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Det folket  som vandrer i mørket ser et stort lys!

Velsignet    jul



5. DESEMBER • 2020    Fjæreposten    3  2    Fjæreposten    5. DESEMBER • 2020 

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 årDøpte
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Døpt i Fjære kirke 4. oktober
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Døpt i Fjære kirke 4. oktober
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Døpt i Fjære kirke 11. oktober
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Døpt i Fjære kirke 11. oktober

Vinjar Thygesen Rønning 
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Mange unge norske gutter og jenter har forbilder blant verdens 
ledende idrettsutøvere, og noen av dem er fotballspillere. En av 
dem spiller på Manchester United og heter Marcus Rushford 
(23). Da pandemien rammet og kamper ble avlyst, fikk 
Rushford tid til overs, og tid til refleksjon. Da valgte han å en-
gasjere seg for at fattige skolebarn skulle få gratis skolemåltider, 
selv om skolene stengte. I oppveksten, i en fattig bydel i Man-
chester, var han selv avhengig av måltidene han fikk på skolen. 
«Matfattigdom er en pandemi som kan ta med seg en hel 
generasjon om vi ikke skifter kurs i tide,» skrev han til parla-
mentsmedlemmer, da Boris og regjeringen før sommeren ville 
stanse utdelingen av matkuponger til skolebarn. Marcus 
Rushfords engasjement tvang regjeringen til å snu. Rushford 
selv er mangemillionær og lider ingen nød, men han valgte å 
bruke sin platform som en mulighet til å gjøre livet bedre for 
andre. Noen vil gå så langt som å hevde at personer som tjener 
fett på sin berømmelse er pliktig å gi noe tilbake. 

Selv om det er milevidt fra fotballidolet i Ole Gunnar Sols-
kjærs tropp (Solskjær kan forresten også være forbilde for en og 
annen) til en hverdag i Fjære, så har det likevel betydning at 
slike idoler markerer seg ved et uegennyttig engasjement og 
sunne valg og holdninger. De vil potensielt kunne sette mot i 
lokale «stjerner» eller unge med en ledende posisjon i laget eller 
vennegjengen. Det er viktig både å være og å ha gode forbilder, 
for å bygge trygge fellesskap og vennskap. 

I kristen sammenheng har vi vært vel kjent med både for-
bilder og vennskap, og betydningen av disse. Det handler om å 
vise omtanke for andre og være seg bevisst at mine valg og min 
væremåte kan være avgjørende for hvordan andre klarer å 
mestre tilværelsen. Man må ikke være verdensmester for å våge 
å stå for en sak,  men det er store muligheter for å vokse seg 
sterk på å stå opp og stå i mot det som vil ødelegge og bryte 
ned, eller å kjempe for noe som kan lette tilværelsen for andre. 

Julens budskap er en stor forbildefortelling med Jesus i 
hovedrollen, og er for mange, ikke bare kristne, den største for-
bildefortellingen av dem alle. Han som til slutt gir livet sitt for 
vennene sine, etter å ha vandret omkring mellom mennesker, 
og gjort godt. En kollega sa en gang: «Jeg synes det ser ut som 
Jesus trivdes best blant de utstøtte.» Han løftet mennesker opp, 
gav dem mot, verdi og verdighet. Han viste omsorg og kjær-
lighet fordi han var kjærligheten, kjærligheten som «utholder 
alt, tror alt, håper alt, tåler alt.» Jesus er Gud som gir avkall på 
sin guddommelighet for å dele våre kår. For at vi skulle kunne 
komme til ham, kom han til oss. Det starter med dårligst mulig 
utgangspunkt i Betlehems utkant, med utestenging og forfølg-
else. Ikke som et diktet heltekvad, men et levd liv, prøvd i alt 
men uten synd, og til slutt seier over dødskreftene. 

Det han sier til sine disipler som en rettesnor for livet videre, 
er «elsk hverandre slik jeg har elsket dere». Forbildet. Kirkeåret 
sluttet med tekster hvor Jesus forteller dem hvordan de kan els-
ke ham når han ikke lenger kommer til å gå synlig mellom dem. 
Rett kjærligheten mot «mine minste»; det er de svakest stilte,  
de som er mest utsatt, de som ikke klarer seg selv, alle som 
trenger en hjelpende hånd eller skulder. «Det dere gjør mot 
dem gjør dere mot meg!» Jesustro i praksis, konkret og lett å 
forstå. Som et svar på at han elsket oss først.  

Så er det ikke slik at du eller jeg hele tiden hører til på den ene 
eller andre siden. I en setting kan vi være den som hjelper. I en 
annen kan vi selv trenge hjelp. Slik blir det fellesskap av.  

Det er ord som gir mening i en krevende tid, mer krevende 
for noen enn for andre. Hvis bedre omsorg er noe som står 
igjen etter pandemien, så har det ikke vært forgjeves. God jul!

BEKLAGER 
I forbindelse med åpningen 

av «Huset på Toppen» hadde 
jeg følgende formulering i 
lederen: «For noen foreldre og 
pårørende handler det rett og 
slett om å  unngå at hele ung-
domskull faller utenfor menig-
hetsarbeidet eller mister sin 
tilhørighet til Fevik kirke, fordi 
det rett og slett ikke finnes 
lokaler hvor det kan drives et 
nogenlunde variert ungdoms-
arbeid.» Dette har av noen 
blitt oppfattet som om jeg helt 
ser bort fra FMU som ungdoms-
arbeid for hele menigheten. Det 
var selvsagt ikke meningen. 
FMU er også for undom fra 
Fevik. De jeg hadde i tankene, 
var de «unge» som bor på 
Fevik, men som er for unge til 
FMU. Det ble uklart formulert, 
og jeg beklager det. 

RED.

Erik Nikolai Evensen Larsen 
Døpt i Fjære kirke 15. november

Johanne Bråtlund Halvorsen 
Døpt i Fjære kirke 15. november

0

1 mill.

2 mill.

4 mill.

3 mill.

662.607

VI BYGGER STEIN PÅ STEIN

NYE FEVIK KIRKE 

STATUS 
pr. 1/12

 Julie Marie Fjermeros Karlsen 
Døpt i Fjære kirke 8. oktober

Mitt juleønske er at innsamlingen til NYE FEVIK KIRKE kunne pas-
sere kr. 1.000.000 før nyttår 2020. 

Jeg er sikker på at mange mennesker på Fevik er blitt minnet på 
å gi til dette flotte formålet.  

Så var det å komme fra tanke til handling. «Gud har ingen 
penger, penger det har vi.» 

Når hebreerne skulle forlate Egypt etter 400 år i fangenskap, ble 
mange egyptere minnet på å gi gaver til hebreerne. Jeg tror at Gud 
finansierte tabernaklet («kirken») som ble brukt under ørken -
vandringen og senere, med disse gaver. Senere, når jødene skulle 
forlate Babylon, etter 70 år i fangenskap, så fikk de med seg mye av 
gullet og sølvet som hadde blitt røvet fra templet i Jerusalem tid-
ligere. Disse verdiene ble brukt til å bygge et nytt tempel («kirke»). 

Gud sørget også for at Josef, Maria og Jesus-barnet fikk gaver av 
gull, røykelse og myrra fra de vise menn, før de skulle på flukt. 

Gud har både en frelsesplan og trolig også en finansierings-
plan? 

GOD JUL 
Anonym

Mitt juleønske

Idet 2020 ebber ut  
vil vi få takke Fjærepostens 
trofaste annonsører.  
Deres støtte er gull verdt  
i arbeidet med å holde 
avisen gående.  
TUSEN TAKK!
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BLIR DET 
JUL  
I ÅR?

BARN OG UNGE / FAMILIE 
•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

det skjer 
FAST våren 2020

Riktig svar: 
1.   X. Gud frelser 
2.  2. Lukas 
3.  1. Paulus 
4.  X. Egypt 
5.  1. Jesaja

1    Hva betyr navnet Jesus? 
      1. Guds salvede   X. Gud frelser   2. Gud med oss 
2    Hvilken evangelist omtales som «legen»? 
      1. Matteus   X. Johannes   2. Lukas 
3   Hvem opplevde at en mann sovnet og falt ut av vinduet mens han prekte? 
      1. Paulus   X. Peter   2. Jesus 
4    Hvor flyktet Josef, Maria og Jesusbarnet til? 
      1. Arabia   X. Egypt   2. Hellas 
5    I hvilken bok i Bibelen står dette skrevet: «For et barn er oss født, en sønn 

er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet 
Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste»? 

