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STOPP ELLER START?
— Det er sørgelige tider, kjære bror.
— Ja, det er sørgelige tider.
Når livet ikke går på skinner lenger, faller motet
og humøre til et absolutt bunnivå hos Torbjørn
Egners to tanntroll, Karius og Baktus.
Vi er ikke der. Eller?

Til felles med en drøss med menigheter og et helt kobbel
av institusjoner, organisasjoner og enkeltarbeidere, opplever Fjære menighet at inntekter faller bort i tur og orden,
og pengene som er nødvendige for å holde dagens virksomhet gående, strekker ikke til. Da er det ett av to å gjøre,
enten å prioritere og kutte i virksomheten, eller prøve å
skoge tak i penger på andre måter og i større omfang enn
før. Valget er forsåvidt enkelt; forsøke det siste og om
nødvendig også gjøre det første.
Da blir det «pengemas» for å kalle en spade en spade.
Men det må til. Saken er jo at pengene finnes, «i våre
lommer». Det er bare det at alle arrangementene hvor vi
skulle ha brukt dem slik at de skiftet eier og ble midler å
drive menighetsarbeid for, er avlyst eller kraftig trappet
ned. Det kan du lese mye om i denne utgaven av Fjæreposten. Det være seg offringer fra gudstjenester, St.Hansfeiring eller loppemarked. Og Fjæreposten er ikke noe
unntak. Midlene som skal til for å produsere avisa kommer
heller ikke rekende på ei fjøl. Det er i stor grad gaver fra
lesere som synes avisa er viktig å holde gående, og som er
avgjørende for om den fortsatt skal eksistere.
Du og jeg og våre pengedisposisjoner blir enda viktigere
enn tidligere. Kanskje har vi alle godt å bli konfrontert med
denne situasjonen, så vi tenker igjennom på nytt, både som
kirke og som enkeltpersoner — hvordan vi bruker og disponerer pengene våre, og hvilket fokus penger har i kirkens
liv.
Dersom du vil gi et bidrag til den videre driften
av menighetavisa, kan du sende din gave til:
konto 2840.31.19581 merket: «Fjæreposten»
Denne helgen er det pinse, og i kirkas liv er det langt fra
noen STOPP-tid. Tvert om det er START i stor målestokk.
La det være en tankevekker. Jesu disipler hadde ganske
nylig blitt klar over hvilket fantastisk budskap det var de
skulle gå ut med. Men — de skulle vente til de hadde fått
den utrustningen de ville trenge for å gå ut og fortelle
verden om Jesus, om seieren over døden og om Guds
revolusjonerende kjærlighet.
Selv om vi har feiret pinse mange mange ganger før, så
står vi denne gangen overfor en slags ny start. Hvis opptattheten framover blir for mye pengefokusert kommer vi til å
bomme på oppgaven vår. Penger er et simpelt middel, og
må aldri bli et mål. Derimot kan vi med frimodighet gå
videre i forvissningen om at kraft og utrustning som vi ikke
har, vil bli gitt oss når vi trenger det. Dersom vårt mål er å
bringe budskapet om Jesus videre ut, så flere kan ta imot
ham, følge ham og lukke ham inn i livet sitt, vil pinsens
midtpunkt, Den Hellige Ånd, gi oss det vi ikke kan suge av
eget bryst eller organisere oss til gjennom penger og strev.
Pinse er egentlig, rett forstått, troen på at det vi ikke har
skal bli gitt oss.
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

DØDE
Antall dåpsbarn bærer tydelig preg av den pågående
pandemien. Vi ønsker alle dere som har satt dåpen
på vent velkommen til kirken med barnet deres når
dere er klar for det.
Kontakt meninghetskontoret for videre informasjon.

Wilhelmine Svendsen Gundersen
Døpt i Fjære kirke 29. mars

:

Fjære kirke #127519
Fevik kirke #106439
Nye Fevik kirke #547177
FMU #107824

VIGDE
Lisbeth Jåvold og
Mariann Brokeland
Vinneren av
fruktkurven
fra Givertjenesteutvalget ble Gerd
S. Gulstad. Her får
hun overlevert
fruktkurven av
Ingunn M. Olsen.

•
•

Det er tre nye givere som har meldt seg på givertjenesten i det siste. I tillegg har noen meldt
om økning i gaven. Takk til alle som er med på å støtte menighetens arbeid blant barn og
unge!
Vår opprinnelige overraskelse lar seg dessverre ikke gjennomføre i disse Corona-tider. I
stedet ble det gitt en smittevernvennlig fruktkurv til en av våre faste givere. Vinneren ble
Gerd S. Gulstad.
Menighetskontoret skal snart ta i bruk et nytt datasystem for å administrere givertjenesten.
Dette vil blant annet gi mulighet for enklere påmelding og tilbakemelding til giverne.
Vi er takknemlig for alle gaver, store og små beløp. Send en e-post til i eller ring Ingvild W.
Limm på 37 09 01 13, så får du hjelp til å komme i gang.

ADRESSE TIL REDAKSJONEN:
c/o Krokvn. 16, 4870 Fevik
UTGIVER: Fjære menighetsråd
KONTO: 2840.31.19581

OPPLAG: 5400, 5 utgaver pr år
TRYKK/DISTRIBUSJON:
Agderposten

!

JEG ØNSKER Å BLI FAST GIVER

en god start

•

KLIPP UT

SEND ELLER LEVER UTFYLT SLIPP TIL Fjære menighet, Fjæreveien 185, 4885 Grimstad.
Gaven betales til konto: 2840.31.19581. Registrer gjerne en fast betaling i banken.
Kontaktkperson: Ingvild W. Limm, tel: 37090113 eller epost: iwl@grimstad.kirken.no

GI
•

Dessverre var ikke oversikten over døde i vår
menighet klar da avisa gikk i
trykken.Vi bringer en fullstendig navneliste i neste
utgave av Fjæreposten.

Felix Hummel
Døpt i Fjære kirke 25. mai

Sogneprest
Helge Spilling
hs@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 12

vipps TIL
FJÆRE MENIGHET
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UTGIVELSESPLAN 2020
NR 1 kommer 15/2, frist 10/2
NR 2 kommer 28/3 frist 23/3
NR 3 kommer 30/5, frist 25/5

NR 4 kommer 26/9, frist 21/9
NR 5 kommer 5/12, frist 30/11

:

GI

Hvor mye?

kr 250

annet beløp

Hvor ofte?

månedlig

eller annet

Navn:
Adresse:
Telefon:

e-post:

For skattefradrag, oppgi personnummer (11 siffer):

en god start til barn og unge i Fjære menighet

INTERNETT: Alle årganger av Fjæreposten, fra 2005 til siste utgave, finnes på www.fjæreposten.no.
På www.grimstad.kirken.no — under menyvalget Fjære menighet — finnes også en del nyttig
informasjon fra og om menigheten.
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det skjer

FAST

våren 2020

INGUNN METVEIT OLSEN

BARN OG UNGE / FAMILIE

GRATULERER MED DAGEN

De holder ut og de holder fram å drive søndagsskole,
selv om pandemien har stilt nye krav til oppfinnsomhet. Men disse tre vakre unge damene er visst ikke
i beit og har bidratt til mye smil og latter i Fevik kirke,
når de har annonsert dagens søndagsskolesamling.
Og det har de visst tenkt å fortsette med så lenge
rulatoren går og de klarer å holder følge med den.

