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menighetsavis for Fjære

STANDPUNKT

døpte i Fjære
«Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt
all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør
alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se,
jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Hovedsaken i denne utaven har som
gjennomgangstema «standpunkt». Hele livet
står vi overfor valg, noen mer avgjørende enn
andre. Jesus utfordret disiplene med et «følg
meg». Det gjør han fortsatt.
Noen kan se tilbake på et tidspunkt
hvor de valgte å følge Jesus. Andre
har fulgt ham hele livet. Og likevel
er det å følge Jesus et standpunkt jeg
må ta daglig, igjen og igjen, fordi det
handler om lydighet og å leve i tilgivelsen.
Oppdraget Jesus gav sine etterføl-

... gjør det NÅ!
Midt i livet, sier vi om oss som ligger og dupper ved femtitallet. Slike talemåter kan forlede oss til å innrette oss som om vi rår over all
verdens av tid, og kan legge planer for hva vi skal bruke de neste tiårene til. Plutselig skjer det et eller annet som tvinger oss til å innse
at alt har en ende, og alt det ugjorte og ulevde tårner seg opp som
en uventet sorg. For seint. For seint da du skjønte dette.
«Vi må bruge tiden mens vi har den», sier Benny Anderson. «Alla
dessa dagar, som kom och som gick. Inte visste jag at dom var livet»,
sier Stig Johansson. Nei, tiden er en lettbeint fugl, som letter og er
borte før du får sukk for deg.
Mange som har samtalt litt med travle ledere kan fortelle om
mange hjertesukk over ulevd liv, om suksess i jobben men samtidig
opplevelsen av å ha tapt i livet.
Men ikke bare ledere kjemper med vissheten om de ubrukte mulighetene og alt som har stått på vent i år etter år. Noen og enhver av
oss har streifet innom erkjennelsen av at livet er for fullt, farten for
stor og kravene for krevende. På dypet lurer spørsmålet: Er det
verdt innsatsen? Er det rett? Og på samme tid skal vi råde våre barn.
Det hander i stor grad om å ta standpunkt for sitt eget liv, uten sideblikk – tenke de lange tankene, om å «tenke efter före». I en tilværelse der det mases mer om suksess, penger, materielle ting og
forbruk enn noen gang, skal det vilje og mot til å velge sin egen
kurs og prioritere rett.
De fleste av oss går og bærer på en drøm eller to. Enkelte drømmer
bør forbli på drømmestadiet. Men noen skal realiseres. Det ligger kraft, kreativitet, begeistring
og glede i å arbeide med realiseringen av en
drøm eller visjon.
Men uansett trenger jeg retning, for ikke å havne i den andre grøfa; i selvopptatthet og nytelse. I så måte har jeg har funnet noe av en
hemmelighet i ordene fra 2. Kor. 5, 15: «Og han
døde for alle, for at de som lever, ikke lenger
skal leve for seg selv, men for ham som døde og
sto opp igjen.» Let selv!

gere kan du lese øverst på neste
side. Vi kaller bibelteksten for misjonsbefalingen. Gå, døp, lær. Det
gjør vi her hjemme og det gjør misjonærene ute – det gjør kristne
over hele kloden. Kanskje bortsett
fra de som heller lytter til biskop
Hammar i Sverige.

Ole Christian Fjukstad
Døpt 20. mars i Fjære kirke

Mathilde Bjarnastein
Døpt 27. mars i Fjære kirke

Andreas Eugen jakobsen
Døpt 27. mars i Fjære kirke

Jesper Sjøvåg
Døpt 27. mars i Fjære kirke

Thea Josefine Haugeto
Døpt 27. mars i Fjære kirke

Victoria Løddesøl
Døpt 10. april i Fjære kirke

Vemund Kjelløkken
Døpt 10. april i Fjære kirke

Voksne
døpt i
Fjære

På konferansen "Förorten i centrum", uttalte erkebiskop KG Hammar at
Svenska Kyrkan ikke skal trekke seg tilbake fra de flerkulturelle forstedene, men målet skal heller ikke være å omvende ikke-kristne, melder
svenske Dagen.
– Vi må lære oss å leve sammen, og se at Gud er nærværende også utenfor
våre tradisjoner, sa han.
Hammar hevder at Bibelens misjonsbefaling ikke skal forstås som at kristne skal reise ut i verden for å evangelisere andre folk. Den tanken, mener
han, er koblet til vestlig ekspansjonstrang.