      1. Jesaja   X. Lukas   2. Jeremia

BIBEL quiz

Opp på «pallen» kommer en 
og en av førsteklassingene, 
mottar sin gullmedalje på 
førsteplassen til stor jubel og 
trampeklapp. Ingen får 
andre eller tredje plass, 
ingen får sølv- eller 
bronsemedaljer. Alle er like 
gode, skapt i Guds bilde, 
førsteklasses hele livet. 

Torsdag 15. oktober var 
det Førsteklasses-samling på 
Fmu-bygget for alle som har 
begynt i 1. klasse. Å begynne 
på skolen er en viktig hend-
else for barna (og for-
eldrene). Kirka vil være med 
på å markere skolestarten, 
og gi trygghet og gode 
verdier som barna kan ha 

med seg i skolehverdagen. 
«Førsteklasses» er et tiltak 
som arrangeres i menig heter 
over hele Norge. Innholdet 
kan variere fra sted til sted, 
men temaene «førsteklasses, 
unik, verdi full» går igjen 
overalt. 

Gjennom drama, sanger, 
bibelfortellinger, hobby-
aktiviteter og dukketeater 
fikk barna høre om at de er 
helt unike og spesielle, og 
elsket av Gud. Det spiller 
ingen rolle om man har stor 
eller liten skolesekk, om man 
har litt store ører, eller 
fregner på nesen. Vi er alle 
forskjellige. Dukka Frank var 
selvfølgelig også med på 

samlingen. Han fortalte at 
han også hadde begynt på 
skolen, og fått nye venner. 
Men han hadde også en 
usynlig venn, som alltid var 
der. En han kunne snakke 
med når som helst, også på 
skolen. «Og det fine er», sier 
Frank, «at min usynlige 
venn, Jesus, kan også være 
din usynlige venn!» 

En liten skattejakt på 
koronavennlig vis, ble det 
også tid til. Barna var flinke 
til å hente neste spor, en av 
gangen. Som hobbyaktivitet 
fikk alle 1. klassingene deko -
rere sitt eget «Førs-
teklasses»-lerret. De valgte 
selv ut hvilke bilder, bibel-
vers, dikt, illustrasjoner de 
ønsket å ha med. Her var det 
også plass til å lime inn et 
bilde av seg selv. Samlingen 
ble avsluttet med gull-
medaljeutdelingen på «pal -
len», og valg av bok som 6-
åringene kunne ta med seg 
hjem. De kunne velge mel-
lom en bibelaktivitetsbok 
eller «Tøffe bibeltyper».

Ja, det blir jul i år også. Men det blir en 
annerledes jul. På samme måte som at nesten 
hele 2020 har vært annerledes. Det er lett å gi 
litt opp i disse tider, og tenke at: «Nei, vi får nok 
ikke til noen «synge jula inn»-gudstjeneste, jul-
aften-gudstjeneste, eller juleavslutninger i år.» 
Og når sant skal sies, så er det ikke lett å få til. I 
kirka er vi opptatt av å følge smittevernreglene 
slik at det kan være mest mulig trygt for alle be-
søkende. Vi opplever at vi må bruke mye tid på 
å planlegge hvordan alt skal gjennomføres på 
forsvarlig måte. Alle arrangementer som vi 
klarer å gjennomføre, må endres på. Og så er 
det dessverre også slik at noen arrange menter 
vi pleier å ha, må avlyses fordi de ikke lar seg 
forene med smittevernreglene. Vi har måttet 
tenke kreativt og annerledes. «Hva med å 
synge jula inn utendørs, går det an? I 
Fjæreparken? 

Hvem kan vi feire julaften sammen med, 
tenker vi. Det kan kanskje ikke bli som det plei-
er. Kanskje vi blir for mange? Hva gjør vi da? 
Kanskje vi kan feire julaften over flere dager. 
Lenge før koronaen kom, har mange vært vant 
med å tenke anner ledes og alternativt om jul-
aften. Noen barn med foreldre som ikke bor 
sammen, har i årevis praktisert å feire julaften 
både på julaften og 1. eller 2. juledag. Det 
samme har de kanskje gjort, de som arbeider i 
helsevesenet og andre arbeidsplasser der det er 
helt nødvendig med bemanning også på selv-
este julaften. 

Det var annerledes og unntakstilstander for 
Josef og Maria også da Jesus ble født. De var 

fremmede og alene langt hjemmefra. De var 
sikkert redde, engstelige og usikre slik mange 
vordende foreldre er når det første barnet 
melder sin ankomst. Langt borte fra det trygge 
hjemmet sitt, familien og vennene sine, ble 
barnet født i en stall i Betlehem. Ikke fikk de 
komme hjem heller med det første, men levde 
en stund som flyktninger i Egypt. De hadde 
hverandre. Gudfryktige som både Josef og 
Maria var, så håper vi at de merket at Gud var 
med dem, at Gud var deres trygghet i alt det 
nye og ukjente. 

Mange liker å pynte opp med julekrybbe i 
hjemmet sitt til jul, meg selv inkludert. I 
julekrybben finner vi Jesusbarnet i krybba i 
midten og Josef og Maria stående på hver sin 
side. Det er ofte noen dyr sammen med dem i 
stallen, én eller flere gjetere med sauer og ikke 
minst de tre vise menn med gavene sine; gull, 
røkelse og myrra. Ofte pleier det å være med en 
engel også blant julekrybbefigurene. Men i 
virkeligheten tror jeg ikke at alle disse var der 
samtidig i stallen den første jula. Gjeter ne var 
de første som kom, forteller Bibelen. Senere en 
gang kom nok de tre vise menn. Vi vet ikke 
akkurat hvordan det var. Vi kan tenke oss at vi 
nå, som Josef og Maria den gang, kan få besøk 
av noen om gangen i jula. Så får vi på den 
måten ta vare på hverandre. Husk på at Gud er 
vår trygge medvandrer også i vår anner ledes 
jul. 

Ønsker dere alle en hyggelig adventstid og en 
velsignet julehøytid! 

Dere går i første 
klasse, men  
førsteklasses er 
dere hele livet! 

„

Pandemi aldri så mye — 
menighetens korgrupper 
gjør så godt de kan innen-
for det som er tillatt.  
I en adventstid 
hvor mye blir 
annerledes 
eller ikke blir 
i det hele 
tatt, lager Elle 
Melle Tween 
og Joy til en liten 
miniturne rundt 3. 
helga i advent. De 
ønsker for å og spre 
juleglede både på menig -
hetens  «Vi synger jula inn»-
arrangement, og ved 
Feviktun og Frivolltun. 

Korgruppene  er spesielt 
utfordra til å ha to minikon-
serter med støtte fra 
Sparebanken sør for be-
boerne på Feviktun og 
Frivolltun. Med korledere 
Ellen H. Lervold og Kirsti P. 
Haugen, vil de rigge  seg til 
med piano og lyd utenfor, og 
synge både tradisjonelle og 
nyere  julestoff for de eldre. 

Kora har også dyktige 
solister, og siden det er to 

grupper som synger i lag, 
får de eldre høre 

både høre yngre 
barnestemmer 

og ungdom -
mer i sam-
klang.  

— Dette 
gleder vi oss til, 
sier Kirsti P. 

Haugen. 
— Vi synes det er 

spesielt viktig at det blir ar-
rangert noe hyggelig i 
førjulstida for våre eldre 
også.  

Arrangementene skjer alt -
så utenfor institusjonene 
(lørdag ettermiddag på 
Fevik tun  og mandag etter -
middag på Frivoldtun) og 
både korister og publikum 
som kommer ut må kle  seg 
godt Her blir god julestem-
ning og det er lov å synge 
med  sier den musikalsk 
lederen  i Fevik kirke.

Miniturné 
i advent

3. helg 
i advent



Fredag 14. august deltok 
Fjære Kammerkor på fes-
tivalen «Klassisk i Setesdal», 
hvor de hadde et program 
som gikk over flere dager. Or-
ganist Henrik West hadde 
invitert koret til å komme dit 
for å synge. 