SØNDAGSSKOLEN
gir seg ikke
— coronatiden til tross
seg en minisøndagsskole med
dukkene Jonas og Julie, og
søndagsskole-maskoten
«Gulliver». Det var også bibelfortelling, sanger, vitser og
konkurranser.
Når ting ikke blir som
planlagt, og uforutsette begrensninger blir lagt, blir man
tvunget til å tenke ekstra
kreativt. Det har søndagskoledamene fra Fevik kirke og
Vik bedehus gjort. Siden det
ikke var mulig å samles på
vanlig måte, og søndagsskoleåret tok en brå slutt,

tar/tok damene seg en tur
rundt til medlemmene i søndagsskolen. Med seg hadde de
en bok og noe attåt til utdeling. Dette har ført til mange
fine samtaler, stor takknemlighet og begeistring. Ragnhild Veimo Larsen, mor til tre
barn fra søndagsskolen skrev
på facebook: «Hyggelig overraskelse på døra i dag, noen
her som syntes det var en god
start på helga. Små ting kan
bety mye, og det skal så lite for
å spre litt glede og smil».
En vakker dag blir det vanlig

quiz
BIBEL

søndagsskole igjen. Det gleder
vi oss til. Da står disse flotte
søndagsskoledamene klare
igjen til å ta imot store og små
barn, og vise dem veien til
Jesus og til Bibelens skatter.

Denne pakkehilsenen gikk
ut til alle søndagsskolebarn i
Fevik kirke.

Riktig svar:
1. 2: Maria
2. 1: Siloa
3. X: Peter
4. 2: 12 kurver
5. X: I Jerusalem

De siste to månedene har det
ikke vært mulig å ha verken
gudstjenester eller søndagsskole på vanlig måte. Det meste har måttet foregå digitalt.
Også søndagsskolen sentralt
måtte tenke annerledes om
søndagsskolesamlinger, og
begynte å lage digitale sendinger, kalt «søndagsskolechat». Disse ble lagt ut på
youtube
under
samme
navnet. Søndagsskolen på
Fevik delte disse søndagsskolesamlingene på sin facebookside. Da fikk barna med

Vi har nettopp feiret en annerledes nasjonaldag. En 17. mai uten barnetog, borgertog
og russetog i byene. Ingen arrangementer på
skolene eller gudstjenester i kirkene. Dette er
en nasjonaldag vi aldri kommer til å glemme. I
mange grender, bygder eller byggefelt ble det
organisert mini-barnetog, slik det var i gamle
dager. Mange besteforeldre og barnebarn fikk
endelig være sammen igjen etter to måneder
uten noe særlig kontakt. Det var bilparader og
båtparader, borgertog på youtube, og fellessang av «Ja, vi elsker» fra verandaen. Gratulerer
med dagen! Det var Norges fødselsdag!
I pinsa feirer vi også en fødselsdag. En
fødselsdag for alle i hele verden, ikke bare for
nordmenn. Kirkas fødselsdag. Gratulerer med
dagen! Pinsa er den kristne høytiden som er
minst kjent. Jul og påske med Jesu fødsel og
død er mer konkrete. Pinse handler om Den
hellige ånds komme. Det kan føles litt diffust og
vanskelig å forstå. Men konsekvensen av den
første pinsen ble starten på kirka. Og en
fødselsdag er konkret og lett å skjønne.
Etter Jesu død og oppstandelse, sa han: «Og
jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid… Jeg
lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn
(Joh. 14.16-18). Han ba disiplene om «ikke å forlate Jerusalem, men vente på det som Far har
lovet…For Johannes døpte med vann, men dere
skal om få dager bli døpt med Den hellige ånd»
(Apg 1,4-5).. Så fór han opp til himmelen (Kristi
Himmelfartsdag).

1
3
3

4

5

«Da pinsedag kom, var alle samlet på ett sted.
Plutselig lød det fra himmelen som når en
kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset
hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for
dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av
dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og
begynte å tale på andre tungemål etter som
Ånden ga dem å forkynne (Apg. 2, 1-4). Folk
samlet seg på utsiden da de hørte lyden, og de
ble forundret over å høre disse enkle galileerne
som plutselig snakket mange forskjellige språk.
Noen trodde disiplene var fulle. Da begynte
Peter å forkynne om Jesus som døde og stod
opp igjen. Den dagen var det 3000 som tok
imot budskapet og ble døpt. Den første
menigheten ble til. Kirken ble født. Og siden
den gang har budskapet spredt seg, og sprer
seg fortsatt utover hele verden. Vi fikk alle del i
oppdraget: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til
disipler! Døp dem til Faderens, Sønnens og
Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt
det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere
alle dager inntil verdens ende» (Matt. 28,19-20).
Denne pinsa blir litt annerledes, som så mye
annet i denne tiden. Det er ikke mulig med
felleskirkelige gudstjenester. Da blir vi for
mange samlet på ett sted. Men vi kan samle 50
her og 50 der. (Pinse betyr jo faktisk 50! Ikke 50
mennesker, men 50 dager etter påske.) Vi feirer
Åndens komme og kirkens fødselsdag.
Gratulerer med dagen!

Hva het kvinnen som salvet Jesu føtter med kostbar nardus-salve?
1. Marta X. Johanne 2. Maria
I hvilken dam skulle en av de blinde vaske seg for å bli frisk?
1. Siloa X. Betesda 2. Jordan
Hvem sa følgende til Jesus: «Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs
ord»?
1. Johannes døperen X. Peter 2. Andreas
Hvor mye ble det til overs den gangen Jesus mettet 5000 med fem brød
og to fisk?
1. 3 kurver X. 7 kurver 2. 12 kurver
Hvor befant disiplene seg da pinseunderet skjedde?
1. Ved Oljeberget X. I Jerusalem 2. Ved Getsemane

•FMU, FJÆRE MENIGHETS UNGDOM, FMU
FMU-huset mandag kl. 18:00
FMU-bussen går fra Haugeneskrysset ca. 17:35
•ALFSAM, FMU
FMU-huset annenhver torsdag kl. 18:00-20:00
•SØNDAGSSKOLE, VIK bedehus
hver søndag kl. 11:00-12:00
•KLUBBEN, VIK bedehus
for 5.-7. klasse (årets 4. klassinger er vel
kommen) onsdager kl. 17:30-19:30 (26/2,
11/3, 25/3, 15/4, 29/4 og 13/5)
•GUTTEFORENING, HESNES bedehus
annenhver onsdag, for 4. klasse og oppover
•FREDAGSKLIBB, HESNES bedehus
annenhver fredag for 5.-7. klasse
•BARNESANG 0-6 ÅR, FEVIK kirke
hver mandag kl. 16:00-17:30.
Middag fra kl. 16:00-16:40
kontakt: Ellen Halvorsen Lervold, T: 971 15 888
•ELLE MELLE mini, FEVIK kirke
hver tirsdag kl. 17:30-18:20, for førskolebarn og
1.-2. klasse
kontakt Kirsti P. Haugen, T: 480 45 506
•ELLE MELLE tween, FEVIK kirke
hver mandag kl. 17:45, for for 3.-6. klasse
kontakt: Ellen Halvorsen Lervold, T: 971 15 888
•JOY TOO, FEVIK kirke
hver torsdag kl 14:15-15:30, for 6. klasse og
oppover.
kontakt Kirsti P. Haugen, T: 480 45 506
•FAMILIEKLUBB, FEVIK kirke
tirsdagene 11/2 og 10/3, kl. 16:30. Dørene
åpnes kl 16:30. Rimelig middag serveres 17:00.
kontakt Kirsti P. Haugen, T: 480 45 506
•FAMILIETUR søndager etter gudstjenesten/
søndagsskolen 1/3, 29/3 og 19/4
kontakt Ingvild W. Limm, T: 995 88 564
•ETTER SKOLETID, FEVIK kirke
Leksehjelp for 6.-7. klasse, tirsdager kl. 14:00
kontakt: Bent Sætra, T: 992 75 419
•SØNDAGSSKOLE, FEVIK kirke
Kl 11:00 søndagene 23/2, 1/3, 22/3, 29/3,
19/4 og 26/4.