FEVIK
ARBEIDSKIRKE:
Stine Wiik
Tatjana Borgan
Joakim Leifsen

FJÆRE KIRKE:

Så langt herr Hammar.
Vi må bare undres: Hvordan kom
så evangeliet om Jesus til Sverige?
Har de kjent til det hele tiden, men
bare ikke villet si det til noen?...
Spøk til side. Når Jesus sa gå, døp,
lær, så tror vi han mente gå, døp,
lær. Derfor forkynnes evangeliet til
stadig nye mennesker og generasjoner, derfor døper vi og derfor følger
vi opp med opplæring og undervisning om Jesus, slik at han kan skape
troen hos dem som får høre evangeliet og tar imot det. Slik har vi

Vet du om en person, en aktivitet eller en sak som bør omtales i
Fjæreposten? Kontakt redaktøren, eller send inn tekst og bilder selv.
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Linda Riesenstahl
Døpt 20. mars i Fjære kirke

Erkebiskop KG Hammar mot misjon

engang fått bragt budskapet hit
nord, og slik skal det bringes videre.
Konfirmantene som i disse dager
avslutter sin læretid med konfirmasjon og fest, har møtt utfordringen
om å følge Jesus, om å ta standpunkt. Ungdommer som har gjort
sitt valgt og tatt ansvar som ledere
oppfordrer de nykonfirmerte til å gi
Jesus en sjanse. Misjonæren som
har tolv år bak seg som misjonær i
Etiopia, tar til motmæle mot misjonskritikk. Møt dem alle i denne
utgaven av Fjæreposten.

Julian Mathias Riff
Svenningsen
Døpt 1. mai i Fjære kirke

Sophea Sok
Sebastian Eskedal

Begravelser i Fjære
26.11.04
03.12.04
07.12.04
10.12.04
10.12.04
17.12.04
28.12.04
12.01.05
19.01.05
20.01.05
21.01.05

Bjarne Eivind Samuelsen
Margit Tøraa
Simeon Vervik
Olga Kristine Birkeland
Sigurd Guttormsen
Ragner Nilsen
Peder Ingvald Pedersen
Mariusz Maciej Poitrowski
Morten Thomsen Solum
Lilly Jørgensen
Jan Egil Eskedal

25.01.05 Eli Johnsen
11.02.05 Ågot Ribe
15.02.05 Leonard Pedersen
15.02.05 Sverre Nordberg
01.03.05 Werner Pieratzki
01.03.05 Sigfried Ellingsen
03.03.05 Emly Eskedal
04.03.05 Anne Aabak Nielsen
10.03.05 Øyvind Eriksen
16.03.05 Thora Møller
16.03.05 Hans Johannessen

17.03.05 Thorleif Lande
17.03.05 Odd Ivar Andersen
29.03.05 Anna Ruder
31.03.05 Rigmor Blom
31.03.05 Margit Møller
05.04.05 Ruth Sørensen
05.04.05 Alvilde Lindgren
07.04.05 Klara Dagmar Andersen
14.04.05 Peder Anton Kvikshaug
15.04.05 Astri Oveland
19.04.05 Sigmund Harry Pedersen

Vi garanterer et velsmakende måltid
for hele familien!
stor variert meny
våre bestselgere blant 50 valgmuligheter:
fløtestuede reker, kremet fiskesuppe, pepperbiff, marinert lammefilet,
nachos, quesedillas, chicken Diana, lasagne, Mexico pizza, Donald Duck’s favoritt, bananasplit

god atmosfære

redaktør
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Henrik Kaastad Mjånes
Døpt 20. mars i Fjære kirke

Faksimile fra Vårt Land mandag 18. april. I notisen står det følgende:

Peer Rødal Haugen

TIPS !
OSS

Emma Sofie Boye Wilhelmsen
Døpt 13. mars i Fjære kirke
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nummer 29. juni
Materiellfrist 16. juni

bestill gjerne bord tlf. 37 25 25 25

Å p e n t : h v e r d a g f r a kl. 1 8 0 0 - s ø n d a g f r a kl. 1 6 0 0
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Stor og liten har det bra