Vi ankom Bykle nye kirke 
om ettermiddagen på fre dag -
en og fikk servert nydelig 
middag. Så øvde vi og gjorde 
oss klare til konserten. Benke -
ne i kirka ble snudd mot 
orgelet som er på galleriet bak 
i kirka hvor koret også sto 
plassert. Det var nok en uvant 
opplevelse for publikum å 
sitte vendt bakover, med 
ryggen mot alteret! 

Vi hadde noe repertoar fra 
renessansen, bl.a. av Allegri og 
Palestrina, og noe nyere stoff 
med partier fra «Messias» av 
G. F. Handel. Med som solister 

og støttespillere var sopran 
Laila Thorvik og bass Kjell 
Erik Jørgensen, sammen med 
Jorunn Myre og Andrea Maini 
på orgel og som dirigenter. De 
sistnevnte spilte også noen 
stykker bare for orgel, blant 
annet av J. S. Bach. 

Publikum gav uttrykk for at 
de likte konserten og vi som 
kor hadde en flott opplevelse i 
Bykle kirke denne august-
kvelden. Det frister til gjentak-
else! 

Elin Ann Øvensen 
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STRIKKEKAFÉEN 
Program for våren 2021 
 
Torsdag 8. jan. kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Elisabeth Kjølsrud 
Tema: «Ansikt til ansikt» 
Torsdag 11. febr. kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Terje Sandkjær 
Tema: Barnevandrerne 
Torsdag 11. mars kl 12.00 i Fevik kirke 
Sammen med herrene.  
Gjest: Svein A. Wehus  
Tema: Om snurrepiperierog antikviteter.  
Ta gjerne med ting som kan vises til han. 
Torsdag 8. april kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Kirsti Lund Johannesen  
Tema: Hun forteller om sin barndom 
Torsdag 20. mai kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Kirsti Pedersen Haugen 
Tema: Vårsang 

det skjer 
SNART

www.conradi.as
www.toplandbegravelsesbyraa.no

Tlf. hele døgnet: 37 04 65 95 / 481 84 403

Trygghet - Nærhet - Kvalitet
Daglig leder: TrondMagne Teistedal

Kunstgruppa i Fevik kirke vil 
gjertne få takke alle som støttet 
årets utstilling med besøk, kjøp 
av bilder og lodd. Årets utstilling 
ble gjennomført 10.-18. oktober.  
 
Det ble en flott kultu rell uke som musi kalsk ble 
åpnet med mor og dat ter, Jenny Zithulele 
Haugen og Kirsti Pedersen Haugen, som stilte 
opp på meget kort varsel, med en flott konsert 
sammen med presentasjon av kunstnerne. 
Kulturkvelden onsdag gav oss tanker og ideer 
rundt bygging av Fevik nye kirke, med foredrag 
av arkitekt Aina Dahle fra Einar Dahle arkitekt-
kontor. 

Både unge og eldre besøkte utstillingen, og 
spesielt fint var det å ha besøk av 50 5.-klass-
inger fra Fevik skole. For en herlig gjeng, og så 
interessert de var i kunst. Elevene spurte og 
formidlet sine opplevelser av bildene. Kjempe 
fint var det. Håper det kan bli en tradi sjon.  

Utstillings- og kulturuka ble avsluttet med 
stor konsert med Knut Sigurd Bygland og Kirsti 
Pedersen Haugen. Nydelig. 

Det store kunstlotteriet gav oss totalt 70.000 
kroner til Fevik Nye Kirke. 

Tusen takk til menigheten som viser stor 
fleksibilitet i trange lokaler, og takk til alle dere 
som var med oss gjennom uka. Takk for all 
støtte. 

Hilsen Kunstgruppa

som smitterKUNST & KULTUR

Fjære kammerkor på «Klassisk i Setesdal»

VÅREN 
2021

SENIORKAFEEN for menn 
Program for våren 2021 
 
Torsdag 28. jan. kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Torstein Gundersen 
Tema: Mannens hjerte 
Torsdag 25. febr. kl 12.00 på FMU-huset 
Gjest: Knut Mørland 
Tema: Fra arbeidet blant unge 
Torsdag 11. mars. kl 12.00 i Fevik kirke 

(felles med Strikkekaféen) 
Gjest: Svein A. Wehus 
Tema: Om snurrepiperier og antikviteter 
Torsdag 22. april kl 12.00 på FMU-huset 
Gjest: Jarl Vidar Erichsen 
Tema: Om slektsgranskning med mer 
Torsdag 27. mai kl 12.00 på FMU-huset 
Gjest: Peer Rødal Haugen 
Tema: Gabriel Scott og hans mangfoldige for-
fatterskap 
Smitteverntilpassede samlinger. Enkel lunsj. 
Utlodning.Ta med deg en venn og kom.

Torsdag 19.11. kom Tore 
Thomassen til Grimstad kirke 
for å holde konsert for med -
lemmer og venner av Alfsam-
klubben. Alfsam er en til-
rettelagt klubb for barn og 
unge med funksjonshem -
ming, og har samlinger 
annen hver torsdag på Fmu-
bygget kl 18.00-20.00. Denne 
høsten har vi satt opp plass-
begrensning på samlingene 
våre. Men på konserten i store 

Grimstad kirke, kunne «alle» 
få plass. I hvert fall alle fra 
Alfsam. Der var det god plass 
til de 37 påmeldte. Stem-
ningen var god, og folk sang 
og gjorde bevegelser til 
sangene. Tore Thomassen har 
utrolige mange fine tekster, og 
fengende melodier som han 
har skrevet. Det er sanger som 
er lett og morsomt for 
publikum å delta på. Innimel-
lom sangene forteller han 

levende om troen, og egne er-
faringer og følelser. Mia Helen 
Hammer, en av de som har 
vært med i Alfsam i mange år, 
hadde øvd på sangen «Prøv en 
gang til», som hun sang så fint 
sammen med Tore. Underveis 
i konserten var det også plass 
til en liten loddtrekning på 
inngangsbilletten: 3 krus og 2 
gavekort på pizza. 
 

Ingunn Metveit Olsen

ALFSAM-konsert med Tore T



slikt, og det er jo kult å tenke at 
det gjør at man får mer omsorg 
for andre,  og blir mer villig til å 
gi enn å få, sier Fredrik. 

— Selv om ikke elever i alle  
aldre har kommet dit at de ser 
nytten av slike ting, så kan de 
likevel være med i denne før -
julstida og ha fokus på det å gi 
til andre og lære. Jo eldre ele-
vene blir så ser vi at de er mer 
reflekterte. 

— I og med at hele skolen er 
med på dette; preger det tilvær-
elsen på skolen nå før jul? Trekkes 
det for eksempel inn i ulike fag i 
form av samtaler eller temavalg? 

— Det gjør jo det. I alle fall på 
ungdomstrinnet har det ofte 
hendt at dette med med å gi i 

stedet for å få har blitt trukket 
inn i samtalene, for eksempel 
når det har dreid seg om 
religion og etikk, forteller 
Fredrik. 

— Det hender jo rett som det er 
at ungdommene pirker borti for-
eldregenerasjonens holdninger for 
å skape forandring. Har det blitt 
noen reaksjoner hjemme som 
følge av julekalenderen? 

— Moren min ble veldig glad 
da hun hørte om dette, forteller 
Edvard. 

— Jeg tror de fleste for-
eldrene er fornøyd med denne 
løsningen og hva det gjøre med 
barna, mener Fredrik. 

Noen som helt sikkert blir 
både glade og fornøyde av det 

fokus elevene på Fevik skolel 
har i adventstiden, er barna på 
sykehuset i Arendal og Kris-
tiansand. Og så både tror og 
håper vi at det også skjer som 
Fredrik fortalte, at det skaper  
glede hos de elevene som gir. 

 
VIPPS 

Hvis noen av Fjærepostens 
lesere har lyst til å støtte ele-
venes prosjekt, så er vipps-
nummeret deres FAU Fevik 
skole #94876. 

Vi ønsker dem lykke til med 
prosjektet! 
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De fleste forbinder nok 
advents kalenderen med at 
man åpner en luke hver dag i 
desember og får en liten gave 
hver dag. Fevikelevene har 
snudd på dette, og starter 
hver dag med å gi et penge-
beløp til et godt formål.  