VOKSNE
•MORGENSANG, FJÆRE kirke
Hver torsdag kl. 09:00
•FJÆRE KAMMERKOR, FJÆRE kirke
øver i Fjære kapell onsdager kl. 19:30-21:30
• PROKOR, FEVIK kirke
øving onsdager i oddetallsuker, kl. 20:00-22:00
•ÅPEN KIRKE, FEVIK kirke
Kirken er åpen for stillhet og bønn
mandager kl. 20:30-21:15
•ÅPEN BIBELGRUPPE, FEVIK kirke
Torsdager kl 19:00 i partallsuker,
kontakt: Kåre Henningsen 988 06 372 eller
Roger Heen, T: 400 63 656
•LIVSNÆRE GRUPPER/BIBELGRUPPER, FEVIK kirke
Det er nå 8 grupper. Er du interessert?
kontakt prestekontoret, T: 37 09 01 09
•STRIKKE-KAFÉ, FEVIK kirke
Torsdager kl. 12:00, 12/3, 16/4 og 14/5.
•SENIOR-KAFÉ FOR MENN
Kl 12:00 torsdag 27/2 og 16/4 i Fevik kirke
og 26/3 på FMU
•SY-HELG, FEVIK kirke
14-15/2, 13-14/3 og 17-18/4
kontakt: Kari Aas, T: 477 64 773
•STI-FEVIK, FEVIK kirke
Turgruppe tilknyttet Normisjon. 3/5 og 7/6 kl 10.00
kontakt: Arne Martin Gimse, T: 909 33 348
•ELDRETREFF, VIK bedehus
kl. 16:00 hver fjerde tirsdag i mnd.
•TORSDAGSTRIMMEN
kl. 19.00. Facebook: «Torsdagstrimmen».
Kontakt Leif Hodnebrog, T: 97594772

FØLG OSS PÅ FACEBOOK: FJÆRE MENIGHET
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— Jeg trives godt i arbeidskirkemodellen

Erik Nielsen (58) ser fram til at det skal bli folk og liv igjen
i lokalene. Han er den nye kirketjeneren på Fevik, og
synes det skal bli godt å møte folk igjen i kirka.

F

PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto

— Da jeg kom innom her og
fant litt sånn grønt i kaffetrakteren gikk det opp for meg
at det er lenge siden det har
vært aktivitet her, forteller han.
— Jeg kjenner meg hjemme i
en arbeidskirke som her på
Fevik. Det har noe med lagarbeidet. Jeg trives godt i den
kombinasjonen av frivillige og
ansatte. Så er det noen med
den store variasjonen i tiltak,
for eksempel konserter og utstilling — og ikke minst barnehage. Det er så flott at barn får
den nærheten til kirka, at vi
kan være med å skape en trygg
plass for barn å vokse opp.

Erik var i mange år vaktmester på Odden-senteret. I
flere år var han frivillig medarbeider i Østerhus arbeidskirke. Han er glad i mennesker,
glad i samtaler og beskriver seg
selv som et flokkdyr.
— Det er spennende å møte
mennesker. Alle har en historie
å fortelle, og mange har behov
for å få snakke, fortelle, så jeg
bruker gjerne tid på samtaler.
Tjenesten min gir mange
anledninger tl å være diakon i
møte med mennesker.
De som har vært litt sammen
med Erik kan bekrefte det, at
han snakker gjerne, og med
mange. «Han kjenner visst
halve byen,» var det en som sa,
som hadde hatt anledning til å

følge man litt. Og det er
kanskje ikke så rart etter å
arbeidet og møtt folk i 25 år på
Odden butikksenter.
Dansk
Erik er født og oppvokst i ei
sanddyne på vestkysten av
Danmark.
— Det skulle egentlig ikke
bodd folk der var det en lege
som sa, forteller Erik. — Men
nå er det en ferieperle.
— Stedet er bare ei sandstripe med vann på begge
sider. Et samfunn av fiskere og
sjøfolk. Havet gav og havet tok
der som i andre kystsamfunn.
Min far anbefalte meg rett ut
sagt å velge noe annet enn
sjøen, så jeg ble tømrer i stedet,

forteller han.
Snekker ville vi vel si her
hjemme, eller finsnekker. Han
kom fra et trygt kristenkonservativt hjem med tilknytning
til både kirke og bedehus.
— Et ganske svart hvittsamfunn på mange måter, men
det gav meg en god ballast i
sekken. Likevel var det godt å
komme bort og få bruke
«sekken» et annet sted i andre
sammenhenger.
Da han kom til Norge startet
han først i jobb hos Block
Wathne, før han gikk på bibelskole i Staffeldtsgate i Oslo, og
så på BIG, Bibelskolen i Grimstad. Så jobbet han for Normisjon i Grimstad, før han altså
begynte på Oddensenteret.

Havets mann
Han er også en havets mann
betror han meg. Det er vel noe
han har tatt med seg fra oppveksten like vel. Han har to
båter — det vil si han har vel én
båt en ei skute — og det er nok
først og fremst skuta, en 32 fot
Rival Bowman, engelsk lystseiler, han har de sterkeste
båndene til. Han avleverer
samtidig en invitasjon til å
komme ombord, noe jeg ser
fram til.
— Der har jeg skikkelig
vedovn og innredning i nydelig
teak.
Bortsett fra at undertegnede
ikke er spesielt komfortabel
med en tilværelse hvor gulvet
heller opp mot 45° eller

deromkring, så høres det ut
som en drøm på flatt vann.
Han betror meg også at han en
feriedrøm som inkluderer
skuta.
— Når du går 100 prosent
opp i jobben når det er jobb, så
er det godt å koble helt av når
en har fri.
Feriedrømmen er å seile
skuta ned til Danmarks østkyst
for å oppsøke og gjenoppdage
litt av det han flyttet ifra. Jeg vil
seile ned og ankre opp i Sæby
og ligge der en tid. «Sæby er
ikke et sted, det er en tilstand»,
sies det.
Vi som var med Prokor på
tur til Sæby for noen år siden
kan vel underskrive på at vi forstår hva han snakker om.

Grubleren på laget
Erik skryter veldig av det
laget han jobber sammen med
i kirka.
— Jeg har aldri opplevd noe
slikt tidligere, med så gode
kollegaer, som oser av raushet
og trygghet, og som understreker at vi har noe felles, en
felles platform for alt vi gjør. Jeg
kjenner meg så hjemme, selv
om vi er veldig (!) forskjellige.
— Et stabsmøte kan være en
ganske interessant studie, innrømmer han.
— Hva består den tryggheten
i?
— Jeg har grunnet litt på
det…
Han innrømmer at han er en
grubler og tenker, som av og til

kan synes at det blir i overkant
mange inntrykk å fordøye. Da
må han trekke seg litt tilbake,
koble fra, lukke øynene, gå seg
en tur, være stille for å samle
seg igjen.
— Jeg prøver å være åpen om
det for ikke å bli misforstått.
Det ikke er fordi jeg er uinteressert eller fjern. Jeg bare er
sånn. Litt sensitiv kanskje.
— Så hva har grublingen gitt
av svar, hva består denne
tryggheten i?
— Det er nok gudstroen som
ligger i bunnen, og at vi er så
omforent om målet, at vi
ønsker å bli fler, at det er vårt
felles oppdrag til tross for alle
ulikhetene.
— Leser du mye?

