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Valgets kvaler!
Vi skal igjen feire påske, at Jesus var villig til å lide, dø og stå opp for vår skyld!
Påsken var for Jesus den hardeste kampen et menneske i denne verden noen gang
har utkjempet!
Jesus stod i et konkret og vanskelig valg! Skulle han ta imot djevelens tilbud om å
vinne rikdom, makt og ære i denne verden? Skulle han velge det behagelige og
smertefrie i stedet for lidelse og død? Skulle han velge menneskers gunst i stedet for
spott og pisking, ære i stedet for skam?
Fristelsen til å forlate Guds vilje og vei var særdeles konkret for Jesus. Men han
visste også at han ville miste både sin sjel og Guds rike ved å forlate Guds plan, at
han ville miste hele menneskeslekten!
Bibelen forteller at kampen Jesus kjempet i Getsemane var så hard at svetten hans
ble til bloddråper.
Men for vår skyld valgte Jesus korset! I Hebreerbrevet kap. 12 vers 2 står det: «For å
få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om
skammen». Jesus visste at ved å velge korset ville han oppnå en glede og en fremtid
som overgår alt hva denne verden har å by på!
Jesus valgte lydighetens og smertens vei. Slik vant han Langfredag fullkommen
seier over synden, døden og djevelen og kunne rope det ut fra korset: Det er
fullbrakt! Påskemorgen reiste Gud ham opp fra graven og proklamerte: Seieren er
vunnet! Himmelen har blitt åpnet for alle som tar imot Jesus og hans fullbrakte verk!
Påsken kaller på vår tilbedelse og overgivelse til Herren! Tenk at Gud elsker oss så
høyt at han ofrer sin egen sønn på korset for at vi skal få del i hans herlige framtid i
hans fullkomne rike. For dette er påskens resultat, at alle de som tar imot Ham, dem
gir han rett til å være Guds barn i all evighet.
God påske!

Jens Linde, Sokneprest i Åmli

AVSKJEDSHILSEN
2. påskedag, 5. april, blir min siste arbeidsdag som sokneprest i Aust-Nedenes prosti med
særskilt ansvar for Åmli sokn.
I min tid som prest her i prostiet har jeg besøkt mange hjem fra Gjøvdal i nord til Risør i sør
i forbindelse med kirkelige handlinger. Det å få lov til å gå noen steg sammen med
mennesker i glede og i sorg er et stort privilegium som jeg har stor respekt for og setter stor
pris på. På besøk rundt om i hjemmene i hele prostiet har det blitt til mange kaffekopper og
gode samtaler. Å treffes i hjemmene gir en helt annen atmosfære og samtalesituasjon enn
når det skjer på prestekontoret – da er alle mye mer avslappet.
Gode samtaler har det også blitt over kaffekoppen og det gode brød på bakeriet i møte med
bygdefolk. Jeg takker for hvert eneste møte med enkelt-mennesker og grupper. På mine
daglige gåturer for å holde kroppen i form har det også skjedd rett som det er at jeg har
truffet folk som hadde tid til en hyggelig prat.
Møtet med barn og unge gir mange gode opplevelser og til tider artige episoder som jeg
tenker tilbake på med glede. De har lært meg mye om hvordan det er å være barn og tenåring
i dagens Norge og å vokse opp i Åmli kommune – «langt ute i skogen». Det har vært kjekt
å oppleve at skolen har vært svært positiv hver gang jeg har tatt kontakt og at det er et godt
samarbeid mellom skolen og kirken. Håper dette kan fortsette inn i fremtiden.
Man blir aldri komfortabel med mus! Men livet i prestegården har gitt meg et mer avslappet
forhold til dette vesen, ikke mist i vinter! Å bo på til sammen 550 kvm blir kanskje litt i
meste laget for en ungkar, men huset har gitt meg mange muligheter både privat og i
tjenesten. Jeg har nytt stillheten og utsikten utover landskapet. I skrivende stund ser jeg ut
over et vakkert vinterkledd landskap i bitende kulde. Da er det godt å kunne fyre i noen av
de mange ovnene i huset. Når jeg har hatt besøk fra Danmark har gjestene vært imponert
over naturen. En sommer hadde jeg besøk av noen ukjente amerikanere som stakk innom på
leting etter noen slektninger i området. De ble slått av stillheten når vi stod på den gamle
kirkegården.
Kirkekontoret har nå fått sin faste plass i det nyrenoverte helsehuset i Gata 23 der vi har
holdt til siden august 2019. Det er kjekt å jobbe i gode og trivelige lokaler som også gir
mulighet til at folk kan stikke innom når de har ærender eller bare vil slå av en prat over en
kopp kaffe. Takk for samarbeidet med stab og sokneråd.
Noe av det fineste jeg driver med som prest er å lede søndagens gudstjeneste som er sentrum
og livsnerven i menighetens liv. Takk for alle samlingene omkring Ordet og sakramentene.
Nå går min ferd som prest i DnK videre til vårt nordligste bispedømme. Jeg gleder meg til
å oppleve nordnorsk natur, kultur og kirkeliv. Jeg hadde i studietiden flere vikariater i NordNorge, så jeg kommer ikke til helt ukjent sted. Jeg har allerede fått skapt noen kontakter
blant lokalbefolkningen og ser frem til å bli godt kjent med de jeg skal bo og arbeide iblant.
Ønsker Guds rike velsignelse over menigheten i Åmli kommune og veien videre.
Jens Linde
Avtroppende sokneprest