Elevrådsleder og 10. klasse-
elev Fredrik Grande forteller at 
dette er hele skolen med på.  

— Det er helt frivillig om 
man vil delta, og en bestemmer 
selv om og hvor mye man vil gi, 
men alle elever på alle trinn er 
engasjert i prosjektet. 

 
Gi istedet for å å få 

— Hvor kommer pengene fra? 
Skal dere ha noen form for aksjon 
eller aktiviet for å samle inn 
penger? 

— Pengene kommer hjem -
me fra, enten fra foreldre som 
betaler eller fra elevene egen 
lomme. Det bestemmer man 
selv, sier Edvard Telnes (7. klas-
se).  

Kontaktlærer for elevrådet, 
Marianne Krum Dommers nes  
forteller at det er litt opp til 
hver enkelt klasse hvordan de 
legger det opp og hva hver 
enkelt familie velger. 

— Tidligere år fungerte det 
slik at de som ville gi noe hadde 
med en konvolutt med penger 
som ble åpnet ved starten av 
dagen. Det kan vi jo ikke i nå, 
så i år må det skje ved at man 
vippser pengene.  For at en 
likevel skal ha noe konkret i 
klasserommet, har man med 
en lapp som viser hvor mye 
man har vippset. Så blir be-
løpene summert og ført inn på 
en graf slik at en kan følge med 
på hvor mye klassen har fått 
inn, og til slutt blir alle klas-
senes beløp regnet sammen, så 
man får fram det totale beløpet 
og kan lage en sjekk som over-
leveres til de som skal få 
støtten, forteller Fredrik. 

— Prin sippet er altså det 
omvendte av en vanlig jule -
kalender; man gir i stedet for å 
få, sier Marianne. 

—  Klassene har denne lille 
markeringen ved starten av 
dagen,  med lappene som telles 
opp, og en liten adventsamling 
og en hyggelig stund i klassen. 
Ut over det blir det litt opp til 
den enkelte klasse. Noen leser, 
noen ser en film eller del av en 
juleserie — litt forskjellig. 

Denne «omvendte jule -
kalenderen» startet skolen 
med 1. desember og holder på 
fram til 15. desember. Skolen 
slutter 17. Vanligvis har det 
vært en høytidelig overrekkelse 
i forbindelse med skolens 
«jule sangling». Det får en ikke 
til i år, men satser likevel på at 
en representant fra mottakeren 
kan komme og motta gaven. 

 
Barneavdelingene på  
Sørlandet sykehus 

I en årrekke var det «Russ-
iske gatebarn» som fikk pen -
gene som ble samlet inn. I år er 
det tredje året de støtter et 
annet formål. Elevene har valgt 
å gi gaven til barne avdelingene 
på Sørlandet sykehus (Arendal 
og Kristiansand). 

— Forslaget om å gi til barne-
avdelingene kom egentlig fra 
helsesøster, forteller Even 
Bruborg (5. klasse). Men ele-
vene syntes dette var et godt 
forslag og valgte det enstem -
mig. 

— Nå har vi støttet noe 
internasjonalt i mange år, og 
syntes det var fint denne 
gangen å støtte noe nært og lo-
kalt, sier Fredrik. 

— Vi vet ikke om noen fra 
skiolen som er innlagt, men det 
er jo en tøff tid, og det fint å 
kunne gi noen en ekstra opp-
muntring i julen, til noen som 
er på alder med skolens elever, 
forteller Marianne. 

— Hva gjør det med dere å 
være med på dette? 

Alle tre elevene er enige om 

at det er fint å kunne være med 
å kanskje gjøre situa sjonenen 
litt letter for noen. Selv om det 
er trist å tenke på barn som 
ligger på sykehus og kanskje 
ikke får være sammen med 
familien sin i jula, kjenner de 
på gleden over å kunne gjøre 
noe for dem. 

— Det at vi gjør dette hver 
dag fører jo til at man tenker 
mer på det. De har det ugreit, 
men vi hjelper dem, så da blir 
dette en fin ting. Jeg selv 
kjenner at det gir meg glede, og 
at jeg også blir litt glad ved å 
kunne gi, sier elevrådslederen. 

— Gjør det noe med lærer ne 
også? 

— Vi retter jo fokus på hvor -

dan andre mennesker har det, 
og prøver å hjelpe elevene våre 
til å se det. I desember hander 
det jo veldig mye om å få selv, 
men på denne måten håper vi 
de blir mer oppmerk somme på 
andre rundt oss. Litt derfor  er 
det fint å veksle litt på hvem vi 
støtter, både at noen er langt 
borte og noen nær oss. Det er 
veldig mange som ikke har det 
så greit som oss sjølv, så det er 
et fint fokus på ha på skolen. 

På spørsmål om de tror de 
klarer å ta med seg denne 
tanken — om å gi i stedet for å 
få — helt inn i jula, slik at de 
kan gi avkall på noen av sine 
egne julegaver og i stedet gi til 
noen som tren ger det mer, inn-

rømmer de at det nok sitter litt 
lenger inne, men at det skaper 
noen tanker. Så helt avvisende 
er de ikke. 

— Vi har jo egentlig alt vi 
trenger, men likevel er det 
vanskelig å si at «jeg ønsker 
meg ikke noe». Det er jo alltid 
noe man har lyst på, og da føler 
en seg litt ego… 

Marianne forteller om et 
armbånd man kan kjøpe, og 
ved å kjøpe det betaler man for 
to middager hos Frelses-
arméen. Etter hvert finnes det 
flere slike gaveidéer med en 
slags dobbelt betydning, som 
utløser støtte til et hjelpepro-
sjekt eller veldedig formål. 

— Det finnes jo mer og mer 

I en tid hvor det mye som ikke blir, er det 
kjekt å kunne melde om noe som skjer, 
tross en pågående smitte situa sjon. På 
Fevik skole har de en tradi sjon med 
såkalt «om vendt julekalender», hvor 
prinsippet er å gi i stedet for å få.  
Slik er det i år også, corona aldri så mye.

F PEER RØDAL HAUGEN 
tekst & foto
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Rørlegger  
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

Elevene ved Fevik skole vil 
selv være gaven i jule -
kalenderen,og gi i stedet for 
å få. F.v.: Fredrik Grande, 
elevrådsleder (10. kl.), Mari -
anne Krum Dommersnes, 
elevrådskontaktlærer, Even 
Bruborg (5. kl.) og Edvard 
Telnes (7. kl.) synes det er 
flott at skolene i år også skal 
ha omvendt julekalender, og 
at de kan være med å spre 
litt glede hos noen som ikke 
har det så greit i jula.

STRIKKEKAFÉ 10. desember kl 12.00  
i Fevik kirke. P.g.a. smittevern blir det en annerledes 
samling enn først planlagt. Vi ønsker velkommen til 
adventstund med Kirsti P Haugen. Det blir ikke 
servert mat, bare en enkel kopp kaffe/te. Vi sitter i 
kirkesalen med god avstand. Velkommen damer i 
alle aldere. 
 
 
VI SYNGER JULA INN i Fjære- 
parken 13. desember kl 18.00. Værforbehold. Fordi 
vi er ute kan vi samles 200 med god avstand. Det 
blir en minneverdig inngang til julen. 
 
 
ELLE MELLE MINI  
JULEGUDSTJENESTE i Fevik kirke  
20. desember kl. 11.00 for korister med familie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULETREFEST i hagen til «Huset  
på Toppen» 3. januar kl. 16.00.  Værforbehold. 
 
 
KODETROPP TRO for 2. klassinger  
lørdag 9. januar i Fjære kirke kl. 11.-13, og 
Kodetropp TRO-gudstjeneste søndag 10.01.21 i 
Fjære kirke kl. 11.00. 
 
 
ISRAELSMISJONS-MØTE i Fevik kirke 
søndag 17. januar kl 19.00. Tidl. sogneprest Svein 
Lilleaasen har temaet: «Finnes det en rød tråd i Det 
gamle testamentet?» 

