstre: Ragnhild Ausland, Gurine Brunvatne, Gerd Høgetveit og Mabel Lauvdal.
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20-årsjubileum!
I 1997 stod vårt nye menighetshus på Øyslebø ferdig. Det er
nå gått 20 år siden den gang!
Derfor tenkte vi at dette ville vi markere Lørdag 21. oktober
kl.18.00 holder vi fest for huset. Vi satser på at brukerne våre slik
som «sprell-levende», «Take a break», og andre deltar.
Tidligere domprost i Agder og Telemark bispedømme, Bjarne
Sveinall, kommer denne kvelden.
Vi skal også ha bevertning, og så blir det mulighet til å gi en
gave til huset! Vi har stadig nye prosjekter på gang for huset.
ALLE hjertelig velkommen! For komiteen: Truls Glesne

Velkommen til
«Formiddagstreff» på Øyslebø
Menighetshus høsten 2017
Tirsdag 29. august 11-13:
«Kulturen på Taiwan», v/ Sissel Knibe
Tirsdag 26. september 11-13:
«Ny i Norge – en utfordring»,
v/ Lena og Bernt Ove Bjørgsvik
Tirsdag 31. oktober 11-13:
«Myter, fakta og litt til»- om Martin Luther
v/ Ingrid Wisløff Jæger
Tirsdag 28. november 11-13:
«Advent i ord og toner», v/ Gerd og Bjarne Hovland
Med hilsen
Formiddagstreffen på Øyslebø Menighetshus
Ledere: Aase Skaar, tlf. 38286644 / 95167779
Knut Flystveit, mob. 90954853
«Glede i hjertet gir god helse.
Mismot tærer på kroppen».
(Fra ordspråkene)

RENHOLDER
I Bjelland kyrkje
Denne stillingen er ledig snarest.
Renholder i Bjelland kyrkje utgjør 7,1 % av hel stilling.
Stillingen er lønnet i samsvar med tariff.
Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.
Det er ordinær gudstjeneste hver tredje søndag.
Renholderen er kirkelig medarbeider og må gjøre sin tjeneste i
lojalitet mot kirken. Marnardal sokneråd står for tilsettingen.
Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge
Truls Glesne, tlf. 915 71 777 eller
truls.glesne@marnardal.kirken.no
Søknaden sendes til
Marnardal sokneråd v/kirkevergen, Rådhuset
4534 Marnardal.
Eller på epost: truls.glesne@marnardal.kirken.no
Frist: 20.okt. 2017.
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Velkommen til møter og gudstjenester!

Bjelland kyrkje
OKTOBER:
1. Gudstjeneste kl.11.00
3. Formiddagstreff kl.11.00
12. Finnmarksvennene kl.19.30
20. Fredagskafè kl.18.00
22. Gudstjeneste/høsttakkefest kl. 11.00
26. Torsdagsmøte kl.19.30
NOVEMBER:
12. Gudstjeneste kl.11.00
24. Fredagskafè kl. 18.00
29. Onsdagsmøte kl.19.30
DESEMBER:
3. Konsert med Inger Lise Stulien
kl. 18.00
24. Familiegudstjeneste kl.14.30
25. Gudstjeneste kl. 11.00
28. Juletrefest, Søndagsskolen og
Normisjon kl.18.00

KYRKJELYDEN
for Laudal - Øyslebø - Bjelland
UTGJEVE AV SOKNERÅDET I MARNARDAL

REDAKSJON:

Arild Knutsen, Sidsel B. Skaar og
Rune Johansen.
Red.sekr. Kari June Greibesland
Kasserer: Kari June Greibesland,
Bjelland.
Gåver til bladet vert motteke med
takk!
Kontonummer: 3144.31.01198
Trykk: Setesdalstrykk AS 4735 Evje

Laudal kyrkje

Øyslebø kirke

OKTOBER:
8. Gudstjeneste kl.11.00
19. Møte Normisjon. Tale v/ Alf
Halvorsen.
20. Kompefest Tjomsland bedehus.
27. Kompefest. Laudal avholdslag. På menighetshuset.
29. Gudstjeneste kl.11.00.

