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ARILD KNUTSEN I SOKNEPREST

Frivillig

2022 er frivillighetens år. Det er en av grunnene til at dette får ekstra plass i årets
første nummer av Kyrkjelyden. Det blir mer og mer tydelig, at uten frivilligheten
stopper Norge. Her i Marnardal er det mange ting som aldri hadde blitt noe av,
om det ikke var for alle som gir av sin tid, sine krefter og sine penger. Seinest så
vi det, da Marnardal Idrettslag kunne åpne nytt treningslokale. Gratulerer! Det
være seg idrettslag, barne- og ungdomsklubber, søndagsskoler, kor eller korps:
Det er ingen ting som skjer av seg selv!
Dette bladet er ett av veldig mange eksempler på, at vi kan få til noe – sammen!
Noen kan skrive, noen kan hjelpe til med å få bladet levert, noen kan være med
å betale på utgiftene til trykking. Soknerådet i Marnardal har valgt å satse på
Kyrkjelyden, selv om kostnadene har blitt veldig store. Vi får stadig meldinger
fra folk, at de leser bladet, og at de savner det, når de ikke får det.
I fjor tok soknerådet opp igjen samarbeidet med Marnardal Frivilligsentral.
Der har de også fått ny giv i arbeidet, og vi har stor tro på dette samarbeidet!
Frivilligsentralen vil påta seg arbeidet med å distribuere bladet til alle husholdninger
i Marnardal. Det er vi svært glade for. Sentralen vil også presentere seg selv
i dette nummeret av bladet. De har jo fått flotte, nye lokaler i banken på Øyslebø,
som gir store muligheter for god aktivitet. Vi ønsker oss å flytte menighetskontoret dit og arbeider for det – men trenger økonomi fra kommunen til det.
Å være frivillig kan altså være så mangt. Det har en dobbeltvirkning: Du føler
deg bedre selv, når du får være til nytte. Og de som innsatsen din «går ut over»,
kan føle seg sett og ivaretatt. Det foregår mye god frivillighet mellom naboer og
venner, som ingen vet om, men som er helt ubetalelig og nødvendig. «Love your
neighbour» på engelsk betyr jo både elsk naboen din - og elsk nesten din.
I dag er Ukraina blitt vår nabo. Vi visste det ikke før. Men slik er det. Krigen kom
så nærme. Jemen og Tigray – det er lenger borte – for oss. Men like forferdelig
for de som bor der. La ikke maktesløsheten lamme oss! La oss samles i kirkene!
La oss tenne lys og be til Gud som er sterkere enn ondskapen, sterkere enn
døden! Det er ufattelige lidelser vi er vitner til. Hundretusener av flyktninger skal
finne et nytt hjem. La oss være der for dem som blir våre nye naboer!
Vi kan hjelpe nå! 3.-5. april kommer konfirmanter eller andre frivillige til
din dør, på oppdrag fra Kirkens Nødhjelp. Ta godt i mot dem!
Vi bærer mange med oss, skriver Svein Ellingsen i en sterk salme:
Vi ber deg for de mange
som kjenner andres dom,
for dem som vi har sviktet
og ikke brydd oss om.
Vi ber deg, Gud, om nåde,
vi ber i manges sted:
Gi at vi bringer med oss
velsignelse og fred.
God fastetid og påsketid!
Med vennlig hilsen Arild prest

SAMMEN SKAPER VI GODE OG
INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN
Marnardal Frivilligsentral skal skape lokale
møteplasser som knytter enkeltmennesker og
organisasjoner sammen.Vi skal skape et godt miljø
for frivillig arbeid, gode aktivitetstilbud og et godt
samarbeid med lokal offentlighet.

Marnardal frivilligsentral er en nøytral,
uavhengig og inkluderende forening.
Sentralen styres av representanter fra våre
medlemslag, frivillige enkeltpersoner og
en politisk valgt representant fra Lindesnes
kommune.
Styrerepresentanter:
Marnardal Bygdekvinnelag v/Siss Ågedal
Tlf. 915 52 970
Bjelland Sanitetsforening v/Eva Brith Haaberg
Tlf. 971 30 911
Den Norske kirke avd. Marnardal v/Irene Spikkeland
Tlf. 901 84 810
Frivilliges representant: Bodil Kleveland
Tlf. 908 19 037
Veksthusets representant: Janne Wigemyr
Tlf. 952 33 527
Lindesnes kommune v/ Brit Mjåland (Styreleder)
Tlf. 906 60 209
Daglig leder Astrid Leirkjær er ansatt i 75 % stilling i
Marnardal Frivilligsentral. Astrid har kontor i Veksthuset
på Øyslebø. Frivilligsentralen har også tilgang til to
møterom som våre medlemslag kan benytte helt gratis.
Marnardal Frivilligsentral skal tilrettelegge for åpne
møteplasser og aktiviteter i hele Marnardal og har
etablert kafe i Veksthuset. Kafeen i Veksthuset er åpen
for alle hver mandag.