på Familieklubb

– trosopplæring i Fjære

Det spirer allerede frem,
merker dere det ikke?
F

Vibeke M. Tobiassen
TEKST

& FOTO

Krokusene blomstrer, gåsungene på trærne begynner å bli lodne, lammene har sett
dagens lys, ugress fjernes fra de fleste hager
– det er endelig vår!
Personlig er jeg veldig glad i denne årstiden. Det er en tid i optimismens tegn. Naturen er i stadig utvikling, fargene kommer tilbake både ute og på klærne, dagene er lengre og solen varmer opp stramme muskler.
Jeg fylles med håp og pågangsmot.
Jeg opplever at det er vårstemning her i
menigheten også. Mange engasjerte voksne
møtes denne måneden i ulike fokusgrupper
for å komme videre i forhold til tiltak og aktiviteter som kan hjelpe barn og unge til å bli
kjent med Jesus. Mye spennende er på trappene, så det er viktig at dere følger med i
Fjæreposten fremover.
Et annet viktig sted for å hente informasjon og høre om alt som skjer for barn og
unge i menigheten er på nettsiden vår
www.sammen.as

Jeg startet med en tekst fra Jesaja 43, 18-19

I vår har FAMILIEN stått i fokus

Det har vært familiegudstjenester både i
Fevik arbeidskirke og på FMU. Familiegudstjenestene på FMU er på ettermiddagstid og
avsluttes med deilig kveldsmat. Tilbakemeldingene på disse samlingene har vært så
gode at vi nå satser på en slik familiegudstjeneste med kveldsmat en gang hver måned
til høsten.
Et annet viktig treffsted for familier er den
nystartede Familieklubben for HELE menigheten. Den finner sted den andre torsdagen
i måneden på FMU. Du kan lese mer om
dette i artikkelen til høyre på denne siden.

Vibeke Marie
Tobiassen er
trosopplæringsmedarbeider i Fjære
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Familieklubben har kommet for å bli – bli
med i dette spennende fellesskapet dere
også!
«En kirke for alle» – vi har et sterkt ønske
om at ALLE barn og unge skal kunne finne
sin plass i menigheten vår. Vi er skapt forskjellige, noe vi håper gjenspeiler seg i våre
fellesskap. Noen ganger er det nødvendig
med litt tilrettelegging for at alle skal kunne
delta. Vi ønsker å gjøre det vi kan for at alle
skal føle seg velkommen og finne sin plass –
uansett funksjonsnivå, men da trenger vi at
dere tar kontakt med oss og gir oss noen tips
på hva som kan gjøres for at ditt barn skal
kunne delta.
Vi vil også denne våren arrangere et
kveldskurs for de som driver barne -og ungdomsarbeid om hva som må til for at funksjonshemmede skal få en reell mulighet til å
delta på en aktiv og likeverdig måte. Dette
kurset kalles «Hvor er Liv og Per Annerledes
i morgen?» og finner sted på FMU 19. mai kl
19.00. Alle er hjertelig velkommen til å være
med denne kvelden!

«Tenk ikke på det som hendte før,
akt ikke på det som en gang var!
Nå skaper jeg noe nytt.
Det spirer allerede fram.
Merker dere det ikke?»
Jeg har stor tro på at det blir en god og
lang vår her i Fjære – i alle fall i forhold til
trosopplæring. Det spirer rundt omkring –
merker du det? SAMMEN er for hele menigheten – mitt ønske er at du og din familie blir med på veien videre. Håper vi sees!

www.sammen.as
Nettsiden vår er endelig oppe og går. Her kan du lese
om arrangement som har funnet sted eller som du
selv kan være med på. Du har mulighet for å mene,
lure og diskutere. Her vil det etter hvert også komme
en oversikt over alt som skjer i SAMMEN – for barn,
unge, foreldre og frivillige. Og du kan selvfølgelig finne
nyttige linker til gode sider for barn og unge. Legg den
inn som en av dine favoritter og bruk den flittig…

I en hverdag fylt av henting og bringing er det godt å ha et
sted hvor hele familien kan dra sammen. Familieklubben
på FMU er nettopp et slikt sted.
Når en kommer inn døren møtes en av deilig middagslukt og et yrende liv. Middagen serveres og det er tid til å
finne roen. I tillegg til at det er luksus å slippe middagslagingen, er det jo veldig hyggelig å spise sammen.
Men familieklubben er mer enn mat… Gulvet inntas og
både munn og resten av kroppen aktiviseres gjennom ulike sanger og leker. Her er det litt for alle aldersgrupper.
Etterpå kan en velge mellom ulike aktiviteter som eventyrstund med musikk, lage vindusbilde, plante karse, tegne,
spille bordtennis og lignende. Litt forskjellige aktiviteter
hver gang.
Til slutt roer vi ned med en samlingsstund. Sanger synges og vi får høre en fortelling fra Bibelen. Etter at ”Kjære
Gud jeg har det godt” har fylt salen, er det på tide å dra
hjem igjen.
Det er mange som allerede har funnet ut at Familieklubben er et godt sted å være. Heldigvis er det godt med plass
på FMU, så det er plass til flere!
Siste samling før sommeren er torsdag 12. mai kl 17.00.
Etter sommeren starter vi opp igjen torsdag den 8. september.
Håper vi sees!