— Nei, det kan jeg ikke si.
Men akkurat nå leser jeg en
bok som heter «Hverdagspsykologi». Den er ganske
interssant …
— Jaha …
Altå en tenker, en livsnyter,
en havets mann, som er både
litt eremitt og litt flokkdyr, men
som lever i håpet om å kunne
leve tosom resten av livet.
— Da er jeg den beste utgaven av meg selv, sier han.
Ganske for nylig har han leid
seg et lite hus på Ulenes på
Hesnes, ikke akkurat sentrumsnært.
— Jeg har brukt området
mye til turer tidligere, og har
tenkt at «her vil jeg bo
engang». Så fikk han mulig-

heten til det, og trives, nær
havet og nær skogen.
Nå ser han som sagt fram til
nye møter med folk, og han er
spent på hva pandemien
egentlig har gjort med oss og
fellesskapene våre. Ting kan
tyde på at vi skal måtte leve
med en ny type utrygghet,
kanskje i lang tid fremover. Det
blir en ny utfordring. Men flere
typer avstand og mindre
klemming og kroppskontakt.
— Jeg håper vi som kirke kan
være med å skape den
nødvendige tryggheten. Det
tror jeg er noe av det store ved
kirka.
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det skjer

LOTTERI

SEINERE

26.
juli

ORGELKONSERT

i stedet for Ranvika-St.Hans

Søndag 26.07 kl.20
Fjære kirke

Heller ikke det trandisjonsrike arrangementet i Randvika
på St. Hans går klar coronarestriksjonene. Avlysning er
eneste utvei. Dessverre. Den store dugnaden er en stor
familiefest og en viktig inntektskilde for menigheten. Et St.
Hans-lotteri vil forhåpentligvis innbringe sårt tiltrengte
midler til barne- og ungdomsarbeidet.

SWEELINCK
Orgel:
Andrea Maini

OG

VENEZIA
Musikk av J.P. Sweelinck,
G. Segni, A. Gabrieli, M.A.
Cavazzoni,

A. Padovano og G.Gabrieli.
Inngang: kr 200
Inntekter går til
Orgelsommerakademiet 2021.

TAKK for minnegaven
til barne- og ungdomsarbeidet
i forbindelse med bortgangen til
Gunnar Hodnebrog
TAKK for minnegaven
til ny kirke
i forbindelse med bortgangen til
Monica Amland Kollstad

Daglig leder i
Fjære menighet,
Invild W. Limm er
klar med loddene
til St. Hanslotteriet 2020.

F

INGVILD W. LIMM
daglig leder i Fjære

På grunn av den pågående
korona-pandemien må vi se
oss nødt til å avlyse det velkjente
arrangementet
i
Ranvika. St. Hans i Ranvika er
en lang tradisjon for veldig
mange. En kveld med venner,
grillmat, lykkehjul, vafler,
loddsalg, bål, lek og moro. Slik
blir det dessverre ikke i år.
St. Hans er også Fevik kirke
og Fjære menighet sin store
inntektskilde i løpet av året.
Det blir heller ingen parkering i
forbindelse med Fjæreheia i år,
så vi går et utfordrende økonomisk år i møte. Men dette
skal vi komme oss gjennom.
Det er viktig for oss å kunne
opprettholde det aktivitets-

nivået vi har. Vi har derfor hatt
noen møter og kommet frem
til at en viktig del av St. Hans er
lotteriet. Og lotteri kan vi jo
gjennomføre selv i disse dager.
Lotteri gjør det gøy å gi sin støtte og vi kan love mange og fine
gevinster. Hvert lodd koster
20,- kroner og vinnerne vil
naturlig nok bli kontaktet på St.
Hans.
En aktiv gjeng fra begge
menighetsutvalgene har samlet inn gevinster. Både fra
næringslivet og privatpersoner
som ønsker å bidra. Siden
Skaperverkstedet ble avlyst har
vi også mye sjokolade på lur
som var kjøpt inn til
lykkehjulet. Av gevinster kan vi
blant annet friste med bærbar
høyttaler, støvsuger, lampe, ullpledd, middag for 2 på Strand

Hotel, radiostyrt Volvo XC90,
hardangerbestikk kakesett,
LEDlenser
hodelykt,
fruktkurver, gavekort, reker
m/tilbehør, kjøkkenmaskiner,
mange blomster og planter til
hagen, grønnsaker, urter,
skjønnhetsprodukter, honning,
godteri, krukker, strikka
gensere og sokker, bøker og
leker.
Medlemmene fra de forskjellige utvalgene har blitt utstyrt
med loddbøker. Så om du får
en forespørsel om å kjøpe,
enten digitalt eller på et annet
vis, håper vi du gir din støtte til
menighetsarbeidet vårt. Vi vil
selge lodd fra kontoret, og også
på noen av gudstjenestene
fremover. (Se faktaboks om
hvordan du kna kjøpe lodd.) Er
det noe du lurer på er det bare

Familearrangementet i Randvika blir
det ikke noe av i år.

SLIK KJØPER DU LODD

Rørlegger

1 Send en mail til Ingvild, med hvor mange lodd du
ønsker å kjøpe. Hvert lodd koster 20,- kroner. Husk å skrive
navn og telefonnummer. Evt ring 37 09 01 13 i kontortid.
2 Betal enten på Vipps til 106439 (Fevik kirke), kjøp x antall av produktet «Lodd St. Hans», eller til konto 2840 31
19581, merkes med lodd St. Hans. Hvert lodd koster 20,kroner.
Når disse to stegene er gjennomført skriver vi ned navn
og telefonnummer i loddboken og dere er med på
trekningen av flotte gevinster.

å kontakte menighetskontoret.
En ekstra stor takk til våre
sponsorer. Takk til Autostrada
Arendal, Elon Bergemoen,
Europris Bergemoen, Extra
Fevik, Fevik Elektro, Fiskernes
Salgslag, Frisongen, Gitmark,
Grimstad Baadsenter, Grimstad Planteskole, Hageland
Skogheim og Syvertsens

gartneri, Hesnes Gartneri,
Joker Vik, Kristiansens Gartneri, Meny Fevik, Strand Hotell
Fevik, Toppen av velvære og
mange gode kirkevenner for
flotte gevinster.
Og en stor takk til alle dere
som viser deres støtte ved å
kjøpe lodd.
IWL

Liene AS
Fevikveien 34
4870 Fevik
Telefon: 37 25 81 90
epost: post@liene-vvs.no
Vakttelefon: 91812530
ÅPNINIGSTIDER
Mandag - fredag 07.30 - 15.30
I stedet blir det St.Hans-lotteri med en
mengde gevinster. Her et lite utvalg.
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ÅREST LOPPEMARKED BLIR

AUKSJON
Så samles vi igjen…
Det var en liten forsamling som hadde tatt sjansen på å komme til gudstjeneste i kirkene, for første gang siden landet ble stengt ned. Selvsagt satte alle restriksjonene som fortsatt gjelder sitt preg på gjennomføringen av gudstjenesten, men det var ikke nok til å ta bort gleden ved å igjen kunne arrangere
gudstjeneste i kirkene våre. Etter hvert håper vi flere og flere vender tilbake og at gudstjenestelivet igjen kan bli bortimot «normalt».

Alle typer arrangement påvirkes av de til enhver
tid gjeldedene smittevernregler gitt av helsemyndighetene, også for feiring av gudstjenester.
Det er en god del restriksjoner som må overholdes, som kan virke svært omstendelig, men
slik er dagens virkelighet. Like fullt kan vi ønsker
hverandre vel møtt til gudstjenester i kirkene
våre, og det er vi glad for.