ÅRETS FASTEAKSJON BLIR OGSÅ I ÅR
DIGITAL OG ER VIKTIGERE ENN
NOENSINNE

Kirkens Nødhjelp sin årlige Fasteaksjon er Norges nest største
innsamlingsaksjon.


For å hindre spredning av Covid-19 virus vil våre
innsamlere i Fasteaksjonen ikke komme på døra. Dette
betyr at pengene til årets fasteaksjon ikke samles inn dør
til dør, men via Vipps 2426, via fasteaksjonen.no, SMS med
kodeord VANN til 2426 (dette trekker 250 kr fra avsender)
og på sosiale medier, særlig Facebook.
I en så krevende situasjon, må vi stå sammen og hjelpe
hverandre. Vi er alle sårbare nå. Hjelp oss å hjelpe de mest
sårbare. Vær med å redd liv og støtt oss digitalt i årets
fasteaksjon.

Juleverkstad

Tysdag 16.
desember hadde
konfirmantane
juleverkstad. Dei
koste seg med
god mat og laga
flotte julegåver.

Å påskedag du høgtidsstund
Latinsk salme frå 1100-talet

Å påskedag du høgtidsstund
du gledevell i hjartegrunn,
vår Krist har siger vunne!
No ber dei bod kring alle land
at døden har sin overmann
i Jesus Kristus funne.

No kan me veg til livet sjå,
forlating, liv og frelse få,
i Jesus Krist, vår Herre!
Gud vere lova! Livsens drott
har gjort all mørkheims makt til spott
og kalla oss til ære!

PÅSKE – siste akt i frelseshistorien
Av Øyvind Kopperud
Jesu siste ord på korset, var hans triumferende: Det er fullbrakt!
Slik avsluttet Han siste akt i vår frelseshistorie.
Fra da av var det ikke mer som måtte gjøres,
alt er ferdig, som det heter i innstiftelsesordene til nattverden.
Jeg satt en dag i leiligheten min i Alanya, Tyrkia. Det var påske, og jeg så på TV før jeg
skulle ned og stelle i stand til påskegudstjeneste på sjømannskirken. Da kom et
innslag som jeg ble sittende og se på.
Det var fra et stort shoppingsenter et sted i Tyskland.
Fullt av folk som var ute for å handle og kose seg.
Først så vi fra en restaurant på øverste etasje med utsikt ut over noen av etasjene
under og alle som enten kikket i butikkvinduene eller var ute for å shoppe.
Noen spiste og drakk kaffe, noen satt og pratet sammen om løst og fast.
Noen gikk og kikket i butikkvinduene, andre stod i kø på restauranten, noen var på
vei opp eller ned rulletrappen og noen satt bare og så på alle som var så travelt
opptatt med et eller annet.
På høyttalerne lød dempet og stemningsfull musikk.
Ingen syntes å legge merke til at musikken skiftet karakter:
Nå var det de innledende strofene til Händels kjente Hallelujakor fra Messias.
Da med ett stemte en av de i matkøen på restauranten, i med det første Halleluja.
Bare de aller nærmeste så litt forundret på ham – noen kvakk litt.
Like etter reiste en av gjestene seg opp og stemte i sitt Halleluja.
Og så på det tredje Halleluja, var det noen som stod i rulletrappen, som også stemte
i. Nå var det flere som forundret løftet hodene sine og lurte på hva som foregikk.
Like etter blandet en butikkekspeditør seg inn i sangen. Og slik gikk det videre:
En gruppe som hadde stått og snakket sammen, stemte også i.
En ekspeditrise som hadde matpause i restauranten, reiste seg og stemte i.
En ung mor med et lite barn i armene, blandet seg også inn. Snart sang folk på flere
kanter av det store shoppingsenteret:
HALLELUJA.