En kirke for alle
Vi ønsker at Fjære menighet skal være
et godt sted for ALLE mennesker, men
vi er smertelig klar over at ikke alle synes det er like lett å finne sin plass i dette fellesskapet. For en del handler det
rett og slett om manglende tilrettelegging.
Vi ønsker derfor å invitere alle som
har lyst å utfordres på dette til et
kveldskurs på FMU torsdag 19. mai kl
19-22: «Hvor er Liv og Per Annerledes
i morgen?»

Lurer du på hvordan du kan inkludere
funksjonshemmede i aktiviteten du er
med i eller driver? Ofte skal det ikke så
mye til, men det lille ekstra er avgjørende for at den funksjonshemmede
skal få en reell mulighet til å delta på en
aktiv og likeverdig måte.

Dette kurset gir deg noen av svarene
på hvordan du kan legge til rette for
hørselshemmede, synshemmede, utviklingshemmede og bevegelseshemmede.
Du får en innføring i problemstillinger
ulike typer funksjonshemmede deltakere kan stå ovenfor og får se at tilrettelegging handler om så mye mer enn fysisk tilgjengelighet i lokalet. Du blir også
utfordret på dine egne holdninger til
funksjonshemmede og får hjelp til å se
hvilken ressurs mennesker med en
funksjonshemming er for fellesskapet.
Påmelding til Vibeke Marie på tlf 37
09 10 54 eller E-post: vmt@grimstad.kirken.no innen 10. mai.
Hjertelig velkommen til en lærerik og
utfordrende kveld!

BARNESYKLER
fra

590,-

testvinner HARDROCX
HARDROCX C3
hybrid
før 5500,-

4490,-

7 gir DAMESYKLER
pedalbrems
fra

... og mye, mye mer!

2990.-

Reparerer alle sykkelmerker
Faglig veiledning
ÅPENT
mandag-onsdag 10.00 - 17.30
torsdag og fredag 10.00 - 18.00
lørdag 10.00 - 15.00

SYKKELSPORT
Bergemoen – Tlf. 37 04 49 11

BUTIKKEN BUGNER AV GODE TILBUD
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STANDPUNKT MISJONÆREN
JENS ESPELAND fra Vik er
en av flere misjonærer fra
vår menighet. For tiden er
han Norsk Luthersk Misjonssambands stedlige representant i Addis Abeba. Sammen med kona Mariann har
han vært 12 år i Etiopia. Til
sommeren avslutter de sin
periode og kommer hjem til
sin Norges-base i Trøndelag.
Jens har publiser flere artikler om misjon og misjonæren. Hovedartikkelen her er
en fersk hilsen fra Etiopia til
leserne av Fjæreposten.

«Gå derfor ut
og gjør alle folkeslag
til mine disipler…»

Misjon
– overgrep eller menneskerett

«

Etter min mening er
Abdullah mer kritisk
vurderende til nye
ting enn en en gjennomsnitts nordmann
Jens Espeland

