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La sommeren visne
La sommeren visne, la vinteren komme
den kan ikke drepe et levende frø.
Det sover så stille, beskyttet av jorden,
det kan ikke visne, det kan ikke dø.
Det levende livet i Kristus vi eier,
han kom som en gave fra himmelen ned.
Om bladene faller mot jorden og visner,
vi trenger ei frykte for kulde og sne.
Når vinteren smelter for vårsolens varme,
da folder det levende livet seg ut.
Da hører vi blomstenes sang over jorden,
de løfter sitt hode og opphøyer Gud.
Så har vi da, venner, det beste i vente,
snart bryter Guds rike i herlighet frem.
Når sommeren visner, og vinteren kommer,
da bor vi hos Jesus i himmelens hjem.
Haldis Reigstad

TOVDAL
71. ÅRG.

HØSTTANKER
Det går mot høsttakkefest, og det går mot feiring av frivillige. Det er frivillighetens
år i år. Da tror jeg det er særdeles viktig å forstå hva det er å høste gode frukter.
Jesus sier i sitt ord at treet skal kjennes på fruktene. Her i Åmli er vi velsignet med
et menighetssenter, en prest og en pastor, ja da. Men viktigst av alt er den frivillige
innsatsen. De som står på hver eneste onsdag i skoletiden og lager middag til
ungdommen og de som er med på skolelaget på fredag, speiderledere, ledere i
Dølemoklubben og mye annet. Dere gjør alle sammen en viktig jobb for bygda og
dere er viktige formidlere av evangeliet om Jesus Kristus. Kirken er først og fremst
satt til å forvalte ord og sakrament. Det er noe vi godt kan gjøre sammen med andre
på kryss og tvers av kirkesamfunns grenser. Der vi har Jesus Kristus som vår felles
frelser der kan vi være sammen.
Et lite fremtidsperspektiv. Jeg tror det er svært viktig at vi i årene fremover spiller
hverandre gode. Jeg tror det er et virkelig pre at vi alltid tolker hverandre i beste
mening. Det er et styrketegn om vi kan håndtere uenighet på en god måte. Jeg tror
de menighetene som håndterer uenighet best er de som har aller best vekstpotensiale
i framtiden. Vi er i mange former for brytninger i samfunnet. Det som har vært, blir
ikke slik fremover. Det som er nyvinning i dag, er gammeldags om 5 år. Utviklingen
går svært fort. Det jeg likevel ser er at bibeltekstene slutter ikke å være aktuelle.
Jordan B Petersson la ut en håndfull foredrag på Youtube om Genesis (1. mosebok)
og har hatt flere millioner visninger. Mennesker som ikke tror, har gjennom det der
blitt interessert i Bibelen og dens visdom. Det betyr noe. Vi som kirke kan frimodig
holde fram Bibelen, vi trenger ikke
å si at tekstene er utdaterte.
Helheten og sammenhengen er over
hode ikke utdatert. Så til alle ledere
og frivillige i menighetene i Åmli,
se på Bibelen som aktuell. Gå med
stor frimodighet inn i arbeidet dere
brenner for. Dere gjør en forskjell
for bygda i Åmli. Om dere er med
og legger til rette med praktisk
arbeid eller om dere forkynner for
barn, driver med musikk, er
medlemmer av soknerådet eller er
ansatte i kirke og menighet. Vi har
det aller beste å gi, nemlig
evangeliet om Guds rike.
God innhøsting på både den ene og
andre måten.
Jarle Bryne
Foto: Kari Skårdal

Konfirmantane våren 2022

Foto: Gerd Kallevig

Bak frå venstre: Sokneprest Jarle Bryne, Kristian Skjelbred-Lahn, Ane Baas,
Sebastian Grashei, Tone Olstad og Anders Rønning Smeland.
Framme: Antonie Aamlid Smeland, Ingrid Kristine Bjørnbakk, Linda Aideen
Mogensen Mølmen og Stian Hansen Smeland.
Marie Lauvrak var ikkje til stades då bildet blei tatt.

