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Men noen skal nok på fjellet, og i så fall håper vi det kommer mere
snø. For det er sen påske i år. Men uansett skal du vite at det finnes
gode muligheter til åndelig felleskap også der. Oversikten finner du i
dette bladet.
Vi har laget et innholdsrikt blad og håper det er noe som fanger din
interesse. Hva med Spillhelg 9.0? Lokalt håndballtalent i Vipers?
Eller vår lokale kandidat til kåringen av Årets Villmarking?
I dette nummeret tar vi også opp det litt kjedelige temaet økonomi.
For menigheten trenger mere penger. Og vil du støtte menighetens
arbeid vil vi sterkt anbefale Vårsleppet i Voie som vi håper skal bli en
veldig morsom helg. Les videre og ha en riktig god påske!

VOIE MENIGHET

telefon: 38 19 68 20
epost: voie.menighet@kristiansand.kommune.no
Se vår hjemmeside: www.voiemenighet.no
Følg oss på FB

DET STORE KORSET
På langfredag henger det et svart
stoffstykke over det store korset.
For å vise sorgen, døden. Musikken
og utrykket under gudstjenesten er
dempet. Vi hører pasjonstekstene i
bibelen bli lest.

Det var i påsken 2012.
Han hadde begynt å tenke.
Det var noe i påskens budskap
han ikke kom videre fra.
I fåmælte samtaler forsøkte han å
sette ord på noe fra sine amerikanske
røtter. Savn etter noe håndgripelig.
Noe som viste kjærligheten, lidelsen,
frelsen. Men det var ingen som helt
skjønte hva han tenkte. Likevel var et
prosjekt i ferd med å bli skapt.

Ved foten av korset er det fem roser
– en for hvert av sårene Jesus fikk på
kroppen denne dagen. Menigheten
legger så ned steiner ved det store
korset, som et symbol på livets byrder.
Påskedag er det svarte stoffstykket
skiftet med hvitt – renhetens og
festens farge. Dette er livets dag.
Menigheten feirer Jesu seier over
døden. Hele menigheten har blomster
som de legger til pynt over steinene
ved det store korsets fot.

I året som fulgte gjorde han grundige
undersøkelser – hvor høyt, hvor bredt,
hvordan kunne det la seg gjøre? Han
tenkte, tegnet og lagde en modell.
I hjemkirken i Amerika hadde de
et stort kors han husket fra påskefeiringene i barndommen. Nå ville
han lage et tilsvarende kors i Voie.
Påsken 2013 var det ferdig. Blain
Jackson som lagde korset glemmer
aldri øyeblikket da folk kom inn og så
korset han hadde laget. Det var fire
meter høyt. Alle ble grepet av inntrkket
.

«Dine hender er fulle av blomster.
Hvem var det du tenkte å gi dem til.
Mine blomster ble plukket til Jesus.
Graven fant jeg tom. Han var ikke der.
:/: Halleluja! :/: »

Jeg vil ønske alle lesere en god påske
– og minner om at vi som vanlig
ønsker alle velkommen til kirka for å
oppleve påskens budskap og det store
korset, hvis dere er i nærheten!!
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BARNAS PÅSKEVANDRING
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Av trosopplærer Kathrina Reiersølmoen

I dagene før påskehøytida
strømmer barn til Voie kirke.
Det er fantastisk hyggelig
når kirka fylles med barna fra
bydelens ulike barnehager
og alle sammen får oppleve
historien om påskeunderet.
Barns nysgjerrighet og undring er en
gave, og det er fantastisk å få være
med dem i dette.
Vi er også så heldig å få besøk av
«Hønsemannen», som har blitt en aldri
så liten tradisjon. Øystein Pedersen
sørger for at kyllingene er klekket ut
og klare til fremvisning på denne tiden
– både nyklekka kyllinger og voksne
høner er på plass, til stor glede for alle
sammen. Kyllingene er i seg selv noen
enestående små undre.
Barna som går på andre trinn på Voie
og på Sjøstrand skole kommer også
på besøk disse dagene. Da får de
være med på en vandring, helt fra
Jesu fødsel og frem til påskebudskapet, om Jesu død og oppstandelse.
Hele kirka benyttes under vandreturen
– det er en nydelig og spennende reise
sammen med barna, som avsluttes i
kirkerommet ved det store korset og
den tomme graven.
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GUDSTJENESTER
I PÅSKA
PALMESØNDAG KL. 11.00