abdullah

Misjon er en bevegelse som har som
hovedmål å gjøre mennesker til Jesu
etterfølgere og lærlinger.
Bevegelsen er ikke en slags åndelig løpskonkurranse,
trimtur, opplevelsestur, studietur eller fellesskapstur. Misjon er ikke en bevegelse for utøverens eller utøvelsens
skyld. En bevegelse som ikke har noe annet mål enn deltakernes beste er egentlig en dans om seg selv, en egoistisk villfarelse. En bevegelse som bare fokuserer på selve
utøvelsen er også å gå seg vill, enten i loviskhetens trange
og mørke daler eller på pragmatismens grenseløse vidder.
Misjons hovedmålsetning er å gjøre mennesker av alle
folkeslag til Jesu lærlinger. For å nå dette målet må det en
bevegelse til, en bevegelse bort fra egoismen, bort fra tradisjonenes eller samtidens menneskebud. Det må krysses
kulturelle og geografiske grenser.
Bevegelsen er en strategi for å nå hovedmålsettingen.
Der kun metoden står i fokus, stopper bevegelsen opp.
Den blir sirkling om seg selv. Der målet er hovedsaken
finnes det et fundament og frihet for samarbeid selv om
syn på gangart og veivalg kan være forskjellig. Et felles
mål er noe å styre mot, noe som kan korrigere fart og retning.
Et uklart fokus på hovedmålsettingen vil føre til at andre ting settes i sentrum. Uansett hva, blir resultatet det
samme; hovedmålet blir ikke nådd.
Å forherlige gårsdagens metoder, når resultatet ikke er
at mennesker blir Jesu etterfølgere, kan være reinspikka
fariseisme under dekke av bibeltroskap.
Å si at misjon er lik bistand, er i beste fall en halvsannhet og i verste fall en avsporing. Misjon er mer enn bistand. Bistand hører naturlig med, men hovedmålsettingen er, i følge Jesus selv, å gjøre disipler.
Logisk sett er målsettingen det primære og metodene
underlagt denne. Men det betyr ikke at alle metoder er
like gyldige bare de tilsynelatende virker. Hensikten helliger ikke middelet. Den samme Herre som definerte målet
ga også strategien; gå, døpe og undervise.
Misjon uten bevegelse, uten oppbrudd og retning vitner
om en usunn makelighet som minner mistenkelig om
egoisme. Misjon uten dåp er et knefall for en pragmatisk
strategi som lett fører til synkretisme, en kristendom uten
fellesskap med den korsfestede og oppstandne. Misjon
uten opplæring er enten en sikker vei til religionsblanding
eller en langtidsvaksinering mot sann kristendom.
Misjon er å gå i lydighet og i tillit til ham som har all
makt, til ham som har lovet å være med i alle slags dager.
Grunnlaget er hans herredømme. Målsettingen er mennesker som følger Jesus i hverdagen. Strategien er gå, døp
og lær.
6|
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Kom hjem fra en 12 dagers tur i Sør-Etiopia i går. 2500 km,
der 2/3 av dem var på dårlige og humpete grusveier. Jeg er
fortsatt stiv i skuldrene. Ikke forstår jeg at noe orker å bruke
fritiden sin på å kjøre bil gjennom Afrika, men så er det jo
heller ikke alle som er så privilegert å få gjøre det i jobben.
Møtte modne kirkeledere,
glade kristne, visjonære misjonærer og selvbevisste
muslimer.
Snart 60 års
misjonshistorie

Norsk Luthersk Misjonsamband begynte sitt engasjement i Sør-Etiopia i 1948. I
løpet av disse snart 60 årene
har mer enn 1000 forskjellige
misjonærer tjenestegjort i
dette landet. En stor og myndig nasjonal kirke har vokst

fram som følge av misjonsinnsatsen, Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus.
Statistikken forteller om 4,2
millioner medlemmer. Også i
sør, der NLM tradisjonelt har
vært engasjert, er det store
kristenflokker blant de fastboende jordbruksfolkene Sidama, Gedeo, Guji, Gamo,
Gofa, Konso, Dirashe, Burji
og Koyra. Blant folkene som
har flyttet rundt med kveget
sitt har kristendommen ikke
slått gjennom for alvor. Disse

har generelt vært mer åpne
for islam og mange har gått
over fra sin tradisjonelle religion til islam i samme periode.
Portvakten

Abdullah Yisak Barisso kan
stå som en representant for
disse. Han er en av landsbylederne i lavlandet i Øst-Bale.
Navnet indikerer at islam slo
gjennom i hans område i bestefarens tid. Førstenavnet,
Abdullah, som er hans navn,

er et muslimsk navn, likeså
andrenavnet, Yisak som er
farens navn. Bestefarens
navn, Barisso er derimot et
tradisjonelt oromo navn.
Jeg traff ham da vi besøkte
en landsby i det muslimske
lavlandet i Øst-Bale, på
grensen til Somali-regionen
i Etiopia. Han har det viktige
vervet som vokter av «Harra
Barisso», vanndammen til
Barisso. Bestefaren ledet arbeidet med å grave ut dammen og siden har vokteroppgave gått i arv fra far til
sønn til sønnesønn. Denne
tradisjonelle vanndammen
har enda vann selv om de
nylig maskingravde dammene, konstruert av universitetsutdannede ingeniører,
er tomme etter mange måneder uten regn. Ikke bare
fordi de ikke samler nok
vann, men også fordi det
ikke finnes system som ivaretar fordeling, rasjonering
og vedlikehold.
Abdullah Yisak er en
«gate-keeper» både i bokstavlig og overført betydning. Han vokter porten inn
til dammen. Men kanskje
mer viktig er at han også
vokter den lokale kulturen
som altså nå er sterkt preget
av islam.
Bistand og misjon