F

INGVILD W. LIMM
daglig leder i Fjære

Endelig har vi mulighet til å
samles til gudstjeneste igjen.
Dette gleder vi oss over. For at
dette skal gå greit er det viktig
at alle respekterer smittevernet og følger de beskjedene
som blir gitt. Det er viktig å ta
vare på hverandre. Her kan
dere lese om de forskjellige
reglene.
• Det er tillatt med 50 deltakere til stede på våre kirkelige handlinger. I tillegg til
medvirkende. Når vi har nådd
50 må vi dessverre lukke
dørene. Vi følger de reglene
som gjelder for samfunnet.
Dersom dette tallet økes utover sommeren vil vi også øke,
men pga små kirkebygg vil det
ikke automatisk være det
samme tallet som gjelder hos
oss dersom metersregelen
opprettholdes
• Alle skal holde 1 meter avstand, dette gjelder ikke
innenfor egen husstand. Det

vil bli merket opp plasser der
man kan sitte. 1metersregelen gjelder også når man
ankommer og forlater kirken.
• Syke personer skal ikke
delta på kirkelige handlinger.
Har du symptomer på luftveisinfeksjoner, feber, hoste
eller andre plager må du holde
deg hjemme. Er du i tvil er det
ingen tvil.
• Alle skal sprite eller vaske
hendene før de går inn i
kirkerommet.
• På grunn av smittesporing
er vi pålagt å registrere navn
og mobilnummer til alle som
deltar. Vi ber dere derfor utvise ekstra tålmodighet på vei
inn i kirken.
• Vi oppfordrer alle til å gi
offer digitalt. Til dette bruker
vi vipps.
• For øyeblikket vil det ikke
bli mulighet for kirkekaffe.
• Selv om vi har savnet
hverandre må vi be dere om
ikke å samles i grupper etter
gudstjenesten. Husk avstandsregelen.

FMUs loppekomite har vært
sammen og diskutert årets
loppemarked. Komiteen er
kommet til at det ikke lar seg
gjøre å gjennomføre årets
loppemarked. Vi kommer til
å si nei til innlevering av
lopper. Når det gjelder auksjonen, så er komiteen innstilt på å få til noe — enten

Også i Fevik kirke bar fremmøtet preg av at folk enda er usikre på hvordan man skal forholde seg til at kirkene igjen er åpne.

Andre aktiviteter
Når det gjelder andre aktiviteter i menigheten er det
best å kontakte den ansatte
eller frivillige som er ansvarlig.
De fleste aktivitetene vil vente
til høsten med oppstart, men
vi ser på muligheten for noen
sommeravslutninger. Vi er
underlagt strenge smittevern
rutiner og noen aktiviteter blir
vanskeligere å gjennomføre
enn andre
St. Hans arrangementet i

Ranvika lar seg dessverre ikke
gjennomføre. Se egen sak om
det på side 8 og 9. Loppemarkedet blir heller ikke slik vi
er vant til. Men det blir en eller
annen form for auksjon.
Vi er nå spente på hva

høsten vil bringe og hvilke retningslinjer vi må forholde oss
til. Følg med på menighetens
og undergruppenes facebooksider samt hjemmesiden vår
for de ferskeste oppdateringene.

som en digital auksjon eller
som en fysisk auksjon, med
de begrensningene som
helsemyndighetene gir med
hensyn til smittevern.
Skal vi få til en auksjon er vi
avhengig av å få inn auksjons
ting. Vi oppfordrer derfor alle
som har noe fint, lite eller
stort til å ta kontakt med

Kjell-Olav Haugen
tlf.: 93217137 eller epost:
koh@grimstad.kirken.no

Vi vil også vurdere dødsbo
om det er noe av verdi igjen.
Dato for auksjon vil bli
lørdag 5. september, enten
en digital eller en fysisk auksjon.

Pandemien får konsekvenser
for hele FMU-arbeidet
På grunn av den pågående
pandemien har FMUs lederteam besluttet at det ikke blir
flere FMU-samlinger før
sommeren. En rekke restriksjoner gjør at vi heller ikke
kan reise på tur i sommer. Vi
skal prøve å få til en liten
happening med uteaktiviteter og litt pølsespising før
sommeren.
Vi i lederteamet er de første

til å beklage dette og vi håper
at vi til høsten kan gå inn
med fullt engasjement i et
nytt semester.
FMU har mistet mye av
sine inntektskilder, samtidig
som utgifter til strøm, forsikring, buss, er de samme. Vi
håper at noen vil hjelpe oss
med en liten gave slik at vi
kan være i stand til starte opp
til høsten igjen.

Gave kan settes inn på
konto 2801.04.11108 eller
vipses til #107824.
Investering i ungdomsarbeidet i menigheten gir god
avkastning i form av ungdommer som finner seg selv
og får sunne verdier med seg
videre i livet.
Kjell-Olav Haugen
for lederteamet i FMU
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TILBAKEBLIKK
«E’ KAN HUSKE…»
FMU : KJELL-OLAV HAUGEN

Skumle vakter
Dette året skulle FMUs sommertur gå til Tyskland og videre
til Holmsborg i Danmark.
Vi skulle overnatte på østkysten av Tyskland på et sted
som het Scarbeutz. Reidar Nørsett, også kalt formannen,
hadde en alvorlig tale om hvor strenge vaktene på campingen var. Ungdommene, som ikke var så reisevante, var
lettere nervøes da vi entret leiren. Riktig som Reidar hadde
sagt; her var vakter med store schæferhunder, og stemningen var litt trykket. At campingplassen hadde mange
rottehull gjorde ikke stemningen bedre. Da det var tid for
legging, gikk ungdommene raskt til toalettbygget og tok
kveldsstellet. Kl 23.00 skulle det være helt tyst, proklamerte
Reidar, og ungdommene gjorde som de ble bedt om.
Kl 23.00 var alle i køyene og teltdukene lukket.
Da plutselig begynte et voldsomt rabalder med musikk og
høylytt snakking og roping. Ungdommene ble redde og kom
ut av teltene, vi ledere måtte roe dem ned og si at vi skulle
ordne opp. «Gå og legg dere, vi skal passe på dere». Vi ledere
begynte den store jakten på bråkete campinggjester. Det var
etter hvert blitt veldig mørkt og vi lå og lusket bak noen
busker. Vi var store karer, Reidar Nørsett Bjørn Reiersølmoen, Kai Nærdal og Kjell-Olav Haugen, så vi mente at vi
kunne hanskes med opp til flere innbrytere. Vi prøvde å
lokalisere hvor lyden kom i fra og etter hvert fant vi stedet, ei
lita bu. Vi ble mer og mer ivrig, skulle vi snakke til dem, og
om de begynte å tulle med ungdommene våre, skulle vi da ta
dem. Stemningen ble ganske trykket, da en av mennene i
bua nærmet seg teltene, men så stoppet han — like før vi
gikk tilbake. Vi spanet lenge i buskene og fantasien var livlig.
Vi kartla hele situasjonen, hvor mange de mennene var,
hvordan de så ut og hvordan vi skulle gripe inn. Så kom det
ut en til, han gikk bortover mot teltene, nå fikk vi et glimt av
ham. Han slo lens i buskene, for så å gå tilbake til bua.
Klokken gikk og noen timer over midnatt stoppet musikken
og lyset ble slukket i bua. Merkelig tenkte vi der vi lå på vakt
i buskene. Ja, ja, da får vi legge oss — og som sagt så gjort.
Vi våknet opp til en fin dag, spiste frokost, pakket sammen
telt og satte oss i bussen for å kjøre videre. Da så vi noe som
ga oss en god latter. De personene vi hadde jaktet om natta,
det var de som sto i vaktbua, altså campingplassens vakter.
Vi syntes det var veldig morsomt at vi hadde jaktet på
vaktene, og litt glad for at vi ikke hadde tatt tak i dem. At
vaktene kunne bråke slik kunne vi ikke i vår villeste fantasi
ha forestilt oss. I etterkant skylte vi på kulturforskjellen.

Du gjør det du kan – vi gjør det vi kan!