Gunnar Trægde Pedersen

LANGFREDAG KL. 11.00
Gunnar Trægde Pedersen

FØRSTE PÅSKEDAG KL. 11.00
Gunnar Trægde Pedersen

FØRSTE PÅSKEDAG

er det familiegudstjeneste.
Ta gjerne med blomster
til å pynte korset med.
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VÅRSLEPPET I VOIE
FREDAG KL 19
BILREBUSLØP

Kanskje litt på kanten i forhold til
politisk korrekthet, men på fredag
børstes det støv av en klassiker fra
70-tallet, nemlig bilrebusløp. I bilen
sitter du og tre andre på laget ditt.
Sammen løser dere rebuser som leder
dere fra sted til sted langs løypa.
Ta med eller send en utfordring til
venner, familie og naboer! Har du
plass i bilen er det også noen yngre
krefter fra VUG som gjerne vil sitte på!
Fremmøte ved Voie kirke
Påmelding fra kl. 18.00 eller på
voiemenighet.no
Startkontingent kr 100,- per deltager
Etter rebusløpet er det åpen kiosk
og kafe i Ungdomskjelleren!
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LØRDAG KL 14
MOSJONSLØP OG BARNELØP

For den som liker en fysisk utfordring
arrangeres det mosjonsløp og barneløp
i Voieskauen på lørdagen. I mosjonsløpet kan man velge mellom kort og
lang løype, på henholdsvis 5 og 10 km.
Fremmøte ved Voie kirke.
Påmelding fra kl. 13.00 eller på
voiemenighet.no
Startskudd kl. 14.00 for barneløp og
kl. 15.00 for mosjonsløp,
kort og lang løype
Startkontingent kr 150,- for voksne,
kr 100,- for ungdom (13-18 år) og
kr 50,- for barn (0-12 år).
Det utdeles premier i alle løp.
I mosjonsløpet kåres det vinnere for
beste tid og idealtid. Blant premiene
er det et nytt løpeantrekk for dame
og herre.

SØNDAG KL 11
BASAR, GUDSTJENESTE, KAFÉ
OG PREMIEUTDELINGER

På søndag avsluttes det hele med
gudstjeneste kl. 11.00, etterfulgt
av BASAR med flotte gevinster og
STOR kafé med hjemmelaget lapskaus
og kaker .
Gevinstene består blandt annet av
hårklipp hos Vertshuset Dame- og
herrefrisør, byggmestertimer fra Rune
Pedersen, gavekort fra Blomstertunet,
gavekort fra Meny, bilpakke med
SuperSpeed, gavekort på hudpleie hos
Estimè og mye, mye mer.
Her blir det også høytidelig utdeling
av premier til vinnere av bilrebusløpet,
mosjonsløpet og kunstlotteriet

MENIGHETSBLADET FOR VOIE

Bli med på vårens store happening i Voie, helga 21.-23. april!

KUNSTLOTTERI

I forbindelse med Vårslepppet blir det
arrangert et lotteri med eksklusive
premier fra lokale kunstnere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kjersti Munkejord Lamb, bilde
Mandal Veveri, bunads pledd
Solveig Skaaland, glassengler
Ingunn Sandvikmoen, porselen
Åse Sandvikmoen, bilde
TONE bytone, smykke
Oddvar Paulsen, fotokunst
Oscar Jansen, bilde
Olga Grimsmo Nilsen, bilde
Kjersti Sandvik, bilde
Landskapsfotografene, fotokunst

FAST
UKEPROGRAM
FOR VOIE KIRKE
BARN
Søndager
Tirsdager
UNGDOM
Torsdager
Fredager

kl. 11.00/18.00: Søndagsskole
kl. 17.30: VoiKiBa øver
kl. 16:30: Supertirsdag på utvalgte datoer
kl. 19.00: Convoy øver
kl. 18.00 KRIK, Torkelsmyra skole
kl. 20.00: VUG, Voie Ungdoms-Gruppe

			

VOKSNE
Mandager kl. 19.30: Voice øver i partallsuker
Torsdager: kl. 11:00: Strikkekafé
kl. 11.00: Bibel og Kafé på utvalgte datoer
kl. 20:00: Jentekvelds på utvalgte datoer
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6-ÅRSSKOLE
Fire onsdager i løpet av februar og mars har
fjorten 6-åringer vært samlet til 6-årsskole i
Voie kirke. Opplegget er en del av Voie kirkes
trosopplæringstilbud.
Av trosopplærer Kathrina Reiersølmoen