Folks reaksjoner var blandet:
Noen så overrasket fra den ene til den andre av dem som sang.
Noen prøvde å late som ingenting.
Noen begynte å smile og gledet seg tydelig over den overraskende og vakre sangen.
Og sangen bredte seg snart til alle etasjene.
Og Halleluja-ropene lød over alt på det store shoppingsenteret.
Glemt var shopping, butikkvinduer og de gode kakene og smørbrødene.
Og glemt var de overraskede ansiktene og de undrende blikkene.
Men så – etter det siste halleluja, var det slutt. Opplevelsen jeg hadde vært
vitne til, var overveldende og sterk.
Og jeg tenkte: Du så heldig jeg var som hadde fått se dette.
Da slo det meg: Du så heldig jeg er som har fått høre evangeliet og har fått ta imot det.
For like overrasket som de på shoppingsenteret ble da de første reiste seg og brøt ut i et
høyt Hallelujarop, like overrasket og glad kommer jeg til å bli, når dagen endelig er
der:
Og jeg skal få være med og juble mot min Herre og Frelser.
Og alt jeg her nede bare trodde og håpet på – er synlig og virkelig sant!

KYRKJA KAN NÅ SAMLE FLEIRE – NYE REGLAR.
Vi kan nå igjen samlast inntil 50 menneske pluss medarbeidarar til gudsteneste i
kyrkja. Det skal framleis vere 2 meters avstand mellom dei som ikkje bur i same
kohort når vi har salmesong, difor kan vi ikkje ta imot fleire enn 50 i Åmli kyrkje;
30 i Gjøvdal kyrkje og 30 i Tovdal kyrkje. (Større kyrkjer kan ta imot inntil 100
deltakarar).
Vi vil gjennomføre gudstenestene slik som dei er sett opp i gudstenestelista. Når ein
deltek på ein gudsteneste, skal ein sitje på tilvist nummeret plass. Ein skal ha så lite
bevegelse i kyrkja som mogeleg. Det vil dog kunne gjennomførast ofring rundt
altaret og nattverd. Kyrkjekaffi vil også vere mogeleg under særskilte reglar.
Når det gjeld gravferd, vigsel og eigne dåpsgudstenester er reglane tilsvarande.

VÅRENS KONFIRMASJON BLIR UTSETT TIL HAUSTEN
Smittesituasjonen og det muterte viruset gjer at reising mellom kommunar og
regioner i samband med konfirmasjonane kan medføre at viruset blir spreidt, også til
kommunar utan smitte. Forseinking i vaksinasjonsprogrammet bidrar ytterlegare til
at ein ikkje bør foreta mange reiser på denne sida av sommaren.
Vi vel derfor etter biskopens anbefaling å utsette vårens konfirmasjon til
hausten. Konfirmasjon i Åmli kyrkje blir søndag 29. august kl. 11.00.
Då vi no igjen kan samlast inntil 50 menneske i Åmli kyrke, vil
samtalegudstenesta bli gjennomført som planlagt 25. april kl. 11.00.