BIL & KAR.VERKSTED
Lillesandsvn. 29, 4877 GRIMSTAD
Tlf. 37252930 • www.jpthygesen.no

Avdeling Fevik

Moy Moner 95, 4885 GRIMSTAD • tlf. 37 04 40 06 • hilde@multiregnskap.no

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no
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TRYGVE NORDBY BERGLAND (38) har bare
jobbet som diakon i Grimstad siden
september 2019, men har lang fartstid fra
feltet, både på Lamberseter i Oslo, for Kirkens
Bymisjon og fra Barbu menighet i Arendal.
Menighetene i Grimstad har imange år vært
uten diakon, og kjent sterkt på savnet av en
slik stilling.
— Likevel må jeg si at det har vært drevet mye
godt diakoniarbeid i menighetene uten en fast
tilsatt diakon, sier han som nå skal bygge opp
en ny diakonstilling, som deles mellom
menighetene i Grimstad, Landvik, Eide og

F

PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto

Trygve diakon er opprinnelig fra
Lyngdal, trebarnsfar og gift med
feltsykepleier Hilde. Familien bor på
Fevik, og nå ser han frem til å knytte
seg nærmere til Fjære menighet.
— Det blir fint å både arbeide og
bo i samme menighet, sier han.
— Her drives mye godt diakoniarbeid selv om det ikke har vært
noen diakon tilsatt på lenge.
Han nevner spesielt Alfsam, som
gjør et stort og viktig arbeid for de
med særlige behov, og deres familier, venner og pårørende.
— Har den nye diakonen noen
nye tiltak på gang?
Sorggrupper
— Som en god start har vi fått
etablert et nytt diakoniutvalg i
Fjære. De blir et viktig kontaktpunkt
mellom meg og menigheten. Pandemien har gjort at de har fått en litt
vanskelig start, men snart er de nok i
gang og får konstituert seg. En sorggruppe — et samarbeid mellom alle
de fire menighetene, og også med
Lillesand, har fungert en stund, og
er særlig rettet mot enker og
enkemenn. Vi håper også å komme i
gang med en sorggruppe for ungdom, men der venter vi på at
skolene skal komme ordentlig i
gang. Her vil vi samarbeide med
Kreftkoordinator.
Studenter og besøkshjem
— Vi ser også på hva studendene
kan trenge fra Den norske kirke og
va vi kan stille opp med. Her samarbeider jeg med studentpresten for
å se om vi kan få til noe.
— Et tiltak som vi har gode erfaringer med i Barbu, er besøkstjeneste hvor frivillige har faste
besøkshjem. Ensomhet og utenforskap er et stort problem i samfunnet
og en stor utfordring for oss som
menighet, både å lokalisere behovet
— hvem det er som trenger og
ønsker kontakt og støtte — og koble
dem opp mot dem som vil være
med å gi hjelp. Underlig nok synest
det som om kapasiteten på hvor
mange som kan tenke seg være
frivillige i en slik tjeneste er større
enn behovet. Det er få som melder
inn behov mens mange tilbyr sin

INFO FRA
DIAKONIUTVALGET
KONTAKT : RANDI HEEN

hjelp. Jeg tror det har med at folk i
vårt område ikke så lett ber om hjelp
eller innrømmer at de trenger slik
hjelp. Det sitter langt inne for
mange å innrømme at de ikke klarer
seg helt godt på egen hånd eller
aleine. Man skal liksom ikke være til
bry for andre. Men det sier jo også
noe om omtanke for sine naboer og
sambygdinger.
Der folk er
— Hvordan kan kirka bedre
synliggjøre sitt diakonale engasjement, slik at forholdet mellom behov og tilbud blir bedre?
— Jeg tror det handler mye om
synlighet, at vi gjør diakonien synlig
ved å delta der folk er. Det er mange
naboer som er flinke til å se behovene i sitt nærmiljø og som stiller
opp der. Ellers kan vi oppsøke aktiveteter som alt finnes og melde oss
på...
— Som Moses som måtte komme
til fjellet når fjellet ikke kom til
ham...?
— Ja, litt sånn. Vi har for eksempel
hatt kontakt med Jerv Gatefotball og
spilt kamp mot dem, pastorlag mot
Jerv Gatefotball. Et annet flott initiativ er Rasteplassen i Misjonskirka,
som særlig retter seg mot innvandrere, folk som sliter med dårlig råd
eller rus. De har gjennom det tiltaket
skapt et stort VI som er et godt
signal ut og gjør noe med utenforskapet.
— Tror du pandemien har gjort
noe med oss på dette området?
— Det er vanskelig å si, om det har
gjort noe med oss på sikt, men jeg
synes å merke at vi ser litt mer opp
og til siden mot mennesker vi møter,
ser dem og sier hei litt oftere.
Kanskje er det og en tendens til at
folk smiler mer til hverandre? Det vil
jo være godt om vi kan ta med oss
videre. På grunn av restriksjonene
som har stoppet all forsamlingsvirksomhet har vi, som andre i organisasjons-Norge blitt tvunget til å tenke
nytt, og noe av den nye kreativiteten
vil vi nok ta med oss videre og bruke
i kombinasjon med de samværsformer og tiltakt som vi har hatt. Det
er jo klart at den rekkevidden som vi
har sett at de digitale møteplassene
har hatt bør vi ha friskt i minne når
verden blir mer «normal» igjen, hva
nå det måtte være.
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Diakonigruppa i Fjære Menighet består av (f.v.) Bente Ø. Boye, Anne
Marie Midtbø, Egill Tesaker, diakon
Trygve Nordby Bergland, Randi Heen
og Kari Johnsen.

«Vi skal være
mer synlige
der folk er»

Begrunnelse for diakonalt arbeid å være NÆR TROENS KILDE
og DAGENS MENNESKER.
Diakoni er menighetens omsorgstjeneste, rettet innad i
menighetsfellesskapet og nærmiljøet. Virksomheten er et ønske
om å være en tjenende kirke.
Oppgaven vi har tenkt oss er å innarbeide en kultur for å se
våre medmennesker, få økt fokus på mennesker som trenger
støtte, hjelp, oppmuntring, fellesskap, trøst og lignende
medmenneskelig kontakt i livets forskjellige faser.
For å få til dette ønsker vi å knytte kontakt med samarbeidspartnere i nærmiljøet, f.eks. idrettsforeninger, sanitetsforeninger, hjemmesykepleien og Feviktun. Tanken er et forebyggende, hjelpende og støttende arbeid.
Diakonigruppa kom i stand i løpet av januar og februar og
skulle samles for å konstituere seg like før pandemien brøt ut.
Møtevirksomheten ble da avlyst, og frem til nå har vi bare hatt
kontakt med hverandre via telefon. Ordningen med blomsterhilsen til jubilanter har gått som planlagt. Noen har fått
gavekort i posten. Andre har fått blomster levert på døra, etter
smittevernreglene. Nå kan vi igjen samles. Nytt møte er berammet. Vi gleder oss til å komme i gang.
Fjære menighet er glad for samarbeidet med diakon Trygve
Nordby Bergland i Grimstad kommune. Han er en ressursperson som er med og gir økt bevissthet om diakonalt arbeid,
veiledning og inspirasjon for oss frivillige. Dette tror vi vil styrke
menigheten og lokalmiljøet. Bergland driver også sorggrupper
for de som trenger en slik støtte.
Velkommen til å ta kontakt med oss.
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SALMEN
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NORSK SALMEBOK NR 233 • T: N. F. S. Grundtvig 1853 • M: Ludvig M. Lindeman 1862

Kjærlighet er lysets kilde,
kjærlighet er livets rot.
Derfor er Guds råd så milde,
derfor er Guds Ånd så god.
Jesus har den selv forklaret,
Ånden har den åpenbaret,
den kan kjennes i Guds fred
og det håp vi trøstes ved.

Kjærlighet er livets krone,
kjærlighet er lysets krans.
Derfor sitter på Guds trone
Jesus nå med strålekrans,
han som lyset er og livet,
han som har seg selv hengivet,
han forblir og lever ved
Guds, sin Faders kjærlighet.