10. 
DES.Omvendt 

JULEKALENDER

det skjer 
SNART

13. 
DES.

20. 
DES.

3. 
JAN.

9. 
JAN.

17. 
JAN.



5. DESEMBER • 2020    Fjæreposten    11  10    Fjæreposten    5. DESEMBER • 2020 

støtter lokalt ungdomsarbeid 
www.jjuc.no

JEG ØNSKER Å BLI FAST GIVER

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 

 KLIPP UT !

til barn og unge i Fjære menighet
GI :
en god start

Hvor mye? kr 250 annet beløp

Hvor ofte? månedlig eller annet 

Navn:

Adresse:

Telefon: e-post:

For skattefradrag, oppgi personnummer (11 siffer):

TILBAKEBLIKK 
«E’ KAN HUSKE…»

FMU : KJELL-OLAV HAUGEN

Turer og  
opplevelser
Å være på tur med ungdommer gir utrolig mange «fine» 
og minneverdige opplevelser. Jeg har regnet sammen at 
gjennom 43 år har jeg vært ca. 3 år på tur. 

 Borås i Sverige var et sted vi ofte reiste til. Vi bodde på 
campingplass og like ved var det et stort utendørs bade-
anlegg med høye stupetårn. Jeg tror stupetårnet var 10 
meter høyt og det så skummelt ut, og jeg ble jo litt nervøs 
for disse ungdommene skulle utfordre hverandre. 

Og så — litt ut på dagen — fikk jeg beskjed: Helge har 
skada seg. Han hadde visst stupt fra høyere enn han be-
herska. Full utrykking med sykebil og innleggelse på 
Borås sykehus. 

Heldigvis hadde det gått greit, han hadde ikke skadet 
seg alvorlig. Litt morsomt ble det da vi henta ham ut av 
sykehuset dagen etterpå. Vi hadde glemt å ta med klær, så 
han gikk ut gjennom resepsjonen kun iført badebukse. 

En annen gang var vi på gokartbane i Danmark. Alle 
skulle kjøre. Etter en rask innføring var vi i gang. Det gikk 
veldig fint, men så ble vi vitne til at en av våre jenter ikke 
greide å stoppe. Han som eide banen viftet med et flagg, 
men den raske FMU-jenta glemte å bremse. Han med 
flagget føyk gjennom lufta og landet med hodet i asfalten. 
Vi var skrekkslagne. Det så ikke greit ut. Ambulanse kom 
og mannen ble fraktet vekk. Året etterpå kom vi tilbake til 
samme bane, men eieren var ikke å se. Jeg håper bare det 
gikk greit med ham. 

Gokart kan være farlig om man ikke avpasser farten 
etter forholdene. En anne episode er fra Tyskland. Vi 
kjørte gokart og plutselig ser vi en av våre jenter kjøre rett 
i kanten på banen. Hun slår seg kraftig og vi må på syke-
hus i Hamburg. Hun ble liggende noen dager og jeg var 
og besøkte henne hver dag. Jeg måtte spørre henne hva 
det var som skjedde. «Greide du ikke å bremse?» «Du vet 
jeg har et slikt sykt vinnerinstinkt at jeg hadde gassen i 
bånn hele tiden», svarte hun. 

Flere ganger har jeg vært med sykebilen med FMU 
pasienter. Mange ganger fra Vrådal til sykehus, men 
heldigvis har vi ikke hatt noen alvorlige ulykker med noen 
av ungdommene våre. 

Selv har jeg også blitt skadet. I Tyskland hadde vi 
underholdning på senteret og jeg skulle hente noen 
bøtter i full fart. Å sykle med bøtter på styret er ikke så 
lurt. Bøttene kom inn i hjulet og jeg fløy over styret. Jeg 
gjennomførte underholdningen, men neste dag måtte jeg 
på sykehus. Forslått og brist i 2 ribbbein. 

For noen år siden var vi på Gautefall. Det var tåke på 
toppen. Tore prest og jeg skulle renne ned på baksiden. 
Flott løype, men plutselig var tåka så tett at jeg så 
ingenting. Det hoppet som var i løypa merket jeg ikke før 
jeg slo salto og landet på nakken. Følte meg litt groggy, og 
etter noen dagen måtte jeg på MR. Prolaps i nakken. 

Merker det nå at jeg savner turene. På turer knyttes 
band som man aldri glemmer. Felles opplevelser knytter 
oss sammen og lar oss bli bedre kjent. De utallige buss-
turene vi har hatt har gitt oss muligheten til den dype 
samtalen over tid. Håper vi snart kan reise på tur igjen.

Trygge møteplasser 
• Barn og unge trenger trygge møte-

plasser der de får ha det gøy, blir sett og 
inkludert i et kristent fellesskap. 

 
• Fellesskapet, muligheten til å være 

sammen, er noe vi alle har savnet i disse 
tider.  

 
• Vi ønsker at Fjære menighet fortsatt skal 

ha et rikt tilbud for barn og unge. Vi 
ønsker oss en menighet yrende av liv. 

 
• Menighetens arbeid blant barn og unge 

er avhengig av faste givere.  
Takk til alle dere som gir til dette viktige 
arbeidet! 

 
Vi håper du også være med å støtte 
dette arbeidet. Send epost til iwl@grim-
stad.kirken.no eller ring til Ingvild W. 
Limm på tlf: 370 90 9113. 

Takk for din gave!

en god start
GI : Stor takk!

Haglund Regnskap AS 
Autorisert regnskapsførerselskap 
Regnskap - Bedriftsrådgivning 
Tlf. 37 25 61 00 
www.haglund.no

Med et par utsettelser har vi gjennom -
ført alle fasedagene for barna i tros-
opplæringen. Vi har mange faste ak-
tiviteter for barn 
og unge som har 
gått jevnt og trutt 
hele høsten. Det 
har stått ungdom i 
kø utenfor FMU 
for å få plass blant 
de 50. Barnesang 
har måttet ta en 
pause, men blitt 
erstattet av baby -
sang, som har blitt 
tatt varmt imot av 
nybakte mødre i 
menigheten. Både Strikkekafeen og 
Seniorkafeen for menn har hatt flere 
samlinger. Elle Melle Mini blomstrer i 
full prakt. «Huset på Toppen» er inn-
viet og det har vært mange mennesker 
innom. Jubileums-kunstutstillingen 
ble gjennomført med flere ar-
rangement og åpen utstilling med godt 
besøk. Turgruppas høsttur til Kragerø 
ble gjennomført i et fantastisk høstvær. 
Gudstjenestene har vært godt besøkt 
og dåpsbarna har fått egne gudstje-
nester.  Ikke minst sitter du nå med 
årets 5. nummer av Fjæreposten. 
Akkurat som planlagt.  

Når kirkene ble stengt i våres visste vi 
lite om hva vi gikk i møte. Det var godt 
å komme i gang igjen i slutten av mai. 
Men vi merket fort at dette kom til å bli 
et tøft økonomisk år. Vi hadde jo et 

sterkt ønske om å opprettholde flest 
mu lige aktivi teter og vi ønsket å få gitt 
ut alle num rene av Fjæreposten. 

Og det har vi 
klart. Takket være 
alle dere. Takk til 
alle faste givere, 
dere er en trygghet 
som har vært god 
å lene seg på. Takk 
til alle som har 
bidratt med ge -
vins ter til både St. 
Hans lotteriet og 
Høstbasaren. Takk 
til deg som har 
solgt lodd. Takk til 

deg som har kjøpt lodd. Takk til deg 
som har gitt ekstra gaver, både til 
menigheten og til Fjæreposten. Takk til 
deg som ber. Og ikke minst, takk til 
deg som har bidratt med din tid, for å 
legge til rette for at mennesker rundt 
deg skal få opplevelser, selv i en 
krevende tid. Enten de kan møte frem 
fysisk, eller kose seg med Fjæreposten. 
TAKK. 

Hva 2021 vil bringe er umulig å spå. 
Vi regner med det blir noen utford-
ringer langs veien. Men vi har troen på 
at sammen kan vi få det til. Takket 
være alle dere! 