Namn, telefonnummer og e-post til dei tilsette
Kyrkjeverje:
Sokneprest:
Sokneprest
(vikar)
Organist:
Kontorsekretær,
kyrkjetenar Åmli
og Gjøvdal,
trusopplæringskoordinator
Kyrkjetenar
Tovdal kyrkje:

Liv EikåsHomme
Jens Linde
Christopher
Woie
Salve
Kallevig

37 18 52 71
941 63 084
37 18 52 72
975 09 035
37 18 52 72
905 51 870
37 18 52 73
911 00 356

Gerd Kallevig 37 18 52 70
971 24 733
Ellen W.
Ramse

liv.eikas@amli.kommune.no
jens.linde@sokn.no

salve.kallevig@amli.kommune.no

gerd.kallevig@amli.kommune.no

991 02 821

Aktivitetsamlinger med Kristuskransen i sentrum.
Etter å ha hørt om Kristuskransen,
hvordan den kan brukes til å be, finne ro
og komme nærmere Gud, fikk barna lage
hver sin egen perlekrans. Vi snakket om
hva de ulike perlene betyr og hvordan de
kan hjelpe oss.
Det blir flere samlinger i kirken utover
våren. Tilbudet er for barn på
mellomtrinnet i skolen.

Informasjon om opplegg
for våren 2021:

2021

Dølemoklubben
4. febr.
18. febr.
4. mars
18. mars

5.juni – familietur til
Evjetun
Program og påmelding vil komme
etter hvert. Sett av denne
lørdagen!!!

YouTube
INTRO-NLMung
Nye episoder hver 14.dag alder 715 år.

Dølemo Misjonshus/Dølehall
Andakt, sang, hobby- og
idrettsaktiviteter, enkel servering

Samling kl.18:00-19:30
Velkommen til store og små!

For å overholde smittevernsreglene, vil
deltakerne på Dølemoklubben bli delt i 3
grupper + ei foreldregruppe denne høsten.
Fritidsaktiviteter for barn under 20 år
åpner for aktivitet uten 1 meters avstand. I
pauser gjelder 1 meters avstand. Det er
tillatt å ha inntil 20 stk. på ei gruppe. Det
vil være faste ledere på alle gruppene.
Programmet vil bli gjennomført som
vanlig med sang, andakt,
idrettsaktiviteter, hobbyarbeid og enkel
servering.
Vi deler i disse gruppene:
Under skolealder: Barna MÅ være i
følge med en voksen.
1.- 4. klasse: Her må deltakerne komme
UTEN en voksne.
5.- 10. klasse: Her må deltakerne komme
UTEN en voksen. Vi benytter
hovedinngangen på Dølehall.
Foreldre/voksne: Det er anledning til å
være i liten møtesal/sofagruppe mens
Dølemoklubben pågår. Ingen skal behøve
å gå hjem. Det skal være trygt for alle å
komme på Dølemoklubben. Her må
1 meters avstand overholdes. Vi benytter
hovedinngangen på Dølemo Misjonshus.

Takk til foreldre/foresatte
for all hjelp og støtte dere
viser Dølemoklubben!

Innsamlingsbokser for rent og helt tøy, sko, vesker, belter, sengetøy og
dyner o.l. er satt ut ved Dølemo Misjonshus og på Pakkestasjonen i
Åmli. Varene blir transportert til Polen via NLMmiljø hvor de blir solgt
videre på gjenbruksbutikker til en rimelig penge. Overskuddet av salget
går til Dølemoklubben (leir til Evjetun) og Norsk Luthersk
Misjonssambands bistandsarbeid ( skole, vann og helse).
Har du noe til overs i skap og skuffer, er du velkommen med dette til
innsamlingsboksene!.