LEDER : VIDAR ØVLAND

VELKOMMEN til kirke

PREKEN

gudstjenester & arrangement

TEKSTEN
1. PINSEDAG • 31. MAI
19

Det var om kvelden samme dag, den første dagen i
uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt
dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto
midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 20 Og
da han hadde sagt det, viste han dem sine hender
og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren.
21
Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som
Far har sendt meg, sender jeg dere.» 22 Så åndet han
på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. 23 Dersom
dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt.
Dersom dere fastholder syndene for noen, er de
fastholdt.»f
Joh. 20,19-23

LESETEKSTER
4

KIRKESTED

DATO

UKEDAG

KL

ARRANGEMENT

Fevik kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Drottningvika
Fjære kirke
Fevik kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fevik kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fevik kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fevik kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fevik kirke
Fjære kirke
Fjære kirke

31.05.
04.06.
07.06.
11.06.
14.06.
18.06.
21.06.
25.06.
28.06.
02.07.
05.07.
16.07.
19.07.
30.07.
02.08.
09.08.
13.08.
16.08.
20.08.
23.08.
27.08.
30.08.
30.08.
03.09.
06.09.
06.09.
10.09.
13.09.
17.09.
20.09.
20.09.
24.09.

søndag
torsdag
søndag
torsdag
søndag
torsdag
søndag
torsdag
søndag
torsdag
søndag
torsdag
søndag
torsdag
søndag
søndag
torsdag
søndag
torsdag
søndag
torsdag
søndag
søndag
torsdag
søndag
søndag
torsdag
søndag
torsdag
søndag
søndag
torsdag

11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
11:00
09:00
11:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
11:00
09:00

Gudstjeneste
Morgenmesse
Gudstjeneste
Morgenmesse
Gudstjeneste
Morgenmesse
Gudstjeneste
Morgenmesse
Gudstjeneste
Morgenmesse
Gudstjeneste
Morgenmesse
Gudstjeneste
Morgenmesse
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Morgenmesse
Gudstjeneste
Morgenmesse
Gudstjeneste
Morgenmesse
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Morgenmesse
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Morgenmesse
Gudstjeneste
Morgenmesse
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Morgenmesse

v/ Hilde Gunn Sletten
v/ Helge Spilling
v/ Helge Spilling
v/ Hjalmar Bjerga
v/ Vidar Øvland

Dette er historien om himmelen og jorden da de var skapt,
på den tid Herren Gud hadde laget jorden og himmelen.
5
Det fantes ikke en busk på jorden, og ennå hadde ingen
plante spirt fram på marken. For Herren Gud hadde ikke latt
det regne på jorden, og det var ingen mennesker til å
dyrke den. 6 Men en kilde kom opp av jorden og vannet
hele jordens overflate. 7 Da formet Herren Gud mennesket
av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og
mennesket ble en levende skapning.
8
Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Der satte
han mennesket han hadde formet. 9 Og Herren Gud lot alle
slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og
gode å spise av, og midt i hagen livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt. (1. Mos. 2,4-9)

v/ Helge Spilling
v/ Helge Spilling
v/ Helge Spilling
v/ Helge Spilling

Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. 2 Plutselig
lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og
lyden fylte hele huset hvor de satt. 3 Tunger som av ild viste
seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.
4
Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å
tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.
5
I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag
under himmelen. 6 En stor folkemengde stimlet sammen da
de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver
enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. 7 Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler?
8
Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? 9 Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i
Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia,
10
Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne,
og innflyttere fra Roma, 11 jøder og proselytter, kretere og
arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre
egne tungemål!» (Ap.gj. 2,1-11)

v/ Helge Spilling

opplegg fra kommende år.
Oppleggene er litt forskjellige og MR håper å presentere dem begge for konfirmantene allerede ved
innskriving i august.
Soknegrenser er noe som
vi ved jevne mellomrom må
se på. Dagens grenser er
nokså like med hva kommunegrensene var før
Grimstad og omegn ble
slått sammen til en kommune på 60-tallet. For
mange er grensene litt
kunstige og rart plassert, og
derfor kommer det opp
ønsker om å flytte på disse.
Denne gangen er det
menighetsrådet i Grimstad
menighet som ønsker å se
på grensene og de andre
menighetene vil gi en uttalelse. I skrivende stund er
ikke svaret fra vårt menighetsråd klart, så det for vi
komme tilbake til i et senere
nummer.
Arbeidet med ny kirke på
Fevik går sin gang, selv om
det kan virke som det skjer
litt lite på den fronten for
tiden. I en egen artikkel i
denne avisen har vi skrevet
om hvor langt prosessen er
kommet og hvordan tidsrammen ser ut for nærmeste fremtid.
I mangel på inntekter
sliter mange menigheter i
disse nedstengningstidene.
For Fjære menighet er det
også en utfordring når inn-

v/ Tore Laukvik
v/ Vidar Øvland

FJÆRE KIRKE
Beth Løhaugen, Kroken, tlf. 48277934
Berte Marie Reiersølmoen, Bergemoen, tlf. 37042241
Solveig Tønnesøl, Grefstad/Hausland, tlf. 37047191.

SOGNEPREST : HELGE SPILLING
tektene uteblir. Løpende utgifter stopper ikke opp om
aktiviteten er satt på vent.
Selv om vi igjen er kommet
i gang, så vil menigheten
dra med seg manglende
inntekter inn i høsten og
det vil også påvirke aktivitetsnivået for neste
kalenderår.
For at vi som menighet
skal kunne gi et tilbud til
barn og unge, damer og
menn, dåpsfamilier og konfirmanter, så er givertjenesten er viktig kilde til fast
inntekt. «Gi en god start» er
en av menighetens giveraksjoner og den har fokus
på å samle inn penger som
er rettet mot aktivitet.
Ønsker du å bli en fast giver
til egen menighet, så gå inn
på våre nettsider eller ta
kontakt med kirkekontoret
på Fjære for hjelp.
Vi feirer i disse dager
pinse – og oppfordringen
fra Jesus om å gå ut, samt
Den Hellig Ånds komme til
disiplene og til oss, gir oss et
oppdrag om å nå ut til nye
med budskapet om oppstandelsen, frelsen og det
himmelske håpet! La oss stå
sammen
å
sette
menighetens slagord ut i
livet — «Fjære menighet —
sammen med Kristus,
sammen med hverandre»
Velsignet god pinsehøytid
og ønske om en god
sommer!

FELLESSKAP
Fellesskap på nye måter. Digitale gudstjenester. Ta vare på
hverandre uten å være sammen. Fellesskap over grenser. Savnet
av det å komme sammen fysisk.
Tida med smitteverntiltak har gitt oss noen utfordringer – og
noen nye muligheter. Det å ikke kunne samles mange i familien
eller i vennelag, det å ikke kunne besøke barnebarn eller besteforeldre – det å ikke kunne samles i kirka til gudstjenester – det
har skapt savn og lengsel etter fellesskap, klemmer og fysisk
kontakt.
Samtidig har det gitt oss noen nye muligheter. Digitale fellesskap er kanskje ikke så tette, men de når ganske langt ut, til
mange. Også våre små forsøk her i Fjære menighet på å lage
noen korte gudstjenester og ord til ettertanke på Facebook har
fått veldig mange visninger – langt flere enn de som samles til
gudstjeneste vanligvis på søndag. Og kreativiteten har vært stor
i mange kirker og menigheter.
Nå kan vi endelig samles fysisk igjen, til gudstjenester, med de
smitteverntiltak og begrensninger som vi må forholde oss til. Nå
håper jeg at vi vet å sette pris på det å komme sammen, hvor
viktig det er med fellesskap – rundt nattverdbord og prekestol.
Vi skal feire pinse til helga i overgangen mai/juni. Pinse
handler om fellesskap. Pinse handler om nærvær. Gud kommer
nær oss ved sin Hellige Ånd. Vi kommer nær hverandre i et kristent fellesskap. Gud samler oss til fellesskap. Gud sender oss ut
med budskapet om frelse og fred til alle folk. Gud tenner en ild
som ennå brenner.
Kristne, la oss søke sammen, tent av Herrens egen ild.
Kjærlighets- og enhetsflammen, la den lue klar og mild.
Han er den som oss forener, han er solen, vi dens glans,
han er treet, vi dets grener, han er vår og vi er hans.
Kjærlighet som favner alle, lær du oss å elske slik!
Frels fra det lunkne, halve, gjør vår enhet sann og rik!
Tenn du kjærlighetens flamme, sett din kirke slik i brann
at vi fra hvert folk, hver stamme blir til ett i alle land!
Vi som er så vidt forgrenet, er i deg hverandre nær.
La oss bli så dypt forenet som du med din Fader er!
Ja, i sannhet, la oss brenne med din egen himmelild
slik at verden klart kan kjenne: det er deg vi hører til!
Norsk Salmebok, nr.527
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TRENGER DU
SKYSS TIL KIRKA?