Kort nytt
• Hausten 2021 blei sokneprest Jarle Bryne tilsett som vikar i Åmli sokn for eitt år.
No har han fått fast stilling frå 1. oktober 2022. Vi er glade for at han held fram som
sokneprest hos oss.
• Søndag 2. oktober er det felles allsangkveld på Åmli Menighetssenter kl.17.00.
• Søndag 16. oktober er det felles økumenisk gudsteneste på Åmli Menighetssenter
kl. 17.00.
• Det er lenge til jul, men 1. søndag i advent kjem tidleg i år (27. november).
Då er det som vanleg lysmesse i Åmli kyrkje kl. 17.00.

Sommargudstenester
Skaparverkets dag
26. juni feira vi skaparverkets dag med grillgudsteneste på Engenes.

Foto: Gerd Kallevig

Olsokgudsteneste

Foto: Gerd Kallevig

Olsokdagen var det som vanleg
gudsteneste på den gamle
kyrkjetomta ovanfor Prestegarden.
Sokneprest Jarle Bryne var på plass
att etter ferien. Han leia gudstenesta
og heldt preika. Det var fin musikk
av Iljen og Salve Kallevig. Etter
gudstenesta serverte
Bygdekvinnelaget rømmegraut. Det
blei ei fin samling i det vakre vêret.

Foto: Gerd Kallevig

NLM har møter på Åmli Menighetssenter og
Dølemo Misjonshus i september.
Dette er noen samlinger som har pågått over flere år og har vært starten på
virksomhetene på Åmli Menighetssenteret og Dølemo Misjonshus.

Nils Kåre Strøm besøker Åmli Menighetssenter
og Dølemo Misjonshus 6. - 9. september.
Åmli Menighetssenter:
Tirsdag 6.9: Simonstad sangkor
Onsdag 7.9: Jomåskvartetten
Torsdag 8.9: «Ragnhilds» fra Vegårshei
Dølemo Misjonshus:
Fredag 9.9: Trekkspillmusikk ved Tor Erling
Danielsen, utlodding og enkel bevertning.
Nils Kåre Strøm deltar på alle samlingene med
tale og sang. Han er tilknyttet Norsk Luthersk
Misjonssamband. Møtetid: kl.19.00

Sommerleirer på Evjetun 2022
Endelig var det igjen tid for sommerleirer på Evjetun, Evje for 2.-7.klasse. Mange
hadde ventet lenge før det skulle bli deres tur til å kunne reise på leir.
10. - 12. juni var det leir for 5.-7. klasse, og 17. - 19. juni var det leir for
2. - 4. klasse. 30 deltakere og 10 voksne reiste fra Åmli kommune disse helgene.
Flott at vi kan gjøre noe sammen med deltakere fra hele Åmli kommune. Ekstra stas
var det at «Åmlignisten» var en del av leiren for 2. - 4. klasse. De deltok med flott
sang ledet av Åsta Mattingsdal. Dette gav leiren et flott tilskudd hvor sangen fikk
stor plass. Takk til alle modige kormedlemmer for flott innsats!

Åmlignisten

Foto: Siv Turid Eppeland

Leirdagene har bestått av bibelsamlinger ved Åge Solsvik. Han imponerte oss alle
med sine fantastiske tautriks. Budskapet på samlingene var Guds redningsplan. Det
som ble ødelagt ved syndefallet har Gud gjennom Jesus, ordnet med en redningsvei
gjennom Jesus. Mottoet for leirene var: «Gud er god». Dette fikk vi alle kjenne på
gjennom sang, bibelsamliger, aktiviteter, nye vennskap og god mat. Leirsangen:
«Gud er god. Han elsker meg. Gud er god. Han lever.» fikk gjennomsyre
samlingene.
Evjetun er en leirplass som er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Den er kjent
for sin attraktive leirskole som hvert år har over 1000 elever fra hele Sørlandet. Om
sommeren arrangeres der familieleirer/bibelcamping og ellers i året er det leirhelger

og samlinger av ulike slag. Leirplassen har overnattingskapasitet til ca. 100 stk.,
egen vannsklie, lekeapparater, fotballbane, aktivitetshall, kanoer og robåter. Dette
gir deltakerne på leirene mange muligheter til aktiviteter.