Info frå kyrkjeverje:
Blomsterstell
På gravplassane i Åmli kan vi tilby å overta ansvaret for plantestell på gravstadene.
Kontakt kyrkjeverje, så opprettast ein avtale.
Sommarstell betalast forskotsvis årleg.
Prisar for sommarstell 2021:
Etablering av nytt gravstell: inkl. sjølvvatningskasse
ferdig nedsett:
Sommarstell (planting 3 gonger i løpet av sesongen)
Sommarstell i dobbel kasse
-Etablering av dobbel sjølvvatningskasse

Kr. 1500,(Eingongsavgift)
Kr. 1250,- pr. år
Kr. 1500,- pr. år
Kr. 1750,(Eingongsavgift)

Kontakt
Liv Eikås-Homme
Kyrkjeverje
Tlf: 37 18 52 71 / 941 63 084 e-post: liv.eikas@amli.kommune

Sikring av gravminne:
Telen arbeider mykje med grunnen i løpet av vinteren og
mange gravminne vert ståande på skeive når våren kjem. Det er
festars ansvar å sørge for at gravminnet vert retta opp og ikkje
representerer ein veltefare.
Ta kontakt med gravplasspersonalet eller kyrkjeverje dersom
gravminnet du har ansvar for, står skeivt og du ikkje klarer å
rette det sjølv.
Har de som besøker gravplassane, behov for å spørje om
praktiske ting, kan de ta kontakt med gravplasspersonalet på
staden. Gjeld spørsmålet fornying av gravstad, festeavgifter, festetider e.l., ver vennleg å ta
kontakt med kyrkjeverja.

Informasjon til dere
som besøker
gravplassene våre

Vi ber alle som besøker
kirkegårdene våre om å tenke
på smittespredning ved berøring
av utstyr, kraner mm!
Toalettene i bårehuset er stengt
utenom arrangement.

SØNDAGSKOLEN
VÅREN 2020
Søndag 8. mars
Søndag 22. mars
Søndag 5. april
Søndag 19. april
Søndag 3. mai

kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00

Vi har vært ute i hele vinter
Samles ved Åmli skule
ALLE VELKOMMEN

TIL ALLE MED BABY I HUS

Det blir Babysang på
Menighetssenteret følgende
tirsdager kl. 10.30 – 12.00
2. – 9. – 16. – 23. MARS
Ta kontakt i forkant da det kan
bli endringer pga.
koronasituasjonen.
Sms til tlf: 97124733 el. ring:
37185270

Aktivitetsamlinger med
Kristuskransen i sentrum.
Nå er en liten gruppe med 12 – 13
åringer i gang i Åmli kirke
Torsdag 11. Mars kl. 18.30 - 20.00
Torsdag 25. Mars kl. 18.30 - 20.00
Vi har plass til flere.
Sms til tlf: 97124733 el. ring: 37185270
Velkommen
Hilsen Sigrid og Gerd

Påskekonsert i Tovdal
Det blir i år utekonsert ved kyrkja
Langfredag kl. 14. Ta med stol.
Hvis det blir dårlig vær, har vi
konserten inne kl. 14 og kl. 16 og da
kan vi max ha inne 40 stykker av
gangen.
Inngang kr.100

Velkommen!

Babysang er samarbeid mellom
Kirken og eierne av Åmli
Menighetssenter. Velkommen
ÅMLI KYRKJEKONTOR
Opningstider:
Tysdag-torsdag 10.00-14.00
Besøksadresse: Helsehuset, Gata 21
Postadresse: Postboks 57, 4864 Åmli
Tlf. sentralbord: 37 18 52 70
Tlf. kyrkjeverje: 37 18 52 71 / 941 63 084
Heimeside: www.amli.kyrkja.no
Kyrkjeverja sin telefon er som oftast betent frå måndag til torsdag frå 09.00-15.00. Opningstidene
våre er tysdag til torsdag 10.00-14.00. Nokre dagar jobbar vi heimanfrå, men er tilgjengeleg på
telefon.
Kyrkjekontoret svarar på alle spørsmål om kyrkjelege handlingar og om verksemda i sokna.
Kyrkjeverja har ansvar for spørsmål om gravferd, gravplassar og bygningar. Under kyrkjeverjas
ansvarsområde er mellom anna også alle tilsette i kyrkjene og på kyrkjegardane, samt økonomien.
Velkommen innom!