Nå har kirken, med støtte
av misjonen, kommet til
området – både etiopiske og
norske kristne fagfolk. De
har tilbudt å assistere med
undervisnings- og helsetiltak. I mange år har de allerede bidratt med nødhjelp de
årene regnet har uteblitt.
Noe direkte forkynnende
virksomhet har de ikke
startet enda, men gjennom
en kristen livsstil og samtale

prøver de å formidle det glade budskap om Jesus, verdens frelser og frigjører.
Abdullah Yisak har sammen med kirkas bistandsprosjekt vært en av pådriverne for å få lokalbefolkningen til å bygge skole i
området for omkring 260
elever. En tredjedel av de
innskrevne elevene er jenter.
Han ser at lese- og skriveferdigheter er viktige for at levevilkårene skal bli bedre og
at deres lille landsby skal
kunne bli hørt i storsamfunnet.
Kristen misjon har alltid
drevet barmhjertighetsarbeid og formidlet det glade
budskapet om Jesus i samtale, holdninger og gjerninger.
Det må ikke gjøres på en slik
måte at det å ta imot den
kristne troen er en forutsetning for å motta assistanse
og bistand, eller ved å bruke
statlige bistandsmidler til
forkynnende virksomhet,
men ved å formidle at Jesu
lære og eksempel er drivkraft og verdigrunnlag i kirkas og misjonens bistandsarbeid.
Overgrep?

Noen mener at det er nærmest et overgrep å drive misjon. Og i alle fall det å
blande misjon og bistand er
fullstendig uetisk. Jeg er
dypt uenig og mener at en
slik argumentasjon er både
overfladisk og nærmest et
utslag av en slags vestlig arroganse.
Hva er det som gjør at det
som i Norge kalles ytringsfrihet og religionsfrihet,
plutselig skal kalles overgrep og kulturarroganse om
en misjonær skulle fortelle
det kristne budskapet til Abdullah? Er det fordi en vestlig sekulær elite har bestemt
på Abdullahs vegne at han
ikke bør bli utsatt for påvirkning fordi han ikke er i stand
til å vurdere og heller ikke ta
personlige valg? Etter min
mening er Abdullah mer kritisk vurderende til nye ting
enn en gjenomsnitts nordmann.
For det andre er ikke kultur noen uforanderlig størrelse. Abdullahs egen slektshistorie viser det. Hans forfedre valgte å gå over fra
den tradisjonelle oromo-religionen til islam. Det finnes
nok flere grunner til det,
men de valgte det og det har
de rett til.
For det tredje hevder vi i
vesten at sensur er et kjennemerke på et totalitært regime. Hvordan kan noen
hevde at å gi informasjon
om den kristne tro i ØstBale er overgrep, mens det
er en menneskerett i Norge?
For det fjerde: Mariann,
kona mi, og jeg har levd og
arbeidet 12 år i Etiopia motivert av den Jesu liv og eksempel, og med den hensikt

at også andre skal få bli
kjent med Jesus. Skulle det
være galt at jeg fortalte om
min motivasjon og informerte Abdullah om min tro?
Ville ikke det være fusk og
fanteri å la være? Jeg har
ikke sagt nei til karriere,
lønn, nærhet til familie og
venner for noen annen
grunn enn den kristne tro.
Skulle det være illegitimt for
meg å si det. Nå må dere
ikke tro at vi føler det som
en 12 års lang lidelse og et
offer. Vi har opplevd, lært og
blitt beriket på mange måter. Men når alt skal summeres så er det vår kristne tro
som er drivkraften. Som
nevnt er jeg blitt lei av bilkjøring og eventyrlysten er
sterkt redusert...
For det femte, det å skille
verden inn i en sekulær og
en religiøs del er en vestlig
tankegang. Bare det faktum
at jeg er europeer, ikke bærer hode-plagg eller ikke
overholder fasten i ramadan, er i Øst-Bale forstått
som at jeg selvfølgelig er en
kristen. Alt jeg gjør eller ikke
gjør blir tolket inn i et verdensbilde der religionen er
sentral. Å drive sekulær bistand er også påvirkning på
det religiøse område. Det å
hevde at barnet dør pga
urenslighet og ikke fordi fedreåndene ikke er tilfredstilt, er å påvirke også på det
religiøse området. Å skille
det sekulære fra det religiøse; den praktiske ateisme er
også et slags livssyn.
Respekt