Det har vært stor stas å få høre om «Den hemmelige
vennen» i Kari Vinjes bok om Pelle Pimpen og Jonatan
Finkeltopp. Britt Damsgaard har gjort historiene levende
med sine gode fortellerevner, mens Lise Bruce har hatt
regien på den kreative aktiviteten i etterkant. Noen har
også sørget for deilig kaffemat – så her har det blitt påfyll
på flere måter, til stor stas for alle dem som har deltatt.
Jeg har lyst til å rette en takk til alle dere foreldre som
velger å sende barna deres til trosopplæringstilbudene
i Voie kirke. Vårt ønske er å kunne være til hjelp for dere
og barnets faddere, ved å gi barna et glimt av Jesus og hva
bibelen forteller oss om vår Gud. Løftet som gis ved dåpen
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er nydelig og alvorlig «…å vise omsorg for barnet, be for
han/henne, lære han/henne selv å be og hjelpe han/henne
til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så
barnet kan leve og vokse i den kristne tro…». Vi ønsker å
være med dere på denne veien!
Alle er velkommen på våre trosopplæringstilbud, uansett
om man er døpt eller ikke, eller er døpt i et annet trossamfunn. Men det er bare kirkens medlemmer vi har
adresser til og dermed kan innby spesielt til de ulike
tilbudene. Derfor må dere som ikke står i våre register
følge med på kirkens hjemmeside eller Facebook.
Alle, alle vil vi ha med!

9

MENIGHETSBLADET FOR VOIE

VI HAR PLASS TIL FLERE!
Hver torsdag, unntatt
skoleferier, fra kl. 11.00 –
14.00 samles strikkeglade
damer til kreativt og fremfor
alt sosialt fellesskap.
Her kommer drevne strikkere
og de som ønsker å lære.
Vi har garn og pinner til nybegynnere!
Det er heller ikke flaut å ta med
strikkeprosjektet som bare ble
liggende. Vi bidrar med hjelp,
inspirasjon og mot til å fullføre!
Damene er etter hvert blitt en
sammensveiset gjeng som har
bestemt seg for å dra på dagstur
sammen i år. Når sommeren kommer
avsluttes sesongen med å besøke
ei dame som bor i naturskjønne
omgivelser på Hægeland. Det gleder vi
oss masse til!
Strikkekaféen er like mye et sosialt
treffsted for deg som ikke driver
med håndarbeid. Liker du f.eks. å
gå tur, kan du komme inn og delta i
lunsjfellesskapet.

Ta med deg nistepakke eller «bare» nyt
våre nystekte vafler og kaffe/te. Hvem
vet, kanskje du treffer både gamle og
nye bekjentskaper!
Dette er et tilbud for damer i alle
aldre. Det er supert når generasjonene
møtes.
Felles for oss alle er at vi bor i Voie og/
eller er interessert i strikking og sosialt
fellesskap.
Noen har annen etnisitet enn norsk,
så kaféen er derfor også en arena for
norsktrening! Barn er ingen hindring,
snarere tvert i mot! Vi har tepper
og leker for de små, og det er lett
tilgjengelig med barnevogn.
Så er du hjemme på dagtid, er
nyinnflyttet i Voie, savner noen å kjase
med, har lyst til å lære strikkekunsten
og/eller har lyst på vafler, ja, så venter
vi på akkurat deg – med eller uten
strikketøy.
Lurer du på noe kan du ringe diakon
Rannveig J. Lyngroth på telefon
92448457.

TEAM JIF

Denne gjengen sparer Voie menighet for kr. 100.000 hvert år!

– Det er rett og slett fantastisk, sier daglig leder Unni
Brekka Ugland i kirka. Gjengen hun snakker om går under
navnet «Team JIF» og sørger for at det er rent og pent i
alle rom i underetasjen, inkludert Storsalen, Lillesalen,
ganger, Ungdomskjelleren, toaletter og kjøkken.
Det er tre team som deler på jobben, som betyr at alle
vasker to timer hver per måned. Og det med glede!
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På det ene bildet ser vi Åse Rypestøl, Anne Marie Hornnes,
Ellen Heier og Inger Natvig. På det andre ser vi Wigdis Røed
og Signe Ravnåsen. Cay Knudsen og Astrid Heggland hører
også med, men ble dessverre ikke med på noen av bildene.
I tillegg må det også nevnes at Roald Berg har vært med i
mange år, men takket for seg i høst.
Tusen hjertelig takk skal dere ha alle sammen!
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NYTT MISJONSPROSJEKT

SUPERTIRSDAG

Menighetsrådet i Voie har vedtatt at misjonsprosjektet for perioden 2017 til 2020 skal være
«Barn og unge i Thailand». Målet med dette
arbeidet er å gi barn og unge et verdig liv og å
fortelle dem om Jesus og Guds kjærlighet til hver
enkelt. NMS – Det Norske Misjonsselskap –
har stort engasjement i Thailand, og har vært
der siden 1976.