Fellesbilde fra leiren for 2. – 4. klasse
Åmli kommune har 3 innsamlingsbokser for klær, sko og ulike tekstiler plassert ved
Pakkestasjonen, Åmli sentrum og ved Dølemo Misjonshus. Det er NLM Gjenbruk
som står for videreformidling av innholdet til Øst -Europa. Disse
innsamlingsboksene har gitt Dølemoklubben verdifull inntekt som har gått til
sponsing av leirer for alle som vil være med til Evjetun. Tusen takk til Audun og
Anne Sofie som har påtatt seg ansvaret for tømming og pakking av innholdet i
boksene. Nå trenger vi nytt innhold i boksene slik at vi kan sponse leirene til neste
sommer!
Takk til deltakere, foreldre og ledere for to fantastisk flotte leirhelger på Evjetun!
Dølemoklubben v/ Siv T. Eppeland

Vi feirer Søndagsskolens dag 28. august!!

Søndag 28. august skal søndagsskulen
feirast og markerast over hele landet!
I Åmli feirar vi i kyrkja med ein
familiegudsteneste, der barna er i fokus!
☺
Etter gudstenesta er det kakefest i
prestegardshagen om vêret er fint. Er det
dårleg vêr, blir vi inne i kyrkja.
Det blir blautkake, bollar, brus og kaffi.
Det blir også leik, natursti og kos.
Alle er hjarteleg velkomne!!

Norges viktigaste lagsarbeid i frivillighetens år 2022

Etter to år med pandemi kan vi igjen
TÅRNAGENTER
invitere alle 12. og 13. åringer til
DEN LILLE DYREHAGEN
på Brokelandsheia
til prostiets felles trosopplæringstiltak
Tirsdag 11. oktober etter
DU VERDEN
skoletid kl. 14.30 – 16.30 inviterer vi alle på 8
Skapelsen, miljøbevissthet, omvisning og og 9 år i soknet til Tårnagentsamling i Åmli
pølsegrilling.
kyrkje.
ONSDAG 21. SEPTEMBER kl. 17.00 – 20.00
Felles avreise 15.45. Foreldrekjøring kreves.
Påmelding med SMS til: 97124733
Mrk: Du V. Deltagernavn & Kontakt info
foresatt.

Utforsk og løs oppgaver. Enkel bevertning.
Vi avslutter med en gudstjeneste kl. 16.30.
Påmelding SMS til: 97124733
Mrk. Tårnagent og Deltagernavn

Gudstjenesten er for foresatte og alle andre

ÅMLIGNISTEN
Alle fra 1. til 7. klasse er velkommen til å
synge med oss. Vi øver på Åmli
Menighetssenter hver mandag fra kl. 17
til 18. Hilsen Åsta og Anja.
HAUSTTAKKEFEST
i Åmli kyrkje 11. september kl. 11.00
SØNDAGSKOLESAMLINGER
PÅ ÅMLI MENIGHETSSENTER
Søndag 25. september kl.11.00
Søndag 9. oktober kl.11.00
Søndag 23. oktober kl.11.00
Søndag 6. november kl.11.00
Søndag 20. november kl.11.00
Søndag 4. desember kl.11.00
Tirsdag 27. desember Juletrefest
Se oppslag ved juletider.

ALLE VELKOMMEN
DØLEMOKLUBBEN
HØSTEN 22
29. september
13. og 27. oktober

Har eller venter baby? Send SMS til tlf.
97124733 med kontaktinfo til foresatt og
navn og fødselsdato på barn, for å melde
dere på Babysang. Vi starter på ny opp igjen
med de som ønsker å delta på babysang etter
høstferien, på tirsdager fra kl. 10.30 – 12.00 på
Menighetssenteret i Åmli. Tilbudet er for alle
uavhengig av trosretning, og er et samarbeid
mellom Den Norske kirke og eierne og driverne
av Menighetssenteret. Bare påmeldte blir
kontaktet dersom oppsatte møter avlyses. Ta
med niste for felles lunsj. Drikke serveres. Vær
hjertelig velkommen!

Alle fra og med 7. klasse ønskes
velkommen til Onsdags-middagen
etter skoletid på Menighetssenteret
fra september mot advent.
(unntatt i høstferien)
Mat, sosialt og andakt.
Hilsen John, Rino, Jarle og kokkene

10. og 24. november
8. desember
Samling kl. 18.00-19.30
Dølemo Misjonshus (Dølehall)
Andakt, sang, hobby- og
idrettsaktiviteter, enkel mat.
Velkommen til små og store!