Til slutt: I Øst-Bale blir
omtrent 100% av jentene
kjønnslemlestet som en følge av den lokale kulturen.
Skal vi ikke arbeide mot det
og prøve å forandre kulturen på dette området? All bistand er kulturpåvirkning og
bør være det. Det gjelder
bare å være seg sitt verdigrunnlag bevisst og behandle sine medmennesker med
respekt. Maktmidler er ikke
en del av misjonens strategi,
det kan myndighetene bruke. Misjon og kirke må påvirke på andre måter.
Abdullah Yisak Barisso er
for meg en fin representant
for befolkningen som vi driver misjon iblant i Etiopia;
en person som tenker på folkets beste, som er en bærer
av akkumulert lokal tradisjon og visdom, som er i
stand til å ta reflekterte,
valg, men som sannsynligvis
også er vokter av umenneskelig skikker som kvinnelig
omskjærelse. Dessuten har
han rett til mer informasjon
om Jesus slik at han selv kan
gjøre seg opp en mening om
han vil tro på ham eller ikke.
JENS ESPELAND
tekst & foto
Addis Abeba 21. april

Min
påskesang
«Påsken i ord og toner» samlet igjen
mye folk i Fjære kirke 2. påskedags
kveld. Den annerledes gudstjenesten
er på god vei til å bli en tradisjon.
Mange understrekte at de syntes det
var flott med så mange deltakende
sangere og musikere med et så variert program.
Selv om påskebudskapet er formulert i mange og ulike
sanger og salmer har de fleste sin desiderte favoritt. Ett
av innslagene, delt på tre stemmer, var «Min påskesang».
Stine Engeset Rødal fra Moy Moner, Per Kristian Finstad
fra Fevik og Svein Harberg fra Grimstad fortalte litt om
hva som knyttet dem til sin spesielle påskesang.
Påskemorgen, slukker sorgen

Stine Engeset Rødal sa hun ville kjent seg
snytt om hun 1. påskedag ble avspist med et
par vers av denne salmen. Denne er slik at
jeg bare må ha den. – I den er essensen i påskebudskapet, og alle versene hører med.
Om livet kan være tungt og trist, om en er
tynget ned av angst og sykdom, understreket hun, så gir «Påskemorgen» glimt av håp og glede, og
viser til lys i enden av tunnellen. Salmen vitner om en
kjærlighet som er sterkere enn døden og om ham som
seieret over angsten. «Død er døden».
Deg være ære

– Denne salmen gir meg en opplevelse av
påsken på to måter. Den gir meg en bekreftelse og den gir meg en visjon, fortalte Per
Kristian Finstad.
– I denne salmen erkjennes det at Herren
er oppstått og at han lever. Vår egen oppfattelse av det er noe vi hver for oss tar med oss
videre i livet, sa han.
– Visjonen er den om et mer inkluderende samfunn,
tuftet på solidaritet og visdom. Den gir en visjon om fred,
fred i Norge, over landegrenser, en fred for meg og en
fred ved å være sammen. Derfor er dette budskapet så
sterkt, sluttet han.
Å salige stund uten like

Svein Harberg har minner knyttet til denne sangen fra utallige påskeleirer, der de åpnet vinduene og bokstavelig talt sang ut. Av
språklige grunner trodde han desverre det
er vanskelig å føre den videre til neste generasjon.
– Men denne sangen formelig rister i meg.
Det som så ut som det var slutten på alt, det ble selve begynnelsen! slo Harberg fast.
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«

– Gi Jesus
en sjanse

...men så kommer
jeg tilbake til dette
som det eneste sikre
Ingrid

I Ungdomsgruppa på Fevik og i Fjære Menighets Ungdom
(FMU) møter du ungdommer som har tatt ansvar og er med
å drive det kristne ungdomsarbeidet. Blant dem er det en
gruppe på som høsten 2003 startet på et ledertreningskurs
kalt LIV (Leder I Vekst). Det siste året har vært praksisåret
deres. Disse attenåringene har valgt et liv sammen med
Jesus, og utfordrer flere unge til å velge som dem. – Gi ham
en sjanse, sier de.