Hver første tirsdag i måneden serverer denne
gjengen deilig hverdagsmiddag til en billig penge.
Det går blant annet i lapskaus, fiskekaker og
gryterett.

Veldig mange lever under stor fattigdom og mange har
ikke foreldre som tar seg av dem. Dette gjelder særlig i
slumstrøkene i Bangkok. Derfor satser NMS på å hjelpe
barn og unge i slumstrøkene og barn og unge på den del
av landet der fattigdommen er stor.

Solveig og Åse øser opp middag på tallerkenene, vasker og
rydder kjøkkenet mens Inge og Reidar er «ryddegutter», dvs.
at de setter på plass bord og stoler før og etter middagen.

Tiltakene vi støtter gjennom vårt misjonsprosjekt er:
Immanuel barnehage, Lovsangshjemmets barnehage,
Immanuel musikkskole, Mødrehjemmet for unge jenter,
Immanuel internat og annet barne- og ungdomsarbeid.

Bjørg, som er «kjøkkensjef» med lengst fartstid, sier det er
kjempekoselig å se at så mange familier koser seg sammen
over middagen. Det samme sier Finn Oscar som har «arvet»
kassererjobben etter Bjørg.

Noen av de som bor på Immanuel internat

Ingen tvil om at dette er en trivelig gjeng som også har det
trivelig sammen. Humøret og humoren sitter løst når de
møtes. De oppfordrer flere til å melde seg i menighetens
frivillige arbeid. Her er oppgaver og nye bekjentskaper

Vårt misjonsengasjement vil gi barn og unge
«Verdig liv og varig håp».

Fra Lovsangshjemmets
barnehage

12

F.v. Reidar Hanssen, Inge Brenna, Solveig S. Olsen, Bjørg Brenna,
Finn Oscar Olsen og Åse Tversland
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LÆRERIKT OG GØY
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FOR KONFIRMANTER
I januar og februar ble Voie-konfirmantene delt i små grupper som hver hadde tre samlinger hjemme
hos folk i menigheten. Å arrangere hjemmegrupper har blitt en tradisjon i konfirmasjonsopplegget,
og på programmet stod som vanlig lek, mat, undervisning og prat om tro.
Vi har spurt fire av konfirmantene om hvordan de opplevde
sine hjemmegrupper.

Emma Støkken Årikstad:

– Jeg synes det var veldig gøy. Jeg følte jeg fikk svar på
mer, og fikk spurt om litt fler ting enn jeg hadde gjort på
vanlig konfirmasjonsundervisning. Jeg satte veldig pris på
at det var så åpent. Det var ingen dumme spørsmål og
hjemmegruppelederen svarte veldig bra og gav oss fine
svar på litt vanskelige spørsmål.

Emma Ulvnes:

– Vi snakket om Jesus innenfor forskjellige tema og
gjorde refleksjonsoppgaver. Vi hørte også bibelhistorier
og så videoer om hva Jesus er for forskjellige mennesker.
Å være med i hjemmegruppen var gøy. Vi fikk lært om
Jesus, og vi fikk snakket med andre om hvordan de tenker
om forskjellige tema.

Isabel Videm Buø:

– I hjemmegruppen lærte vi om Gud og Jesus og om ting
de gjorde og sa. Vi lærte ved å lese i Bibelen, leke leker,
gjøre oppgaver osv. Jeg syntes det var veldig gøy og lærerikt. Vi var ikke så mange, så alle fikk tid til å si sin mening
og stille spørsmål.

Julianne Skau Straum:

– Vi lekte noen leker som var knyttet til temaene, så spiste
vi og lærte om det temaet vi skulle ha om. Vi lærte på
morsomme måter. Jeg satte pris på at jeg fikk lov til å være
med og for å ha lært det jeg lærte av de vi var hos.
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ANSTRENGT ØKONOMI
I VOIE MENIGHET

Av daglig leder Unni Brekka Ugland

Menigheten har det siste året
budsjettert med betydelige
underskudd for å opprettholde
ønsket aktivitetsnivå. Dette
har tært på oppsparte midler
som menigheten trenger som
sikkerhet for sine økonomiske
forpliktelser.

til å dekke det menigheten skal levere
av lovpålagte tjenester. 			
Alle menighetsbyggende aktiviteter
utenom dette må menigheten drifte
og finansiere selv. Og disse er helt
avgjørende for at Voie kirke skal kunne
fortsette å ha en sterk og levende
menighet.