SKOLELAGSSAMLINGER
På Åmli menighetssenter
Tilbud til 7. klasse og opp til 18. år
Hver fredagskveld kl. 19.30 – 23.30
Fra september til desember
(unntatt i høstferien)
Spill, aktivitet, andakt… og litt godter☺
VÆR HJERTELIG VELKOMMEN!

Stor begivenhet i Gjøvdal
Feststemte mennesker i
Gjøvdal kyrkje fikk med
seg gode opplevelser.
Det var først dåp av
Christine Haugli og Tuva
Nordheim Harstveit.
Foreldrene til Christine
Haugli, Julie Vatne og
Dag Morten Haugli,
hadde sammen med
presten, planlagt å gifte
seg i gudstjenesten 14.
august. Dette var en
overraskelse. Folk så ut
til å kose seg. Julie og
Dag Morten tok det helt
ut, og de gjentok
ekteskapsløftet etter
Barna som sang: Signe, Astrid, Aslak, Kristin, Eirik og Halvor
presten på nynorsk.
Barn sang også fint i
gudstjenesten. En kirke fylt med unger gir stor glede. To barn i Guds kjærlige armer og et
ekteskapsløfte i en og samme gudstjeneste. En historisk dag i Gjøvdal kyrkje

Fotograf: Gerd Kallevig

Stećci. Ikke rot med knoklene mine.
Ved Dina Abazovic og Øyvind Berg
Oktober forlag
2014
I 2014 ble det utgitt en liten bok med bosniske gravskrifter fra 1200 – 1500 tallet.
Boken er to språklig og med noter, henvisninger og et fyldig etterord. Det er en
tankevekkende bok på flere plan. Gravskriftene som er hentet fra spesielle
gravstøtter som i Bosnia kalles stećci. Disse gravstøttene kan minne mer om
skulpturer med mye ornamenter. Inskripsjonene er skrevet på bosnisk med den
gamle skriften, kun versaler og ingen tegnsetting. Slik sett kan de minne om
runesteiner. Stećci er flertallsformen av stećak. Man kan finne slike gravstøtter i hele
Balkan, men tyngdepunktet ligger i Bosnia-Hercegovina. Siden 2016 er de en del av
UNESCOS verdensarvliste.
Gravstøttene ble brukt på tvers av ulike kristne retninger (Ortodokse, Katolske og
den Bosniske kirken), tradisjonen forsvant først da Balkan kom under det osmanske
riket. Selve gravskriftene er poetiske, humoristiske og sorgfylte. Mange gir uttrykk
for memento mori.
HER LIGGER IVAN
PÅ SIN EGEN JORD
BRØDRE OG FRENDER
SØRG OVER MEG
JEG VAR SOM DERE
OG DERE SKAL BLI
SOM MEG
Stećak 1300-tallet

I høst skal det i Åmli kirke være
«Bokprat til kirkekaffe» søndag
6.11. og 4.12, da kan du
bl.a. høre mer om Stećci.

Sigrid K. Nesland Vejen

FASTTELEFONENE HAR FORSVUNNET FRA KIRKEKONTORET!
Åmli kommune har faset ut alle fasttelefoner. Vi er derfor kun nå tilgjengelige på
mobiltelefon.

Kyrkjeverje:
Sokneprest :
Organist:
Kontorsekretær,
kyrkjetenar Åmli
og Gjøvdal,
trusopplæringskoordinator
Kyrkjetenar
Tovdal kyrkje:

KONTORTELEFON 907 17 340
Mob.tlf
e-post
Liv Eikås941 63 084
liv.eikas@amli.kommune.no
Homme
Jarle Bryne
911 38 976
jarle.bryne@amli.kommune.no
Salve Kallevig
911 00 356
salve.kallevig@amli.kommune.no
Gerd Kallevig

971 24 733

Ellen W.Ramse

991 02 821

gerd.kallevig@amli.kommune.no

ÅMLI KYRKJEKONTOR
Besøksadresse: Helsehuset, Gata 21
Postadresse: Postboks 57, 4864 Åmli
Heimeside: www.amli.kyrkja.no

Opningstidene våre er tysdag til torsdag 10.00-14.00.
Nokre dager jobber vi heimanfrå, men er tilgjengeleg på telefon.
Kyrkjekontoret besvarer alle spørsmål om kyrkjelege handlingar, og om soknets
verksemd.
Kyrkjeverja har ansvar for spørsmål om gravferd, gravplasser og bygningar forøvrig.
Under kyrkjeverjas ansvarsområde er mellom anna også alle tilsette i kyrkjene og på
kyrkjegardane, samt økonomien.
Velkommen innom!