 
 
 

Ingvil Wangensteen Limm 
Daglig leder

Vi nærmer oss slutten av et annerledes år. Et tøft år. Vi 
savner og samles i fulle kirker, vi savner de nære 
samtalene og de gode klemmene. Vi savner å gjen-
nomføre store tilstelninger. Vi savner det forutsigbare. 
Men det har skjedd mye bra, også i 2020. 
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INFO FRA  
MENIGHETSRÅDET
LEDER  :  VIDAR ØVLAND

Rystende hendelser, som har handlet om trakasering og 
rasisme, særlig saker om politivold mot afroamerikanere i 
USA, skapte bevegelsen Black lives matter i 2013. Etter 
hvert har bevegelsen vokst til et bredere og mer generelt 
engasjement, og #blacklivesmatter har blitt et slagord 
med gjenlyd langt utenfor USA, i kampen mot trakasering, 
rasisme og diskriminering av mennesker med mørkere 
hudfarge. Også i Norge har engasjementet bidratt til å 
bringe uverdige og ulovlige hendelser frem i lyset, særlig 
knyttet til fotball. Spillere fra eliteseriefotball til breddefotball 
og barneidrett har stått frem og fortalt om kritikkverdige 
forhold, om enkelthendelser og ting av mer strukturell 
karakter. Det positive som har kommet ut av disse triste 
sakene er at problemet har fått offentlig fokus og blitt tatt 
tak i, noe som kan gi håp om at ledere og ansvarlige for 
fremtiden blir mer årvåkne og mer fremoverlent  i bestreb-
elser for å komme dette ondet til livs. Samtidig er det 
grunn til å berømme dem som har gitt problemet et an-
sikt ved å stå fram med historiene sine. 

I bunn og grunn handler det om at gode krefter går 
sammen om å utfordre onde mønstre ved å ta til 
motmæle, ved å stå opp mot negative holdninger og 
handlinger, enten man selv er utøver, leder, dommer, for-
eldre eller publikummer. Mennesker som er tydelige i valg 
av verdier til beste for både seg selv og andre, har 
potensiale til å bli forbilder og rollemodeller. Særlig barn 
og unge trenger gode forbilder som både kan gi dem 
kurs og retning for sitt eget liv, men også mot til selv å stå 
opp for en god og større sak. Spesielt enerne og de som 
gjør det godt i en idrett har et særlig ansvar for å opptre 
som gode rollemodeller, fordi de blir sett opp til av med-
utøvere og andre, kanskje særlig av de som kommer etter, 
i yngre årsklasser. 

For en generasjon siden var kombinasjonen idrett og fyll 
et stort problem. Også på dette området har markerte ut-
øvere gått i bresjen ved å ta kampen opp mot drikkepress 
og rusmisbruk, og bidratt til anvarligere holdninger, en 
sunnere kultur og et tryggere miljø innen både fotball og 
annen idrett. Likevel opplever vi fortsatt at profilerte ut-
øvere kobler rus og idrett, noe som først og fremst øde-
legger deres eget liv, men også bidrar til å stille idretts-
miljøet i et dårlig lys. 

EXPRESS er en betydelig aktør i barn og unges opp-
vekstkår på Fevik og i Fjære, ikke bare innen fotball, men 
også andre idretter. Det er også grunn til å tro at barn og 
unge som ikke deltar aktivt i klubbidretten, men har 
venner og kjente der, også følger med, og i noen grad er 
påvirket av hvordan miljøet er i klubben. Derfor hadde jeg 
lyst til å høre hvordan ledelsen i Express opplever og 
håndterer disse utfordringene. Daglig leder, Bjørnar Borge-
strand Øien, stilte villig opp.

På banen  
mot hets 
og rasisme

— Har Express opplevd pro -
blemer knyttet til hets, trakas-
sering og rasisme? 

— Jeg har ikke opplevd ut-
fordringer tilknyttet dette i for-
bindelse med idrettslagets ak-
tivitet og det er ikke meldt om 
hendelser eller saker. Idretts-
forbundet og de enkelte sær-
kretser har stort fokus på ut-
fordringene som du nevner og 
de gir oss gode verktøy til å 
arbeide med temaene i klubb. 
Med bakgrunn i vårt verdi -
grunnlag aksepteres ikke noen 
form for hets, trakassering eller 
rasisme, svarer Bjørnar Borge-
strand Øien. 

— Hva med rus? 
— Vi har nulltoleranse for 

alkohol på arrangement og ak-
tiviteter med deltagere under 
18 år. 

Idrettslaget Express har ut-
arbeidet tydelige retningslinjer 
og rutiner dersom vi skulle få 
tilfeller av brudd på Idrettens, 
særkretsenes og idrettslagets 

retningslinjer. Blant annet øns -
ker vi at det skal være lett å 
melde ifra dersom det oppstår 
uønskede hendelser. 

Han kan fortelle at de har 
opprettet egen varslingsknapp 
på klubberns hjemmesider, og 
at alle varsler behandles for-
trolig. 

— Er klubbledere på ballen og 
aktive i forhold til å fange opp 
kommentarer, slengbemerknin -
ger, ufinheter fra foreldre, publi -
kummerer og medspillere/-ut-
øvere, som rammer enkeltindivid 
på eller utenfor banen? 

— Jeg opplever at idretten 
står sammen om at dette er 
uønsket oppførsel, og jeg håper 
at alle kan være med å gi be-
skjed dersom en opplever at 
noen ikke klarer å forholde seg 
til dette. Klubbledere er rolle -
modeller for utøverne og det er 
klart at dersom lederne frem-
viser uønsket oppførsel så vil 
dette raskt kunne speiles hos 
utøverne, understreker han. 

— Både klubben, idrettsfor-
bund og særkretser står for ar-
rangement hvor disse temaene 
adresseres. Eksempler på dette 
er Fair Play-kamper i regi av 
NFF Agder og seminar med 
tittelen «Trygg på trening» i 
regi av blant andre Agder 
Idrettskrets og Redd barna. 
Idrettslaget har temaene oppe 
på samlinger med trenere og 
ledere som igjen tar dette med 
ut i aktiviteten. 

— Hva med holdnings- og for-
bildeaspektet — er det moment i 
lederrekruteringen deres? 

— Det vil jeg absolutt si. Vi 
ønsker at våre utøvere er 
medlemmer hos oss fordi de 
synes det er gøy. Det er trenere, 
ledere og foreldre som skal 
være med på å skape denne 
idrettsgleden og ta vare på og 
utvikle dette unike fellesskapet. 
Da er det viktig at våre trenere 
og ledere har holdninger som 
etterlever klubbens verdi -
grunn  lag og er gode forbilder 

for våre utøvere. Express sitt 
formål er ikke bare å til-
rettelegge for fysisk aktivitet, vi 
skal også bidra til å skape et 
trygt, godt lokalmiljø og å 
skape gode sosiale arenaer for 
våre medlemmer. Idretten er 
en fantastisk arena for å lære 
seg samspill, samarbeid og det 
å finne seg en plass i en gruppe. 
Våre utøvere skal gjennom vår 
aktivitet få opplevelser og 
lærdom for livet. 

— Hva er dine egne ambisjoner 
ved å være leder for Express? 

— Jeg jobber hver dag for at 
vårt idrettstilbud skal være best 
mulig for våre utøvere. Jeg 
ønsker at vi skal være en fore -
gangsklubb og ønsker å bidra 
til dette gjennom at vi er 
strukturert på en fornuftig 
måte, har god økonomi, kom-
muniserer godt med våre 
medlemmer og har ett idretts-
anlegg som imøtekommer de 
krav som stilles for at vi skal 
kunne utøve vår aktivitet. 

— Har du tanker om hvor dan 
Express og kirka på Fevik på noen 
områder kan samarbeide om et 
enda bedre miljø for barn og unge 
i nærmiljøet — også på in-
dividnivå — og gi hjelp til gode 
valg for seg selv og andre? 

— Idrettslaget Express og 
kirka på Fevik bør, som to av de 
største organisasjonene i nær-
området, samarbeide for et 
bedre Fevik for alle. Vi sam-
arbeider allerede i arbeids-
gruppen som jobber med det 
formål å gjøre utbygging av ny 
E18 så skån som som mulig for 
Fevikmarka og dermed legges i 
lang tunell under Fevikmarka.  

Her er Express og kirka to av 
flere aktører. Se mer på 
(www.bevarfevikmarka.org) 

— Siden flere av våre med -
lemmer er felles og målgrup -
pen er den samme tror jeg at vi 
kan få gode synergier av sam-
arbeid på flere arenaer, av-
slutter daglig leder for Express, 
Bjørnar Borgestrand Øien.