For 2017 er målet å opprettholde
samme aktivitetsnivå som tidligere år,
samtidig som budsjettunderskuddet
skal reduseres kraftig.
For å få til dette må det iverksettes
noen tiltak. På den ene siden må
det letes etter kostnader som kan
fjernes uten for store konsekvenser for
aktivitetene. På den andre siden må
det jobbes for å øke inntektene.
For 2017 har menigheten en
ambisjon om å øke inntektene med
minst kr 100 000.

HVORDAN SKAFFER
MENIGHETEN EGNE PENGER?

HVORDAN FINANSIERES
DRIFTEN AV MENIGHETEN?

Med unntak av noen egenfinansierte
stillinger får alle ansatte sin lønn
fra det offentlige. Prestene får sin
lønn gjennom Bispedømmerådet,
mens resten får lønnen utbetalt av
Kristiansand kirkelige fellesråd. Men
disse stillingene er stort sett beregnet

Det største beløpet kommer fra den
faste givertjenesten. I år regner vi med
at dette vil utgjøre ca. kr 630.000,
som er en nedgang fra tidligere år
fordi noen av våre faste givere har
flyttet eller gått bort. Videre tjener vi
penger på utleie av kirka. Dessuten
går rundt halvparten av kirkeofringene
til menighetsarbeid, ca. kr 100 000
per år.
Tidligere har menigheten også hatt
inntekter som arrangør av 17. mai
feiring i Ytre Vågsbygd, men denne
inntekten har vi ikke lengre etter at
stafettpinnen ble gitt tilbake/videre til
MSSM og skolene.

HVA ER MENIGHETENS
STØRSTE UTGIFTER?

De største utgiftene er de egenfinansierte stillingene, som er en diakon

i 50% stilling og trosopplærer i 100%
stilling. Men summen av alt det andre
blir også mye penger: Innkjøp av
utstyr og inventar, drift av barne- og
ungdomsarbeid, konfirmantarbeid og
mye mer.
Fellesrådet står for utstyr
og inventar i kirkerommet og
kontorfløyen, mens menigheten har
ansvar for alt utsyr i og vedlikehold
av menighetssalen, kjøkken og hele
kjelleren.

HVORDAN KAN DU BIDRA?

Det er ikke så vanskelig å bli en giver
til Voie menighet! Du kan gi en gave
til menigheten på konto nummer
3000 07 70058 eller laste ned appen
mCash og gi en gave der.
Du kan også bli med i
givertjenesten med et fast månedlig
beløp. Forutsigbarheten i denne
løsningen er en stor fordel. Kontakt
oss på telefon 38 19 68 00 eller
send en epost til voie.menighet@
kristiansand.kommune.no!
I tillegg håper vi at det er mange
som vil være med på vår aksjonshelg
«Vårsleppet i Voie» etter påskeferien,
som vi håper blir en veldig morsom
mulighet til å legge igjen litt penger til
menighetsarbeidet i Voie.
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LOKALT SUPERTALENT

I HÅNDBALL
Foto: Terje Refsnes

Hanne begynte håndballkarrieren i Våg i 8-9 års alderen og
debuterte for Vipers for tre år siden. På banen spiller hun
venstre kant og har kontringer som sin spesialitet. Det betyr
at hun skal score mål. Og det gjør hun, men foreløpig mest
i 2. divisjon for Våg. For kampen om spilletid i Vipers er tøff.
– Jeg har lært meg å sette mål som utfordrer meg selv til
å bli en bedre spiller i stedet for å sette konkrete mål for
f.eks. spilletid eller landslagsspill, sier Hanne. Som spiller
kan du ikke påvirke disse tingene annet enn å utvikle deg
til å bli bedre, samtidig som du skal ha litt flaks på veien.
For meg er det målsetningene som ingen kan hindre meg i
å klare som er viktigst.
Men, det er lov å drømme. – Drømmene mine kan fint
være helt motsatt. De kan være veldig langsiktige og store.
Hanne spiller håndball mer eller mindre på heltid. - Ved
siden av håndballen tar jeg noen enkeltemner på UiA og
har jobbet litt i posten. Planen er å studere, men hva det
blir prøver jeg å finne ut av.
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Hanne Andve er 20 år, bor i Alkeveien og er
et lokalt supertalent i spillerstallen til Vipers
Kristiansand, Våg håndballklubbs satsning i
eliteserien.
– Gjennom Vipers har jeg masse sponsorer som bidrar til
at vi kan bygge et av de beste lagene i Norge og på sikt
i Europa. Disse sponsorene gjør at det blir gratis for oss
spillere å drive med håndball, ved at vi får klær, utstyr og
reiser dekket. Det blir en god del reising. Vi har 22 kamper
i seriespillet. I tillegg kommer deltagelse i Europacup, NM og
sluttspill. Halvparten av disse er på bortebane. Vi tar buss
til alle kampene utenom Bergen, Trondheim og Hamar.