Daglig leder Astrid Leirkjær.

I tillegg benyttes Veksthuset til:
- Strikkekafe hver torsdag
- Kompis, åpen møteplass for ungdom og voksne,
annenhver onsdag etter skoletid.
Vi samarbeider aktivt med lag og foreninger for å skape
flere tilbud og aktiviteter i hele Marnardal.

Aktiviteter i samarbeid med kommunen:
Vi har et godt samarbeid med Marnarheimen.
Frivillige har gjennom mange år etablert en tilrettelagt
en flott Sansehage. Hagen med gapahuk, hønsegård og
trivelige sitteplasser blir stelt og ivaretatt av ei fantastisk
engasjert og ivrig gruppe frivillige.Sansehagen benyttes
til daglig rusleturer, møteplass og arrangementer for
beboere, ansatte og gjester.
I tillegg til sansehagen tilbyr frivillige sykkelturer,
rusleturer, besøk og mye mer til beboerne på Marnarheimen.
Lyttevenner i skolen: Skolene i Marnardal har tilbud
om lyttevenner til elevene i barneskolen.
Aktive sammen er et pilotprosjekt som Laudal og
Bjelland skole, lag og foreninger og frivillige deltar i.
Målet med dette prosjektet er sammen å bidra til at alle
barn og unge kan få mulighet til å delta
i fritidsaktiviteter.
Marnardal Sokneråd og Marnardal Frivilligsentral
samarbeider om distribusjon av menighetsbladet
Kyrkjelyden til alle husstandene i Marnardal.
Marnardal Frivilligsentral opplever det utfordrende å nå
ut med informasjon til alle. Selv om det legges et stort
press på samfunnet om å ta i bruk digitale plattformer,
finnes det fremdeles mange som ønsker å motta
informasjon i papir.
Marnardal Frivilligsentral ønsker derfor å benytte denne
muligheten til å nå ut til alle innbyggerne i Marnardal
med informasjon om våre tilbud og aktiviteter.
I denne utgivelsen av bladet har vi valgt å lage en
presentasjon av oss som forening, og å rette fokus på
våre samarbeidsparter, og noen av de faste aktivitetene vi

driver. Vi vil følge opp med informasjon om flere
aktiviteter og reportasjer i fortsettelsen.
Har du lyst til å bli frivillig?
Har du forslag til aktiviteter eller en god ide?
Har du behov for bistand?
Ta kontakt med Astrid på tlf. 905 60 909
e-post: post@marnardal.frivilligsentral.no
eller direkte på vår hjemmeside.
Kafeen i Veksthuset:
Hver mandag igjennom det meste av året har vi
Åpen Kafe i Veksthuset i Øyslebø fra kl. 11.00 - 14.00..
Her har vi to faste frivillige, - pluss noen hjelpere; som
rigger til og tar imot gjestene. Her er stort hjerterom og
takhøyde der alle inkluderes og ta del i samtalene rundt
bordene. Og nå er det åpent for alle å møte opp, uten
påmelding eller antallsbegrensning!
Kafè-besøk kan også gjerne kombineres med å avtale
møter og planlegge aktiviteter i samarbeid med daglig
leder og andre i Veksthuset. Etter hvert som antall
gjester øker på igjen, vil det kunne bli aktuelt å sette opp
små kultur- og underholdningsinnslag innimellom.
Og vi har planer om å gi muligheter for enkel data-hjelp
for de som ønsker det.
Kompis:
Kompis er et samarbeidsprosjekt mellom Øyslebø
helselag og Marnardal frivilligsentral.
Annenhver onsdag møtes ungdom og voksne etter
skoletid i Veksthuset. Målet med denne åpne møteplassen
er å gi ungdom et sted å treffes etter skoletid, spise et
godt, varmt måltid, slappe av samt benytte seg av
selvvalgte aktiviteter sammen med voksne. Maten
tilberedes i skoletiden av en ungdomsskoleklasse som en
del av undervisningen i valgfaget «Innsats for andre».
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