
Søndagsskolearbeidet har lange tradisjoner her i landet.
Allerede i 1844 startet de søndagsskole i Stavanger. Studen-
tene fra Misjonsskolen var med som lærere. To av disse var
fra Lyngdal; Tobias Utland og Ommund Oftebro.

Interessen for søndagsskolearbeidet spredte seg etter
hvert. Flere og flere søndagsskoler ble stiftet i by og bygd.
Men noen stor økning ble det likevel ikke før etter århundre-
skiftet.

Gustava Bringsjord hadde tidlig sett betydningen av dette
arbeidet, og da Kristiansands søndagsskolekrets ble dannet i
1911, med tilslutning av 18 søndagsskoler, var også Lyngdal
med. Etter hvert som flere søndagsskoler sluttet seg til
 kretsen, ble navnet i 1923 forandret til Vest-Agder krets av
Norsk Søndagsskoleforbund. Gustava var med i kretsstyret
en periode og kretsmøtene ble flere ganger lagt til Lyngdal.

Da Vest-Agder søndagsskolekrets feiret sitt 50-års -
jubileum i 1961 sendte Gustava en hilsen der hun blant annet
skriver:

«I Lyngdal har vi en meget gild og god søndagsskole, som
vi takker Gud for. Jeg har vært med fra det første søndags -
skolemøte og til idag - i de mange år. Jeg takker Gud for
 tjenesten. Det er nåde over nåde».

Alleen søndagsskole - eller Lyngdal søndagsskole som
hun helst kalte den - stod hennes hjerte meget nær. Hun og
hennes medarbeidere bidro til at vi tidlig i barneårene fant
veien til søndagsskolen. Vi er mange som husker den full-
satte bedehussalen, barn i alle aldre fra hele bygda, Gustava
med tårer i øynene og sangboka litt på skrå foran seg når vi
sang de fine barnesangene.

Når Endresen kom på besøk for å vise lysbilder, var det
rene feststemningen. Han var mørk-kledd; svart frakk og
«knallhatt». Men om klesdrakten var mørk, var der noe lyst
og godt ved ham, og vi måtte alltid synge: «Gud vil jeg skal
være et solskinnsbarn». Endresen ble tildelt H.M.Kongens
Fortjenstmedalje da kretsen feiret sitt 50-årsjubileum i
 Lyngdal.

16

Gustava Bringsjord
Søndagsskolelærer og forretningskvinne gjennom et langt liv.

AV MARIE OPSAHL

Søndagsskole i Alleen bedehus (nå Frikirken) ca. 1935.
Lederne er Isak Mjølhus (helt til venstre) og Peder Madland (til høyre for stolpen til venstre). I midten mot høyre står de tre

kvinnelige lederne; fra venstre Hanna Rosfjord, Gustava Bringsjord og Anna Andreassen.