håndballsatsningen. - Jeg likte de fleste øvelsene og satset
derfor på 7-kamp, i tillegg til langsprint.
Hun synes det er vanskelig å velge ut enkeltresultat som
står høyere enn andre, men husker det som veldig stort da
laget fikk en 4. plass i Lerøyserien for jenter 18, samtidig
som hun fikk en 5. plass på toppscorerlisten. – Da var
det lenge siden noen fra våre kanter hadde fått en så god
plassering nasjonalt.
– Målsetningen min er å bli så god jeg kan bli, så lenge jeg
synes det er gøy. Jeg er opptatt av å utfordre meg selv som
spiller og så se hvor langt jeg kan nå etter hvert som jeg
mestrer målsetningene mine.

JENTEKVELDS
Vårens to siste samlinger er 20. april og 1. juni.
Ta med et pålegg. Vi har brød og drikke, og god
plass i sofaen! Vi dekker bord og tenner lys nede i
kirkens underetasje.
Jentekvelds er et uformelt og sosialt dametreff!
Vi er i alderen ca. 30 år og oppover. Det er veldig
koselig og en glimrende måte å bli bedre kjent
med andre på.
Lørdag 29. april, drar vi til Feda og det store vår-

markedet. Transport organiserer vi felles i privatbiler.

– Miljøet i Vipers er veldig godt! Det har nok aldri vært en
bedre treningskultur i klubben, og gruppa fungerer veldig
bra. Vi trives utrolig godt sammen og har det veldig gøy
samtidig som vi jobber veldig hardt for å nå målene våre.

BIBEL & KAFÉ

– Vi har 5-6 fellestreninger med laget hver uke, hvor i alle
fall én er fysisk, avhengig av kampprogrammet. I tillegg har
jeg i hvert fall to fysiske treninger alene.
Hanne drev også med friidrett en stund, men sluttet
for to år siden da det ble vanskelig å kombinere med

Vi treffes på onsdagene:
22. mars, 19. april og 24. mai, kl. 11.00.
Legg merke til at vi har byttet dag!
Foto: Terje Refsnes

17

MENIGHETSBLADET FOR VOIE

SPILLHELG

9.0

NYTT LYS I LYSLØYPA
Av Aasmund Nikolaisen

Første helga i vinterferien gikk Spillhelg av stabelen nok en gang i Voie kirke. Dørene åpnet offisielt
klokken 20.00. Og da strømmet det ungdom med datautstyr ned i kjelleren for å spille dataspill til langt
på natt.
Storsalen var rigget til med langbord med nettverksfordeling
og strømtilførsler. Veggene var dekket av et lilla lys fra LED
lampene som var plassert rundt i salen. Atmosfæren var til
å ta og føle på.
Det var altså den niende gangen Spillhelg har gått av
stabelen. For mange var det første gang, mens andre
muligens var der for niende gang. Uansett, om man er
førstegangsdeltager eller veteran, så har alle deltagerne
noe til felles; de liker å spille.
Men å spille dataspill kan selvfølgelig innebære mye
forskjellig. Under de ulike turneringene som ble arrangert
i løpet av helga fikk deltagerne selv velge hvilke spill det
skulle konkurreres i.
På lørdag kveld ble det servert pizza fra Pizzabakeren.
Og deltagerne både spiste og koste seg mens spillinga
fortsatte videre i sitt andre døgn.
Styringsgruppa begynte nedriggingen av eget utstyr kl. 7
søndag morgen. Deltagerne trengte ikke å være ute før 9,
men ble nok litt inspirert av styringsgruppa siden hele salen
var tom før halv 9.
Takk for hjelpen til styringsgruppa, Kristiansand kommune,
Outland Kristiansand og Pizzabakeren Vågsbygd. Vi håper
engasjementet er like stort ved 10-års jubileet til neste år!
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Det er rådgiver i parkvesenet, Helmer Espeland
som opplyser oss om at hele lysanlegget skal
skiftes ut før sommeren:

HVA ER EN
NIKODEMUS-GUDSTJENESTE?