DØDE
Avlidne som ikkje blir gravlagde frå
nokon av kyrkjene i Åmli, får vi ikkje
lenger melding om, sjølv om dei er
busette i kommunen når dei går bort.

Torleif Myhre
f. 1933 – d. 10.12.20
Arild Askeland
f.1947 – d. 03.01.21
Tovdal kyrkje:

Åmli kyrkje:

Inge Bjørnbakk
f. 1945 – d. 28.11.20

Trygve Paulsen
f.1930 – d. 22.01.21

_____________________________________________________
Kyrkjelydsblad for Åmli, Gjøvdal og Tovdal
Utgjevar: Åmli sokneråd
Bladstyre:
Jens Linde (redaktør), Kari Gerd Riisland, Øyvind Kopperud,
Kasper Vejen og Halvard Skårdal
Bladet blir sendt gratis til alle heimar i Åmli kommune.
Trykk: Åmli kyrkjekontor
Gåve til Kyrkjelydsbladet: Konto 2821.40.07314
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!

NYTT KONTONUMMER FOR
KYRKJELYDSBLADET OG
ÅMLI SOKN
Etter samanslåing av Åmli og Gjøvdal
sokn, samt nytt reknskapssystem er det
nå kun eitt kontonummer for soknet.
Dette gjeld både ofringar, gåve til soknet
og til Kyrkjelydsbladet, samt
Givartenesta.

Nytt kontonummer er:
2821.40.33730
Ved gåve til Kyrkjelydsbladet ber vi om
at det merkast med «prosjekt 110»
VIPPS nr er det same:
Åmli sokn - 10 61 04. Her må du velje
kategori i appen for kva beløpet gjeld.

Nå kan du gi gåve og offer til Åmli sokn
med Vipps! Dette gjeld ofringar i alle
kyrkjene

Vipps nr: 10 61 04
eller søk opp Åmli sokn i appen.
Vel kategori i appen og merk innbetalinga
med anten offerføremål/dato på
gudsteneste eller gåve til soknet.

Det kan bli endringer på kort varsel pga.
koronasituasjonen.
PÅSKE:
21. mars kl. 11.00: Ikke gudstjeneste.
28. mars kl. 11.00: (Palmesøndag)
Åmli kyrkje. Påskevandring.
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp
1. april (Skjærtorsdag) kl. 19.00: Åmli
kyrkje. Gudstjeneste m/nattverd
2. april (Langfredag) kl. 11.00: Åmli
kyrkje. Pasjonsgudstjeneste.
2. april (Langfredag) kl. 14.00 og evt.
16.00: Gospelkonserter i Tovdal.
4. april (Påskedag) kl. 11.00: Åmli kyrkje.
Høytidsgudstjeneste. Nattverd.
Takkoffer: Menighetens misjonsprosjekt:
Sykehuset i Okhaldhunga.
5. april (2. påskedag) kl. 11.00:
Gjøvdal kyrkje.Høytidsgudstjeneste. Nattverd.
Takkoffer: Menighetens misjonsprosjekt:
Sykehuset i Okhaldhunga.
APRIL
11. april: Ikke gudstjeneste
18. april kl. 11.00: Tovdal kyrkje.
Gudstjeneste m/nattverd
Takkoffer: Dølemoklubben
25. april kl. 11.00: Åmli kyrkje.
Samtalegudstjeneste med konfirmantene.
Takkoffer: Barne- og ungdomsarbeidet i
Åmli sokn.

