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Innledning
Møte Jesus –følge Jesus .
Det er overskriften for ungdommens år 2016 og på hjemmesiden til Bispedømme skriver de følgende
«Hvert år lover vi konfirmantene våre å be for dem i årene som kommer. Dette året skal vi gi
hverandre en ekstra påminnelse om å be for våre konfirmanter og ungdommer.
Vi tror ungdommens glød kan smitte oss og gjøre noe med vår egen tro. Dette året skal vi
sette fokus på ungdommen så de kanskje får smittet oss med sin glød.
Skal ungdommen være morgendagens kirke, må vi få dem med oss i dag. Da trenger vi også
gode ungdomsledere. Derfor vil vi dette året være med å sette en standard for å utruste ungdomsledere.»
Jeg har i året som er gått fått gleden av å være med på konfirmant leir for Vennesla ,Øvrebø
og Hægeland på Lista og julebord avslutning i Evje, og fremlegg av trosopplærings planen i
Bykle og Valle. Og i Bygland var konfirmantene med på en samling på asylmottaket. Disse
ungdommene som har livet foran seg må vi alle være med å gi de vår omsorg og be for de
så de får mulighet til å møte Jesus og følge Jesus.
Menighetsarbeide i sammen med frivillige og diakoniutvalgene.
I 2016 har jeg en stor glede over å få samarbeide med diakoniutvalgene og alle frivillige som
trofast som er med i menighets arbeide i Otredal prosti.
-Diakoniens søndag
Jeg er med på 8 diakoniens dager i hele prostiet. Der diakoniutvalgene er aktiv med i Gudstjeneste, det er en stor gled å få ha Gudstjenesten sammen med prest ,organist, kirke tjener,frivillige og diakoniutvalgene. I Hornnes kirke fikk vi på diakoniens søndag opplev en fantastisk flerkulturelle samling der flere av våre nye landsmenn deltok .I Øvrebø var det pilgrims
gudstjeneste vi var ikke så mange(10) men det var en vakker og varm vårdag vi gikk deler av den
gamle Fjellmansveien . Det er godt å få gå i naturen oppleve fellesskapet og møte hverandre i den
katedralen som naturen gir oss. Det gir rom for gode refleksjoner over Guds Ord.
‐Temakvelder

I året som er gått har jeg vært med på temakvelder .Der jeg har fått være tilhører eller der jeg har
hatt kvelden selv.
‐Flyktninger
Det har vært fint å møte flyktningene på mottaket på Bygland. I sammen med frivillige har vi hatt(7)
samlinger. Den ene av samlingene var sammen med konfirmantene, til stor glede for de unge som
var der. Vi hadde sommer avslutning med grilling ellers stekte vi vafler ,der var til stor glede for barn
og voksne.
‐Evje Fengsel
Jeg har gjennom året hatt samarbeider med Fengselet som jeg har besøkt 11 ganger da sammen
med 1‐2 frivillige og har nattverds gudstjeneste Og etterpå samles vi på stua til kafe , kaker og en god
prat.
‐Baby sang
I vår hadde jeg baby sang i Iveland. Det var 9 samlinger det var fra 2 til 10 på samlingen Det var utro‐
lig fint å få være sammen med de minste og deres mødre.
‐Bykle middagsfelleskap
Nytt av året har vært middags fellesskap i Bykle. I november var det 3 av våre nye lands menn som
lagte middag, de var fra Syria, Eritrea og Afghanistan . Det var en fantastisk opplevelse.
‐Sjømannskirke kveld Fjellgardane kyrkje
I år har det vært 4 samlinger der det kommer fastboende og turister innom på samlingene. Det har
også vært en orgelkonsert med organisten H.West.
‐Sykehjemmene
Jeg har i løpet av året vært innom alle sykehjemmene med andakt(26), besøk og samtaler.Jeg har
også vært sammen med diakoniutvalgene på sykehjemmet, med andakt. Det er utrolig fint å få
komme rundt på de 7 forskjellige sykehjemmene som ligger i prostiet.
‐Avskjed
Astrid Nomeland har sluttet i styre for diakonisamarbeidet .Det er også 2 av prestene i prostiet som
har sluttet .Jeg var med på avskjeds gudstjeneste for Ivar Sandnes i Hægeland som også var med i
styre for Diakoni samarbeidet ,dessverre fikk jeg ikke delta på avskjed for Eiliev Bjarne Lønningen i
Bygland. Alle har vært viktige og gode støtte spillere i min tjeneste som diakon.
Oppfølgings tjenesten etter dødsfall
I de fleste menigheten er det i dag et godt organisert oppfølgings tjeneste. Jeg har samling med de
ett par ganger i året.
Påfyll

De var 35 som deltok på temadag på Refsnes om «Livs mestring» i mars med Kjell Aanesen. Jeg har i
år fått delta på Ignatiansk retreat på Pilegrimsgarden i Stavanger, som ligger vakkert til ved gamle
Utstein kloster. Jeg var med på 2 dagers kurs til Kirkelig ressurssenter mot vold og over grep. Jeg var
også med på en fag dag om kristent ungdom arbeide og sjelesorg .Og om integrering av våre nye
landsmenn.
Og Stiftes dagene for Bispedømme ,som i år var i Kristiansand.
De ansatt i Bygland og Vonheim koret var i høst på besøk til Verden(Tyskland )i nærheten av Bremen
hos Karin og Jurgen Wiehe .Jurgen er organist og vikariere i Bygland .En fantastisk flott tur og et
godt tur felleskap.
Besøk og samtaler
Det viktigste i tjenesten som Diakon er å møte mennesker der de er i livet. Jeg hadde i 2016 totalt
228 besøk, samtaler. Vennesla:59 Øvrebø:12 Hægeland:6 Iveland:28 Evje og Hornnes:56 Byg‐
land:25 Valle og Hyllestad:27 Bykle:15
Avslutning
Det har vært et spennende og godt år. Jeg er takknemlig for at jeg får være diakon i Otredal prosti, og
stor takk til alle som jeg får møte og samarbeider med. Det er godt å få legge dagen og tjeneste i
Guds hender.
Tilslutt vil jeg dele velsignelsen som ble lest under Taize gudstjeneste i Verden
Herren Velsigne deg
Og fylle ditt hjarta med fred
Dine augo med smil
Din munn med jubel
Dine hender med ømhet
Dine armer med kraft
Dine føtter med dans.
Han beskytte deg til alle tider
Så signe deg Gud Fadern, Sonen, og Den Heilage Ande .
Amen.
Røyknes 04.01.2017

Anna Heggland