– Svært mange stolper er dårlige nå, så vi skifter alle i
en omgang. Eksisterende lysarmatur er også av typen
«høytrykks kvikksølvdamplampe» som er utgått på dato.
Kommunen er opptatt av at belysning i lysløyper skal gi god
trygghetsfølelse og være komfortabel for kveldsturen. Det er
derfor testa ut mange lysarmaturer før endelig valg er gjort.

Nikodemus oppsøkte Jesus om natten for å
snakke med ham fordi han hadde skjønt at det
var noe helt spesielt med Jesus. I likhet med
Nikodemus kan også vi ha mange spørsmål og ting
vi undrer oss over som er knyttet til tro og tvil.

– Nye armaturer er av typen LED, og vi tenker publikum
vil en oppleve en betydelig forbedring av lyskvaliteten.
Strømforbruket vil også bli halvert med de nye armaturene.

Nikodemus-gudstjenester holdes på kveldstid, en gang
i måneden. Her ønsker vi nettopp å gi spørsmålene og
undringen et rom. Sang og musikk vil også være sentralt.
Vi vil prøve å gi disse gudstjenestene et annerledes preg,
og gjerne ved å invitere gjester til samtale.

Parkvesenet tar strømmen når de starter med rydding
i ledningstraséen den 10. mars. Det er en god del
store, gamle ospetrær som truer med å falle over linja.
Dessuten skal det flyttes flere stolper. Etter påske rykker
entreprenøren inn og starter arbeidet med å fjerne gammelt
anlegg og montere det nye.

I vår har vi hatt besøk av protestfestivalens Jan Inge Olsen
og Kirkens Nødhjelp v/Roald Guttormsen. I mars kommer
sokneprest i Vågsbygd, Nils Terje Andersen, og i april blir
det både gospelkor og en uventet gjest. Legg også merke
til at det serveres kveldsmat i etterkant.

I en kortere periode, når anlegg demonteres og stolper
legges ut, vil hele løypa være stengt på dagtid, fra mandag
til torsdag, mellom kl. 7 og 18. Når montering av stolper og
armaturer starter, vil aktuelle deler av løyper fortsatt være
stengt på dagtid, mandag til torsdag. Fra fredag til søndag
vil løypa være åpen for vanlig ferdsel hele dagen.

Den 11. juni kl. 17.00, inviterer vi også til en helt spesiell
Nikodemus-messe. Da vil mennesker som har særskilte
behov bidra på sin måte. Happy Choir fra Sound of
Happiness skal synge, og sammen får vi feire gudstjeneste
og oppleve at vi er en kirke og menighet for alle mennesker.
Dette gleder vi oss veldig til!

Arbeidene skal være ferdig medio juni.

Kom! Vi tror du vil like det!

19

MENIGHETSBLADET FOR VOIE

KAN BLI «ÅRETS VILLMARKING»
Maria Stray Homme kommer fra Ytre Vågsbygd
og er nominert til prisen som «Årets Villmarking».
Det er resultatet av en publikumsavstemming som
arrangeres av Norges Varemesse på Lillestrøm, i
forbindelse med sitt arrangement Camp Villmark
som holdes i perioden 31.mars til 2. april, 2017.

KANSKJE VI SEES
PÅ PÅSKEFJELLET?

Om hun går helt til topps avgjøres av en fagjury og
kunngjøres på campens første dag, men det er uansett en
bragd å være nominert!

BJØRNEVANN:

Det finnes i alle fall en del muligheter for de som søker
åndelig felleskap i ferien også!
• Andakter på Kirketomta
Langfredag, 14. april kl. 10.30 og 1. påskedag, 16. april kl. 10.30

På Camp Villmark sine nettsider kan man lese følgende om
Marias kandidatur:

BORTELID/LJOSLAND:

Marias frilufts-filosofi går ikke ut på å gå lengst, klatre
høyest, skyte mest eller bære tyngst. Det handler om å
mestre. Dette fikk 24-åringen fra Kristiansand selv erfare
da hun i fjor sommer pakket sekken og alene satte kursen
mot Setesdalsheiene. Der ble hun en hel måned.