Kyrkjelydsblad for Åmli, Gjøvdal og Tovdal
Utgjevar: Åmli sokneråd
Bladstyre:
Jarle Bryne, Øyvind Kopperud, Kasper Vejen og Halvard Skårdal
Bladet blir sendt gratis til alle heimar i Åmli kommune.
Trykk: Åmli kyrkjekontor
Gåve til Kyrkjelydsbladet: Konto 2821.40.33730 (merk «Prosjekt 110»)
eller Vipps 10 61 04 (merk «Gåve Kyrkjelydsblad»)

Alle som har postboks i Åmli sentrum, må ta kontakt med Kyrkjekontoret
dersom du ønsker å motta Kyrkjelydsbladet! Blada må adresserast!

DØDE
Avlidne som ikkje gravleggjast frå
nokon av kyrkjene i Åmli, får vi ikkje
alltid melding om, sjølv om dei er
busett i kommunen når dei går bort.
Åmli kyrkje/kyrkjegard:
Knut Moldestad
f. 1940 – d. 26.03.22
Kjell Einar Håkedal
f. 1959 – d. 24.06.22
Anne Dølemo
f. 1938 – d. 15.07.22
Gunda Nesheim
f. 1924 – d. 12.07.22
Guro Hansen
f. 1933 – d. 17.07.22

DØYPTE
17.04.22 –
Anne Kleivene-Briseid
Pia Kleivene-Briseid
08.05.22 –
Vendela Øi
Tovdal kyrkje:
29.05.22 –
Anne Ramse
Iver Sandnes Vehus
Gjøvdal kyrkje:
14.08.22 –
Christine Haugli
Tuva Norheim Harstveit

VIGDE

Kåre Ufsvatn
f. 1939 – d. 26.07.22

Åmli kyrkje:

Gjøvdal kyrkje/kyrkjegard:

30.07.22
Siv Dæhli og Ruben Gulbrandsen

Oddbjørn Haugli
f. 1952 – d. 27.03.22
Johnny Valle
f. 1957 – d.16.04.22

13.08.22
Kristine Nylund og Ole Jørgen
Jørgensen
Gjøvdal kyrkje:
14.08.22
Julie Vatne og Dag Morten Haugli

AUGUST
21.08: IKKJE GUDSTENESTE
28.08 kl. 11.00: Åmli kyrkje
Søndagskolens gudsteneste. Feiring av
Søndagskolens dag i frivillighetens år.
Ofring til Søndagskolen i Åmli.
SEPTEMBER
04.09 kl. 15.00: Tovdal kyrkje NB!
Gudsteneste. Ev. nattverd eller dåp
Utdeling. Ofring til Dølemoklubben
11.09 kl. 11.00: Åmli kyrkje
Hausttakkefest. Konfirmantpresentasjon.
Utdeling. Ofring til
Trusopplæringsarbeidet
18.09 kl. 11.00: Gjøvdal kyrkje
Gudstjeneste. Ev. nattverd eller dåp.
Utdeling. Ofring til IKO.
18.09 kl. 17.00: FLATEN – følg skilting
Friluftsgudsteneste. Jaktvelsignelse
25.09: PROSTIGUDSTJENESTE
Ikkje gudsteneste i Åmli sokn.
OKTOBER
02.10: IKKJE GUDSTENESTE
Felles allsangkveld på Åmli
Menighetssenter kl.17.00
09.10 kl. 11.00: Åmli kyrkje
Gudsteneste. Nattverd. Ofring til NLM.
Leif Holte fra NLM taler.