OKTOBER:
5. Torsdagsmøte, Israelsmisjonen
10. «Sprell levende» (søndagsskole) kl.
17.30-18.30
12. Torsdagsmøte, Indre sjømannsmisjon
15. Gudstjeneste kl.11.00
19. Torsdagsmøte Normisjon v/Knut Svein
Dale
21. Jubileumsfest kl.18.00. Øyslebø menighetshus 20 år. Tale v/Bjarne
Sveinall.
24. «Sprell levende» (søndagsskole) kl.
17.30-18.30
26. Basar, husstyret
31. Formiddagstreff kl.11.00

NOVEMBER:
2. Møte Misjonssambandet.
16. Møte Normisjon. Tale v/ Gunhild
Aabel.
26. Gudstjeneste kl.11.00.
DESEMBER:
7. Møte Misjonssambandet.
10. Lysmesse kl.16.00
24. Familiegudstjeneste kl.14.30
31. Kveldssang Laudal kyrkje kl.17.00.
ØKONOMIEN I
«KYRKJELYDEN»…
Vi er avhengig av frivillige gaver for å
kunne drifte bladet, og håper derfor
du vil være med å støtte bladet videre
ved å benytte vedlagte
giro!
På forhånd – takk
for gaven!
Med hilsen fra
oss i
redaksjonen.

NOVEMBER:
2. Torsdagsmøte Normisjon, Knut Svein
Dale
5. Gudstjeneste kl.11.00
7. «Sprell levende» (søndagsskole) kl.
17.30-18.30
9. Torsdagsmøte, Israelsmisjonen
16. Torsdagsmøte, menigheten
19. Gudstjeneste kl.11.00
25. Julemesse
28. Formiddagstreff kl.11.00
DESEMBER:
5. «Sprell levende» (søndagsskole) kl.
17.30-18.30
17. Vi synger jula inn, Øyslebø kirke
kl.16.00
24. Familiegudstjeneste kl. 16.15
26. Gudstjeneste Marnarheimen kl.11.00

Sjekk vår NYE hjemmeside: www.marnardal.kirken.no

Slekters gang
BJELLAND
Døde: Arvid Glør Høye, Hild Foss, Else
Tønnesland.

LAUDAL

ØYSLEBØ

Døpte: Alexander Røinaas Olsen.

Døpte: Keet Annine Johnsen Finsådal.

Døde: Helge Haugedal (urnenedsettelse).

Døde: Nils Rune Bue, Anders Bergvatn
Homme (gravlagt v/Mandal kirke).
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Landes
Begravelsesbyrå as
MARNARDAL KOMMUNE
Kommunens administrasjon finner du i rådhuset,
tlf. 38 28 90 00
Ordfører treffes mandag–fredag (9–15) tlf. 945 20 986
Rådmannen tlf. 901 05 380
Helsesenteret ved rådhuset tlf. 38 28 82 20
Helse og omsorgsavdelingen på Marnarheimen
tlf 38 28 94 00

Vi har bøker og musikk

NOMI
Bok & media
Store Elvegate 14 - 4500 Mandal
Telefon 38 26 33 99

METTES
STRIKKEKAFÈ /
GARNBUTIKK
4532 Øyslebø. Tlf. 95 80 81 15.
Åpent hver mandag fra 15.oo – 19.oo
Velkommen innom for en hyggelig handel,
og ta gjerne med håndarbeid om du ønsker.
(Garn kan også leveres etter avtale resten
av uken, send gjerne en sms med bestilling.)