Kamp mot mønstre

F PEER RØDAL HAUGEN 
tekst & foto

Daglig leder i  
IL Express, Bjørnar 
Borgestrand Øien

Utfordringer i pandemiens tid 
Menighetsrådet merker tydelig både på ut-
satte aktiviteter, manglende inntekter og 
utfordring med samlinger at vi sliter med å 
være en menighet for alle.  

Det er en utfordring å samles og en enda 
større utfordringer for utsatte grupper og 
komme seg til samlinger og gudstjenester.  

Og ting vi har gledet oss til som St.Hans i 
Ranvika, FMUs loppemarked og auksjon, 
høstbasar og julenatine blir alle avlyst i år. 
Det gir oss som menighet noen utford-
ringer, spesielt med økonomien, da inn-
tekter vi pleier å ha nå ikke kommer.  

Men vi satser på at lotterier vil gi oss sårt 
tiltrengte penger til aktivitet for barn og 
unge. Både basarkomiteen for høstbasaren 
i Fevik kirke og kunstukekomiteen i Fevik 
kirke skal ha lotteri i høst og vi håper at 
mange ser sitt snitt til å sikre seg noen flotte 
gevinster.  

Overskuddet av lotteriene vil få god av-
kastning i arbeidet som drives for å skape 
gode og trygge møteplasser for barn og 
unge.  

 
Årsmøtet som ikke ble 

Årsmøtet ble i vår utsatt pga nedsteng-
ningen. Nå har bispekontoret presisert at 
det ikke må være et årsmøte (medlems-
møte) for at årsmelding og regnskap skal 
godkjennes. Menighetsrådet har, slik vi 
skal, godkjent meldingene og vil derfor i år 
ikke gjennomføre et fysisk møte, nettopp 
for å stille opp i den nasjonale dugnaden 
ved å ikke samle folk til møter som det gis 
rom for å la gå ut.  

Menighetsrådet ser det som viktigere å 
fokusere fremover og sikre at vi får inn-
tekter nok til å drive menigheten videre - 
for uten aktiviteter, og spesielt for barn og 
unge, så er det heller ingen menighet.  

Den nære fremtiden kan virke mørk, 
men gjør vi som menighet de rette valgene 
nå, så vil vi stå godt rustet når smittevern-
begrensningene opphøret.  

 
 
 

Huset på Toppen og ny kirke 
Men selv i de mørkeste tider er det lys-

punkter i sikte. Sømsveien 2, nabohuset til 
Fevik kirke, har fått en oppussing og er klar 
for å fylles med aktiviteter. Det vil gi et 
etterlengtet rom for økt aktivitet, men det 
vil på langt nær dekke inn alle ønskene som 
er. Det er det kun en ny kirke som vil dekke 
opp. 

Selv om ting tar tid i de byråkratiske sys-
temer, så gjør vi små fremskritt mot ny 
kirke jevnt og trutt.  

Koronaen har også her utsatt ting, men 
kommunen er i gang med planarbeidet 
som skal være ferdig i 2021 – men trolig 
ikke før mot slutten.  

 
Kirkegårdsutvidelsen 

På Fjære er den nye delen av kirkegården 
nå ferdig. Og området mellom kirka og 
FMU-bygget er oppgradert. Dette gir Fjære 
kirkested en penere helhet og menighets-
rådet håper dette vil være med å løfte 
stedet som en historisk, men også aktiv, 
kirke.  

 
Organisering av kirken 

Litt fjernere fra det daglige arbeidet i 
menigheten jobbes det med hvordan or-
ganiseringen av «den norske kirke» skal bli 
nå som kirken er skilt fra staten. Dette er en 
prosess som har pågått en tid, og nå i høst 
har utfordringen kommet til folkevalgte og 
ansatte i menighetene om å komme med 
innspill på hva som er viktig i den nye or-
ganisasjonen. Her er det viktig at menig-
hetsrådet følger med og er aktive. Det betyr 
mye for en menighet at det er organer som 
jobber for at menighetene skal ha mulighet 
til å gjøre den viktigste jobben – spre ordet 
om den oppstandne Kristus – istedenfor å 
måtte bruke alle sine resurser og all sin tid 
på å få inn nok kroner til lønn, vedlikehold 
av bygg og utstyr til gravplassene. Vi må 
jobbe for at vi fortsatt skal få være en 
menighet som har som mål å gi våre 
medlemmer et møte med Kristus og med 
hverandre. 

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

FAMILIETUR ETTER GUDSTJENSTEN 
Søndag 22. november var det familietur ut i Fevikmarka etter gudstjenesten. Turen 
gikk til den bålplassen som kommunen har laget i stand. Markas mange turgåere 
har umiddelbart tatt plassen i bruk. Solide benker og et godt ildsted gjør plassen 
godt egnet også til en samling som krever litt plass.
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EN HISTORISK HENDELSE!

Herre, til deg får jeg komme, 
stille meg åpen for deg. 
Jeg kan ikke skjule det minste, 
du kjenner hver tanke i meg. 
Men enda du vet om min skrøpelighet,  
får jeg likevel komme som jeg er. 
All din tale er sann, og den gjør at jeg kan 
være trygg på at du har meg kjær. 

Herre, til deg kan jeg bringe, 
alt det som tynger min sjel. 
Ja, du vil ta byrdene fra meg, 
du kommer og bærer dem selv. 
Min skyld tok du med på ditt kors da du led 
for at jeg skulle leve og ha fred. 
Å, jeg ber at du må gi meg kraft til å gå 
der hvor du, Herre, gir meg beskjed. 

Herre, til deg får jeg komme 
når mine dager er slutt. 
Tenk, da skal jeg bo i din himmel 
med alle som tror på deg, Gud. 
Så trygt å få tro at bønnenes bro 
viser veien som leder dit du er, 
Men mest er jeg glad at de løfter du gav, 
gjør meg trygg på at du har meg kjær.

SALMEN   NORSK SALMEBOK NR 497  •  TEKST/MELODI: Christer Hultgren •  OVERSATT AV: Vidar Kristensen

VELKOMMEN til kirke 
gudstjenester & arrangement

PREKEN 

TEKSTEN

2. SØNDAG I ADVENT • 6. DESEMBER 
 
27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor 
makt og herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da 
rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt 
fri.»  
 
Lær av fikentreet  
29 Han fortalte dem en lignelse: «Se på fikentreet og alle 
andre trær! 30 Når dere ser at de springer ut, vet dere av 
dere selv at nå er sommeren nær. 31 Slik skal også dere 
vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær.  
32 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før 
alt dette skjer. 33 Himmel og jord skal forgå, men mine ord 
skal aldri forgå.  
 
Våk og be  
34 Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og 
drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig 
kommer over dere 35 som en snare. For den dagen skal 
komme over alle som bor over hele jorden. 36 Våk hver tid 
og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt 
det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.» 

Luk. 21,27-36 
 

LESETEKSTER 
 
17 Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. 
          Ingen skal minnes de første ting, 
          ingen skal tenke på dem. 
           
18 Gled og fryd dere til evig tid 
          over det som jeg skaper! 
          For se, jeg skaper Jerusalem om til fryd 
          og folket der til glede. 
           
19 Jeg vil fryde meg over Jerusalem 
          og glede meg over mitt folk. 
          Aldri mer skal det høres 
          gråt eller klageskrik i byen. 

Jes. 65,17-19 
 
50 Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds 
rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet. 
    51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne 
inn, men vi skal alle forvandles, 52 brått, på et øyeblikk, ved 
det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå 
opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. 53 For det for-
gjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige 
må bli kledd i udødelighet. 54 Og når dette forgjengelige er 
kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i 
udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: 
          Døden er oppslukt, seieren vunnet. 55  Død, hvor er din                        
          brodd? Død, hvor er din seier? 
56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 57 
Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus 
Kristus! 58 Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. 
Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er 
ikke deres strev forgjeves. 

Fil 1,2-6 

TRENGER DU 
SKYSS TIL KIRKA?