16.10 kl. 11.00: Gjøvdal kyrkje
Gudsteneste. Ev. nattverd eller dåp
Ofring til Sjømannskirken
16.10 kl. 17.00: Åmli Menighetssenter
Økumenisk fellesgudstjeneste
23.10 kl. 11.00: Åmli kyrkje
Gudsteneste. Gullkonfirmantar.
Ofring til Diakoniarbeidet.
30.10: IKKJE GUDSTENESTE
NOVEMBER
06.11 kl. 17.00: Åmli kyrkje
Allehelgensdag. Minnegudsteneste.
Ofring til Diakoniarbeidet. Bokprat etter
gudstenesta v/ Sigrid Nesland Vejen
13.11: IKKJE GUDSTENESTE
20.11 kl. 11.00: Gjøvdal kyrkje
Gudsteneste. Ev. nattverd eller dåp
Ofring til kirkens bymisjon
27.11 (1.s.i adv.) kl. 17.00: Åmli kyrkje
Lysmesse. Ofring til skolelaget i Åmli.
DESEMBER
04.12 kl. 11.00: Åmli kyrkje
Gudsteneste. Ev. nattverd eller dåp.
Ofring til Sjømannskirken. Bokprat etter
gudstenesta v/ Sigrid Nesland Vejen
04.12 kl. 17.00: Tovdal kyrkje
Julesonggudsteneste.
Ofring til kyrkjemusikalsk arbeid
09.12 kl. 19.00: Åmli kyrkje
Julekonsert. Inngang kr. 100,11.12 kl. 17.00: Gjøvdal kyrkje
Julesonggudsteneste.
Ofring til kyrkjemusikalsk arbeid
18.12: IKKJE GUDSTENESTE
JULEGUDSTENESTENE:
Blir annonsert i neste nr. av bladet

Annonse

Blomster til begravelse.
Noen ganger er det vanskelig å finne
de rette ordene. En blomsterhilsen
kan formidle noe av det du har på
hjertet.
Blomster skaper en vakker ramme
rundt begravelsen, og er en fin siste
hilsen til avdøde. Vi hjelper deg
med valget og leverer blomstene
rett til kirken.
Det kan være vanskelig å vite hva slags blomster man skal velge til en
begravelse. Kistedekorasjon er fra den nærmeste familien. Gode
venner, familie eller andre nære forbindelser velger oftest kranser
eller båredekorasjoner, mens bårebuketter sendes når man ønsker en
enklere hilsen.
Når dere bestiller blomster til begravelse direkte gjennom oss, betaler
du kun kr 1500 for kistedekorasjon.
Vi beregner ikke frakt til kirke.

Åmli blomster, hvorfor betale mer?
Åmli blomster
Gata 47
4865 Åmli
Tel 37 08 13 27/ 479 06 738

SALMESTAFETTEN
O store Gud
Det finnes mange flotte salmer, både når det gjelder tekst og melodi. Salmen jeg har valgt
ut, blir brukt til mange anledninger og fyller kirkerommet på en sterk måte. Den rommer
både respekt og undring over Guds storhet og Hans gjerninger og den handler om håpet og
løftet ved livets slutt. Og ikke minst et vers om kjernen i den kristne tro: Jesus som døde
for meg og for deg. Jeg tror Guds største ønske er at vi ydmykt takker ja til Jesus som vår
Frelser. Verken mer eller mindre.

O store Gud, når jeg i undring aner

Når jeg i Skriften ser de mange under

hva du har skapt i verden ved ditt ord.

som Gud har gjort fra første Adams tid,

Ser universet med de mange baner

og ser hvor trofast Herren alle stunder

og vet alt liv oppholdes ved ditt bord;

har ført sitt folk igjennom livets strid;

Da bryter lovsang i fra sjelen ut:

Da bryter lovsang i fra sjelen ut:

O store Gud, o store Gud!

O store Gud, o store Gud!

Da bryter lovsang i fra sjelen ut:

Da bryter lovsang i fra sjelen ut:

O store Gud, o store Gud!

O store Gud, o store Gud!

Når jeg så vet hvor Kristus lot seg føde,

Når så til slutt hvert tidens slør må falle,

vet hvor han gikk omkring og gjorde vel

og troens mål er nådd, så jeg får se,

inntil han sonet verdens synd og døde

vil evighetens klokker sjelen kalle

og oppstod for å frelse hver en sjel:

for tronen mellom skaren hvit som sne;

Da bryter lovsang i fra sjelen ut:

Da bryter lovsang i fra sjelen ut:

O store Gud, o store Gud!

O store Gud, o store Gud!

Da bryter lovsang i fra sjelen ut:

Da bryter lovsang i fra sjelen ut:

O store Gud, o store Gud!

O store Gud, o store Gud!

Med hilsen fra Reidar Tveiten som utfordrer Sveinung Seljås.