Mandal
Døgnvakt: 38 26 52 87

Evje og Vennesla Begravelsesbyrå as
Vi ordner alt vedrørende
begravelser og kremasjoner.
DØGNVAKT:
Magne Kjetså:
Snefrid og Einar Dale:
Faks:
4735 EVJE

379 30 151
952 19 191
909 79 667
379 30 107

Marnardal folkebibliotek
Øyslebø:
Tlf: 48 99 10 12

Åpningstider:
Tirsdag 10 – 19
Onsdag 10 – 19
Torsdag 10 – 19

Bjelland: (betjent)
Tirsdag 11 – 14
Tlf: 48 99 10 12 (Bok i butikk, åpent som Joker
Bjelland).

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
MARNARDAL
FYSIKALSKE INSTITUTT
Terapiriding - fysikalsk behandling
4534 Marnardal
Tlf 38 28 76 78 - 952 08 052

KYRKJELYDEN
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post@agvigemyr.no

Dagligvare

Byggeavd

kl 8.30 -19.00 man-fred

kl 9.00 – 18.00 lør

kl 8.30 -18.00 man-fred kl 9.00 – 13.00 lør

HVORDAN HAR DU DET egentlig?

22 40 00 40
ØVREBYEN. TLF.: 38 27 90 80
www.damman.no

LAUDAL, 4534 MARNARDAL
Tlf.: 38 28 72 12
OPPRETTING
DEKK
REKVISITA

ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST

ØYSLEBØ
Tlf. 09200 / www.sor.no
Kontortid:
Mandag, torsdag, fredag kl. 09.00 – 15.00

P ETTERSEN V ESTBAKKE & C O
A D V O K A T F I R M A

Advokat Åshild Schmidt
Tlf: 930 842 44
Hva folk snakket om
har de lest i
LOKALAVISEN
følg med du også!

Gravmonumenter og skifer fra
Evje Steinindustri
Oppussing av gamle monumenter

TORGNY SANDLAND
Bjelland, tlf: 95 16 85 79

BUA LANDHANDEL

en «sterk fyr» i sør

4534 Marnardal
- Post i butikk
- Tipping
Åpningstider: Mandag – Fredag 09.00 - 18.00
Lørdag
09.00 - 16.00
Tlf: 38 28 84 23

B-blad

Returadr: Marnardal kirkekontor 4534 Marnardal

Aslak Larsen, Frida Helen Nordnes Øydna, Johanna Ougland og Martin Norman Martinsen.

Loppemarkedet på Øyslebø Menighetshus
10 år gamle Salomon Il Spikkeland var blant de første inn dørene under loppemarkedet på Øyslebø menighetshus lørdag 16. september.
Dermed sikret han seg sitt eget kupp; en kjempestor bamse på sin egen størrelse. Noe han var veldig godt fornøyd med. Og prisen: bare 50
kroner.
De første kjøperne sto i kø allerede en drøy time før dørene åpnet. Da dørlåsen ble vridd om klokka 10. 30, var det straks smekkfullt i
hovedsalen, og alle selgerne i gule vester fikk nok å gjøre med å ekspedere kunder som ville kjøpe pynteting, klær, leker, LP-plater og masse annet. Også kjøkkengjengen fikk nok å henge fingene i med kaffekoking, vaffelsteking og salg av kaker og gjærbakst levert av folk i
menigheten.
Etter halvannen time var det over. Knut Flystveit og Truls Glesne kunne telle opp en brutto omsetning på 31.006 kroner. Etter fratrekk av
litt utgifter blir det en fin sum til driften av menighetshuset som i år fyller 20 år og hver uke fylles med varierte aktiviteter.
Som vanlig på loppemarkeder, var det mye som ikke ble solgt. Det meste ble kjørt til hjelpeorganisasjonen L.E.G.O. Romania som holder
til på Evje slik at det kan bli til glede for fattige familier i dette øst-europeiske landet.
Rune Johansen

Hovedsalen ble raskt fylt opp av kjøpere da dørene åpnet.

Salomon Il Spikkeland.