MAI
2. mai kl. 11.00: Gjøvdal kyrkje.
Gudstjeneste m/nattverd
Takkoffer: Kirkens Bymisjon, Arendal.
9. mai kl. 11.00: Åmli kyrkje.
Gudstjeneste m/nattverd
Takkoffer: Menighetsarbeidet i Åmli sokn.
13. mai kl. 11.00: (Kr. Himmelfart):
Friluftsgudstjeneste på Hovdefjell
16. mai kl. 11.00: Ikke gudstjeneste
17. mai kl. 10.30: Åmli kyrkje.
Familiegudstjeneste på nasjonaldagen.
Takkoffer: Norsk kirke i utlandet
(Sjømannskirken)
23. mai kl. 11.00 (Pinsedag): Åmli kyrkje.
Pinsegudstjeneste. Nattverd.
Takkoffer: Norges kristelige student- og
skoleungdomslag.
24. mai (2. pinsedag) kl. 11.00: Gjøvdal
kyrkje. Pinsegudstjeneste. Nattverd.
Takkoffer: Menighetsarbeidet i Åmli sokn.
30. mai kl. 11.00: Tovdal kyrkje.
Gudstjeneste m/nattverd
Takkoffer: Menighetsarbeidet i Åmli sokn.
JUNI
6. juni kl. 11.00: Åmli kyrkje.
Gudstjeneste m/nattverd
Takkoffer: Diakoniarbeidet i Åmli sokn.
13. juni kl. 11.00: Gjøvdal kyrkje.
Gudstjeneste m/nattverd
Takkoffer: Kirkens SOS.
20. juni kl. 11.00: Åmli kyrkje.
Friluftsgudstjeneste på Engenes.
Skaperverkets dag!
Takkoffer: WWF – Verdens naturfond
27. juni: Ikke gudstjeneste.
JULI
4. juli kl. 11.00: Åmli kyrkje. Nattverd.
Gudstjeneste m/nattverd
Takkoffer: Menighetsarbeidet i Åmli sokn.

GOD PÅSKE!

SALMESTAFETTEN
Kor stort, min Gud, at eg ditt barn får vera
og leva i di frie nådepakt!
:/:Det alt er ferdig, eg skal inkje gjera,
Men bare kvila i det du har sagt. :/:

Men visst eg veit: Du maktar fast meg halda,
Det har du lova i ditt eige ord.
:/: Du visste alt om meg før du meg kalla,
Og gav meg plass ved nådens rike bord. :/:

Eg bed deg: Lei du meg igjennom verda,
Eg er så veik og er i framandt land!
:/: Det mange var som gjekk seg vill på ferda
Og sleppte taket i di frelsarhand. :/:

Lat meg få sjå på deg når synda dårar,
Lat meg som barn ditt faderauga sjå!
:/: Då veit eg visst at gjennom tvil og fårar
Eg ved din nåde skal til himlen nå. :/:

Denne sangen har fulgt meg i mange år og betyr mye for meg.
Jeg fikk stafettpinnen av Marianne Baasland og gir den videre til Eivind Maamoen.
Med hilsen Salve Ingmar Eppeland

Bibelen i koronaens tid
Kirkene har stengte dører, menighetslivet har gått i vinterdvale. Vi sitter i hver vår stue og
venter på vår og en tid uten pandemi. Det har vært mye fokus på hva ensomhet og stengte
dører gjør med oss. Hva kan kirken og menigheten gjøre?
I St. Gallen i Sveits fant de en løsning. De så på alle begrensninger i forbindelse med
pandemien som en mulighet til å gå nye veier. De hentet fram den gamle
klostertradisjonen hvor man kopierte gamle manuskripter for hånd.
I perioden mars - pinse 2020 bidro ca 1000 personer med å håndskrive ett eller flere
kapittel fra Bibelen. Noen valgte en nøktern stil, andre valgte å illustrere teksten.
Deltagerne kunne selv velge hvilket språk de ville bruke. Det eneste, ufravikelige kravet
var at teksten skulle være skrevet for hånd.
Alt ble digitalisert og den 4.11 ble nettstedet: www.coronabibel.ch lansert. Den
håndskrevne Bibelen består av 7 bind. I løpet av 2021 skal det bli en høytidelig markering
hvor selve Bibelen overrekkes til biblioteket i St. Gallen.
Prosjektet fungerte som et botemiddel mot ensomhet. Det å kunne ta del i noe skapende,
som samtidig innbyr til refleksjon og kontemplasjon betydde mye for mange. Til tross for
at alle satt hver for seg, ble de del av et større fellesskap.
Vårt Land hadde en interessant artikkel om Coronabibelen den 29.1.
Kanskje vi i Åmli kunne få til noe lignende i en mindre skala?