• Gudstjeneste i Åknes kapell ved Geir Olav Tveit,
Skjærtorsdag 13. april kl. 19:30

Maria har studert jakt og fiske ved Pasvik Folkehøgskole,
utgitt artikkelserien Marias friluftstips og er skribent i bladet
Villmarksliv. Lidenskapen og interessen for friluftsliv har
vært der siden barndommen og i 2017 skal hun blant
annet på jakt etter rype og rådyr.
Prisen har blitt delt ut siden 2008, blant andre til
personligheter som Cecilie Skog og Børge Ousland. Vi
krysser fingrene for at det blir Maria i år!

• Konsert i Ljosland kapell med Wenche Hunsbeth, Kenneth Trælandshei,
Oddbjørn Stakkeland m.fl. Onsdag 12.april kl.19:00. Entré!

• Gudstjeneste i Ljosland kapell ved Geir Olav Tveit
Langfredag 14. april kl. 20:00
• Gudstjeneste i Åseral kyrkje ved Per Ragnar Haraldstad
1. påskedag 16. april kl. 11:00

HOVDEN:

• Friluftsmesse v/Igloen Palmesøndag, 9. april kl. 12:00
• Gudstjeneste i Fjellgardane kyrkje Skjærtorsdag, 13. april kl. 11:00
• Gudstjeneste i Fjellgardane kyrkje Langfredag, 14. april kl. 11:00
• Konsert med Tidløs i Fjellgardane kyrkje Påskeaften, 15. april kl. 19:30 og 21:00
• Friluftsmesse v/Igloen 1.påskedag, 16. april kl. 12:00
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MENIGHETSRÅDET
HILSER!
Voie menighetsråd startet
2017 med ei arbeidsøkt, en
lørdag i januar sammen med de
ansatte i kirka. I løpet av denne
lørdagen fikk vi tid til å se på
både gleder og utfordringer
i forhold til driften av, og
livet i menigheten vår. Dette
opplevdes som veldig fruktbart
for begge parter.
I samarbeid vil vi jobbe for at både
barn, ungdom og voksne kan samles
på ulike arenaer for å lære om Jesus
og dele tanker om tro og tvil. Vi er
utrolig takknemlig for alle som enten
gir av sine midler eller sin tid for at vi
skal få dette til!
Misjonsavtalen vår med Sat7 gikk
ut ved årsskiftet. Voie menighet har
nå inngått en ny avtale om å støtte
NMS sitt arbeid blant barn og unge
Thailand. Det blir spennende å følge
dette arbeidet
Av rådsleder Toril Sæstad
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DØPTE

DØDE

Palmer Tversland

Leif Gunnar Strøm

Louise Kjærnet-Hansen

Helge Eilert Refsnes

David Røed-Edvardsen

Øyvind Grimslid

Markus Strømme Solvang

Johannes Johannessen

Sander Lahn Martens Nordskag

Kai Evert Skraastad

Sanna Skeivoll Hægg Christiansen

Berit Wige

Linn Helen Schage

Åse Åkerman

Adrian Sætrum

Nils Augland

Velkommen til

Nils Kaare Solstrand

Misjonsprosjektet, NMS Sat-7

4 128,-

6. november Misjonsprosjektet, NMS Sat-7

4 727,-

13. November Menighetens arbeid

3 721,-

20. november Menighetens ungdomsarbeid

5 239,-

27. november Menighetenes diakonale arbeid

4 998,-

4. desember

Menighetens arbeid

7 670,-

11. desember Menighetens arbeid

5 643,-

18. desember Menighetens arbeid

1 334,-

24. desember Kirkens nødhjelp
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for stillhet og bønn

Den siste onsdagen i måneden, kl. 19-20
Mandag til fredag i uke 13, kl. 17-19

KIRKESKYSS
For deg som ikke kan komme til
gudstjenesten på egenhånd.

Ring senest lørdag til
Jens Gunnar Rypestøl på telefon 905 35 424.

TAKKOFFER
30. oktober

ÅPEN KIRKE

23 811,-

25. desember Menighetens arbeid

3 715,-

8. januar

Menighetens arbeid

2 686,-

15. januar

Menighetens arbeid

3 625,-

22. januar

Menighetens arbeid

3 287,-

29. januar

Menighetens arbeid

4 744,-

5. februar

Misjonsprosjektet, NMS i Thailand 4 755,-

12. februar

Misjonsprosjektet, NMS i Thailand 3 853,-

Telefon hele døgnet 380 22 444

www.alpha-omega.no
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BLI MED PÅ

VÅRSLEPPET
I VOIE
Vårens store happening,
helga 21.-23. april
Bilrebus – fredag • Mosjonsløp og barneløp – lørdag
Basar og gudstjeneste – søndag • Kunstlotteri