Endelig skal vi igjen få
møtes til gudstjenester i
våre kirker. Menighetsrådet
gleder seg over at dette nå
skjer, selv om det er under
nokså strenge smittevernregler. Det er gledelig at det
vil bli satt opp flere gudstjenester enn vanlig i en periode fremover for å kunne
gi de som ønsker det
muligheten for å komme i
kirka.
Mange arrangementer og
samlinger er som kjent
flyttet til høsten, noe som
vil gjøre at dette semesteret
blir mer hektisk enn vanlig.
Det vil kreve mer frivillig
innsats og menighetsrådet
håper at flere kan tenke seg
å bidra med alt fra å koke
kirkekaffe og bake kaker, til
å hjelpe som kirkeverter og
med dugnader som rigging
og rydding.
Menighetsrådet
har
denne uka endelig kunne
møtes igjen. Menighetsutvalgene (MU’ene) har for
kort siden hatt et fellesmøte
der de drøftet oppstart etter
nedstengningen og hvordan tapet av inntekter på
kollekt og opplegg i
Ranvika på St.Hans kan
kompenseres. Allerede vet
vi at inntekter for parkering
til Fjæreheia ikke blir noe av
denne sommeren.
Noen av sakene det jobbes med nå er ønske om å
kunne tilby to konfirmant-

1

v/ Helge Spilling
v/ Helge Spilling
v/ Hjalmar Bjerga
v/ Helge Spilling
v/ Helge Spilling
v/ Helge Spilling
v/ Helge Spilling
v/ Vidar Øvland

HILSEN
PRESTEN

INFO FRA
MENIGHETSRÅDET

Kjærlighet er lovens fylde
og fullkommenhetens bånd,
den er hva vår Gud vi skylder,
den er frukten av hans Ånd.
Derfor med Guds-kjærligheten
vokser opp om kapp Guds-freden.
Vi skal også bli ved den
ett med sjelens beste venn.

HELE SØRLANDET

Det var om kvelden den første dagen i uken. Av frykt for jødene
hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus;
han stod midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da
han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side.
Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred
være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så
åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige Ånd.»
Johannes 20,19-23

FOR TANKE OG TRO
FRA GABRIEL SCOTTS
FORFATTERSKAP
SCOTT OM
OFFRING

HVA ER STATUS FOR NY KIRKE PÅ FEVIK?
I det siste har det har vært litt
stille om Nye Fevik Kirke. Det
betyr ikke at arbeidet har
stoppet opp. Det vi venter på
nå er at kommunen skal regulere Nye Fevik Kirke inn i
planene for Feviktoppen.
Dette tar nok litt tid, men vi
håper at dette kan skje høst
2020 og våren 2021.
Når dette er på plass vil vi gå
videre. Først med arkitektkonkurranse, som vi er veldig
spent på å se resultatene av,

dernest vil det bli satt ned en
byggekomite, som skritt for
skritt tar oss nærmere målet.
Som vi tidligere har skrevet
og snakket om ønsker vi å
bygge en kirke for folk flest, og
for mange ulike aktiviteter. Til
dette trenger vi å samle inn
private midler, i tillegg til det
Grimstad kommune bevilger.
Derfor oppfordrer vi stadig til
å gi til dette formålet. Gaver
over kr 500 er skattefrie,
dersom du oppgir navn og

personnummer. Ta gjerne
kontakt med menighetskontoret i Fjære menighet.
Det hvite huset, som i sin tid
var bebodd av Asbjørn
Knutsen, er nå stilt til disposisjon for Fevik kirke. Her
arbeides det nå med å etablere
et senter for gjenbruk. Det vil
bli noe salg, og reparasjon av
klær og annet. Dette blir det
spennende å følge. Det er også
planer om å starte ungdomsaktivitet i bygget. Mer om

dette senere.
Ettersom nå kirken blir mer
og mer åpen, etter koronaviruset, vil vi oppfordre folk til
å delta i de ulike tilbud kirken
har.
Til nå er det kommet inn
kr 623.504 til Nye Fevik Kirke.
For innsamlingskomite
Oddvar Tveito

NYE FEVIK KIRKE
VI BYGGER STEIN PÅ STEIN
4 mill.
3 mill.

Mens vi venter…

Som Oddvar Tveito skriver fra innsamlingskomiéen, er det
realistisk å regne med at det vil gå noen år før planer, tegninger
og økonomi er på plass og et nytt kirkebygg i en eller annen
form vil stå ferdig på Fevik. I mellomtida må vi være tilstede i
nåtida og være kirke i de lokalene vi har. Villaen, som nå delvis
kan tas i bruk av kirka, gir muligheter for nye aktiviteter og
møteplasser. Forhåpentligvis vil Menighetsrådet og Menighetutvalget for Fevik se til at det blir en åpen og grundig samtale
om behov og ønsker som finnes, og hvilke muligheter vi har
både når det gjelder areal, mannskap/ledere og økonomi.

2 mill.

STATUS
pr. 1/6

1 mill.
623.504

0

STØTT BLI FADDER!
Swazihjelpen

Men da trekkfuglene begynte
å komme — da vårknipen var
på det verste igjen med mer
enn de dobbelte krav imot
sist, ja så kunde ikke Markus
mer. Og så stod han for
Kristen en dag — den mektige
Kristen, den rike Kristen som
hadde ofret hundre kroner til
hedningemisjonen på en
gang — så stod han for
Kristen med luen i hånden og
bad så pent om en liten hjelp.
Kristen måtte ikke bli vond på
ham, måtte ikke ta det ille op,
men han trengte så sårt til litt
støtte, så meget han klarte sig
frem til sommeren og kunde
begynne med noten igjen. Det
hadde ikke gått videre for
ham i fjor, han var kommen
lite grand til akters (…) — kort
sagt, om Kristen vilde være så
snild. Han skulde betale
tilbake hvert grand (…)
Kristen stod opreist under det
her, stod og strøk sig gjennem
skjegget med en kluntet og fet
hånd. Det var på sånt underlig
vis — det så mest ut som han
klappet sig selv, smeiget ansiktet i lange tak. Men han lot
Markus forklare sig ferdig, det
var som han syntes det var
moro å høre, han så rent
godslig ut der han stod.
Markus så det og fattet håp,
han husket den dagen i bedehuslunden, da Kristen
hadde ofret så grovt i hatten,
ofret til vilt fremmede folk.
Men nei, da Kristen oplukket
munnen, så var det avslag
allikevel.
– E driver ikje med udlån,
sa han — og om e så gjorde,
Markus, så vilde e ialfald ikje
låne til de. Han drog munnen
ut til et flir:
– Du retirerer så ikje allievel.
Fra «Kilden» s. 226-227
(GSS 2018)

Støtt kampen mot
menneskehandel
og sexslaveri i
India/Nepal

STØTTEFORENING RUSSISKE BARN

konto 2801.13.70103

Trolldalen øst 15, Fevik
konto 2801.02.58148

konto 3000.15.47107

