KULTUR

Fredag 21. juni 2013

I KØ: ved suppegryta, kyllingsuppe fra China House.

FELLESSKAP: Fellesgudstjenesten bekrefter fellesskapet. Tor Marius Gauslaa fra Betel, Hilde
Margrethe Sæbø Fjeldstad fra Frikirken, Kathrine Tallaksen Skjerdal fra Den norske kirke og
Sindre Sundet Nilsen fra Filadelfia er klare for søndagen.

KINESISK KUNST: Marianne Denstad forteller om den kinesiske
kunstsamlingen på Kaldvell som nå er stilt ut i museet.

Klare til årets
fellesgudstjeneste
på Havnetomta
l Menighetene formidler sitt felles budskap
Søndag er det fellesgudstjeneste på Havnetomta, og menighetene
synes det er ekstra fint
å kunne være en del av
hele byens folkefest.
MERETE MOEN
merete@lp.no

RUNDTUR: til museets fem utstillinger. Kvernstein fra skipsfunnet i Ulvøysund i monter i bakgrunnen.

Ute på gatene
Tema for gudstjenesten er «Den
gode, åpne veien», og det er Tor
Marius Gauslaa som skal holde
prekenen.
–Jesus var ute på gater og torg.
Evangeliet gjør seg godt i friluft,
sier prest i Den norske kirke, Kathrine Tallaksen Skjerdal.
Sindre Sundet Nilsen fra Filadelfia viser til at ting skjer på
gatene verden over.
– Dette er et kjempeviktig
møte for hele byen, sier Sundet
Nilsen.
Det er den uformelle måten å
møtes på som gjør fellesgudstjenesten så fin.
–Vi bekrefter vårt fellesskap
og formidler budskapet til folket, og vi gjør
det med stolthet, sier
Gauslaa.

Fellesgudstjenesten
under
LillesandsDa’ene er blitt en tradisjon.
– Det er i hvert fall ti år i fullt
fellesskap, sier pastor i baptistkirken Betel, Tor Marius Gauslaa.
Søndag er det han, Kathrine
Tallaksen
Skjerdal
fra Den norske kirke,
Hilde
Margrethe
Sæbø Fjeldstad fra
Frikirken og Sindre
Flotte
Sundet Nilsen fra
forberedelser
Filadelfia som står i
spissen for fellesFormen på godstjenesgudstjenesten utenten har endret seg, og
dørs på Havnetomta.
Kathrine T. Skjerdal man legger vekt på å
– Jeg er vant til
ha med flere generamye felleskirkelig fra
sjoner.
Kristiansand, og det er en fin
– Tidligere var det litt høymesmåte å bli kjent på. Sammen er se-light. Det var litt statskirkelig,
vi kirken i Lillesand, sier pastor 2 ler Tallaksen Skjerdal.
i Frikirken, Hilde Margrethe SæAlle er enige om at det er fint
bø Fjeldstad.
å være sammen om gudstjenes-

Tidligere
var det litt
høymesselight

MUSIKK: Susi & the Spuds: Jørund Flaa (tv), Bjørnar Flaa, Terje
Ellefsen, Silje Fossli og Karl Henrik Rønnevig i museumsgården.

ten, og de forteller om harmoniske og flotte forberedelser.
– Utviklingen mellom de kristne har vært veldig positiv. Vi møter hverandre med respekt og
inkludering. Vi har ikke hatt en
eneste konflikt, sier Tor Marius
Gauslaa, som med sin fartstid
mener han har litt bakgrunn til
å kunne uttale seg.

Ungdommen er med
Kathrine Tallaksen Skjerdal skal
være gudstjenesteleder. Hilde
Margrethe Sæbø Fjeldstad skal
holde forbønn.
Det er to konfirmanter, Sara
Watne og Maren Aanonsen, som
skal være med på det. Det er viktig å få ungdommen engasjert,
sier Fjeldstad.
Amalie Vennesland skal synge,
og Helge Hodøl spiller piano. Sindre Sundet Nilsen skal lese tekst.
– Vi møter bare velvilje alle
veier. Beddingen stiller opp med
utlån av benker, og lokale sponsorer er med. Vi føler at folk setter pris på hele samlingen, sier
Tor Marius Gauslaa.
Etter gudstjenesten er det kirkekaffe med servering av kringle,
kaffe og saft. Og hvis det skulle
bli regn, flyttes gudstjenesten til
Lillesand kirke.
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