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

BISKOPENS 
JULEANDAKT

BISKOP  :  STEIN REINERTSEN

KIRKESTED      DATO     KL         DAG         ARRANGEMENT 
Fjære kirke       06.12.   11:00    Søndag    Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fevik kirke       06.12.   11:00    Søndag    Gudstjeneste v/Tore Laukvik, søndagsskole ute 
Fjære kirke       10.12.   09:00    Torsdag    Morgenmesse v/Helge Spilling 
Fjæreparken    13.12.   18:00    Søndag    Vi synger jula inn, værforbehold 
Fjære kirke       17.12.   09:00    Torsdag    Morgenmesse v/Tore Laukvik 
Fevik kirke       20.12.   11:00    Søndag    Gudstjeneste for og med Elle Melle Mini 
Fjære kirke       24.12.   13:00    Torsdag    Gudstjeneste v/Hegle Spilling 
Fjære kirke       24.12.   14:30    Torsdag    Gudstjeneste v/Hegle Spilling 
Fjære kirke       24.12.   16:00    Torsdag    Gudstjeneste v/Hegle Spilling 
Fevik kirke       24.12.   14:00    Torsdag    Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
Fevik kirke       24.12.   15:30    Torsdag    Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
Fevik kirke       25.12.   13:00    Fredag     Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
Fjære kirke       26.12.   11:00    Lørdag     Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke       31.12.   17:00    Torsdag    Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fevik kirke       03.01.   16:00    Søndag    Juletrefest i hagen til Huset på toppen, værforbehold 
Fjære kirke       03.01.   11:00    Søndag    Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke       07.01.   09:00    Torsdag    Morgenmesse v/Helge Spilling 
Fjære kirke       10.01.   13:15    Søndag    Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke       10.01.   11:00    Søndag    Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fevik kirke       10.01.   11:00    Søndag    Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
Fjære kirke       14.01.   09:00    Torsdag    Morgenmesse v/Hjalmar Bjerga 
Fevik kirke       17.01.   19:00    Søndag    Israelsmisjonsmøte. Tale v/Svein Lilleaasen 
Fevik kirke       17.01.   11:00    Søndag    Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
Fjære kirke       21.01.   09:00    Torsdag    Morgenmesse v/Tore Laukvik 
Fjære kirke       24.01.   13:15    Søndag    Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke       24.01.   11:00    Søndag    Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke       28.01.   09:00    Torsdag    Morgenmesse v/Helge Spilling 
Grimstad kirke 31.01.   11:00    Søndag    Felles HEL-gudstjeneste 
Fjære kirke       04.02.   09:00    Torsdag    Morgenmesse  v/Hjalmar Bjerga 
Fjære kirke       07.02.   13:15    Søndag    Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke       07.02.   11:00    Søndag    Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fevik kirke       07.02.   11:00    Søndag    Gudstjeneste v/Tore Laukvik. Bibel til 4-åringene 
Fjære kirke       11.02.   09:00    Torsdag    Morgenmesse v/Trygve Bergland 
Fevik kirke       14.02.   11:00    Søndag    Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
Fjære kirke       17.02.   19:30    Onsdag    Askeonsdags gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke       18.02.   09:00    Torsdag    Morgenmesse v/Helge Spilling 
Fevik kirke       21.02.   11:00    Søndag    Gudstjeneste v/Tore Laukvik  

Datoen 12. mars 2020 endret Norge. Da tok 
politikerne grep mot den truende pandemi-
en. Bortsett fra for noen fagpersoner som 
hadde varslet om en mulig epidemi, kom 
koronaviruset svært overraskende på oss og 
verdens nasjoner. Et lite, men svært hissig 
og dødelig virus, har endret hverdagen for 
oss og hele verdens befolkning.  

Det har vært en underlig tid å være 
menneske og også en annerledes tid for 
kirken. Nærhet og å kjenne gleden over å 
være mange samlet, er ikke lenger et mål, 
men snarere noe vi må unngå. Stikk i strid 
med alt vi har lært handler det nå om å 
holde avstand og ikke være for mange 
samlet på en gang. Det er den beste måten 
vi nå kan ta vare på hverandre inntil vi får 
en vaksine.  

Foran oss ligger julen. Lukas innleder 
juleevangeliet slik: «Det skjedde i de dager 
at det gikk ut befaling fra keiser Augustus 
om at hele verden skulle innskrives i mann-
tall.» Den første jul var en historisk hend-
else like reell som covid19-pandemien.  

Jesu fødsel har store og varige konse -
kvenser for hele verden. Ja, så store at vi i 
vår del av verden regner vår tidsregning fra 
Jesu fødsel. Verden ble ikke lenger den 
samme etter at englene sa til hyrdene: «I 
dag er det født dere en frelser i Davids by; 
han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha 
til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt 
og ligger i en krybbe.» Historiske hendelser 
endrer vår hverdag!  

Den første jul kom svært overraskende på 
datidens ledere og folk. Det var noen 
profeter i Det gamle testamentet som 
hadde forutsett at Messias skulle komme. 
Men at det skulle skje på denne måten, at 
Gud selv skulle fødes inn i vår verden, var 
det ingen som hadde forutsatt eller trodd. 
Likevel skjedde underet! 

Julen er svaret på spørsmålet: «Betyr vi 
noe for Gud?» Sterkere kan ikke Gud vise 
det enn ved å bli som en av oss og til slutt 
gir sitt liv for vår skyld. Gud vender ikke an-
siktet sitt bort fra oss, men kommer til oss. 
Han kom for å skape tro på Jesus og for å 
invitere oss til å følge Han.  

Historiske hendelser endrer vår hverdag. 
Pandemier forbindes med sykdom og død. 
Jesus kom for å gi oss liv. Det gir håp, også i 
tunge tider.  

Salmedikteren Svein Ellingsen døde i vår, 
90 år gammel. Han hadde en egen evne til å 
sette ord på vår tro og vår virkelighet. I 
julesalmen «Mørket omkring oss er mørket 
før daggry», skriver han i det siste verset:  

 
Håpet får gripe det kommende daggry! 
Englenes lovsang skal sprenge vårt mørke. 
Se, her blant mennesker finnes Guds bolig! 
Ingen er lenger alene på jorden. 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg ønsker alle  
en god adventstid  
og en velsignet jul! 

Stein Reinertsen 
Biskop i Agder og Telemark 

STØTT 
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

Støtt kampen mot 
menneskehandel 

og sexslaveri i 
India/Nepal

konto 3000.15.47107

STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

Trolldalen øst 15, Fevik 
konto  2801.02.58148

BLI FADDER!

Utsnitt av Gentile da Fabrianos «Kongens tilbedelse»

JULENS GUDSTJENESTER 
 
Det blir jul i år også, og det blir julegudstje-
nester, selv om det ikke blir slik vi er vant med. Vi 
kan samles 50 deltakere pr gudstjeneste. På jul-
aften holder vi 5 gudstjenester: Kl 13:00, 14:30 
og 16:00 i Fjære kirke. I Fevik kirke blir det guds-
tjenester kl 14:00 og 15:30.  1. juledag blir det 
gudstjeneste kl. 11:00 i Fjære kirke og kl. 13:00 i 
Fevik kirke. Vi ønsker at julen skal bli forutsigbar 
for våre kirkegjengere. Det vil derfor bli påmeld-
ing til disse gudstjenestene.  
Følg med på nettsider, annonser og «Fjære 
menighet» på facebook for hvordan dette rent 
praktisk skal foregå.



JULENATTINÉ som ikke ble

Det blir JUL,  
men det blir ikke julenattiné i Fevikhallen i år. 

Som så mange andre arrangement  
rammes også nattinéen av  smitteverntiltakene. 

Det er ikke verst for oss som ikke får  
denne tradisjonsrike kvelden sammen. 

De som skulle fått overskuddet fra nattinéen  
går en mye hardere juletid i møte. 

Derfor oppfordrer vi hverandre,  
alle vi som ville vært i Fevikhallen 22. desember, 

om å gi en gave likevel, 
til medmennesker som trenger vår utstrakte hånd,  

— flyktninger i Moria-leiren i Hellas. 

Støttegaven går til DRÅPEN I HAVET sitt arbeid i Moria. 
 

VIPPS til #642255 
(Fevik kirke, ’julenattiné som ikke ble’)

TAKK! 
VELSIGNET JUL 
TIL DEG OG DINE!