F

Peer Rødal Haugen
TEKST

& FOTO

Ikke hele gruppa kunne
møte til en prat med Fjæreposten. En studerer i USA og
to andre var forhindret fra å
stille opp. Men resten av
gjengen var klar for en prat.
De seks ungdommene har
noe ulike oppvekst og bakgrunn med hensyn til kristendoms- og trosopplæring
hjemmefra. Den spenner fra
barnetroen som alltid har
vært der, via bevisste standpunkt i tidlige tenår eller
konfirmasjonstid, til tøffe tak
hjemme der det å følge Jesus
ble et brudd med fortida.
– Kirka ble mitt andre
hjem, forteller Ane.
– Hvis jeg ikke var hjemme,
så var jeg her. Jeg opplevde at
her var det trygt og godt og
være, her fikk jeg gode venner og et godt fellesskap som
har betydd utrolig mye for
meg. Jeg er ikke i tvil om at
det å bli en kristen har reddet
livet mitt, sier hun, og forteller om en tøff oppvekst og
vanskelige forhold som nær
hadde drevet henne ut av
dette livet.
Den Ane som sitter og forteller dette, er en engasjert,
blid og livsglad jente, som frimodig bekjenner at hun har
fått noe å leve for og noe å
bruke liv og krefter på, som
8|
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gir mening.
Ida og Kristine er tvillingsøstre og forteller at de ble seg
bevisst at de ville høre Jesus
til da de var tolv. De var på
leir og bestemte seg for at det
var Jesus de ville tilhøre.
– Vi var jo veldig unge da,
sier Ida, men etterpå har jeg
bare blitt mer og mer sikker
på at det er dette jeg vil.
Sondre og Ingrid har begge to en oppvekst å se tilbake
på der kristentroen alltid har
hatt en plass, og de har ikke
noe spesielt tidspunkt å se tilbake på, som de kan si at «da
valgte jeg å være en kristen».
– Jeg er jo ikke like sikker
alltid. Det har vært dager og
tider da jeg har lurt på hele
greia, men så kommer jeg
hele tida tilbake til dette som
det eneste sikre, som jeg ikke
kan gi opp, forteller Ingrid.
Det er barntroen som har
fått egne bein å stå på.
– Troen har vært der fra jeg
var liten. Du kan si et jeg har
valgt å beholde den, forteller
Sondre.
Det er den samme historien
som mange unge kristne kan
fortelle, om en oppvekst der
den kristne oppdragelsen
preget livet i familien, og
hvordan de selv etter hvert
ble seg bevisst at Jesus var og
måtte være Herre og Frelser i
livet deres. «Troen ble som en
soloppgang» har en sagt.

Ole Morten var konfirmant i Fjære og kom med i
FMU. Det ble hans møte med
budskapet om Jesus, og et
ungdomsmiljø hvor han trivdes og kjente seg hjemme. Etter konfirmasjonen valgte
han å bli i FMU.
– Så nå i dag er du en kristen?
– Ja, svarer Ole Morten.
– Dere er blitt utfordret av
andre til å bli med i et arbeid
og ta på dere oppgaver og ansvar, og etter det dere forteller har dere vokst som kristne
og tatt et standpunkt for Jesus. Hva sier dere nå til de
dere har med å gjøre i ungdomsarbeidet. Gir dere utfordringen videre?
Har de gjort det? De må
tenke seg litt om, men, ja, jo.
Så forteller de hvordan de har
bearbeidet både den ene og
den andre for å få dem til å
komme til samlingene deres,
som de selv opplever er SÅ
bra! Og joda, noen har kommet.
– Hva med konfirmantene
som snart er ferdige med
konfirmanttida. Hva vil dere
si til dem?
Tenkepause.
– Gi det en sjanse, kommer
det fra en. De er enige. Den
utfordringen vil de gi til årets
konfirmanter:
– Gi Jesus en sjanse!

LIV-kursdeltakere i Fjære, 2003-2005. F.v.: Ole Morten Egeland, Ane Holden Vincent, Ida Frivoll, Ingrid Erichsen, Kristine Frilvoll og Sondre Undheim. Johanne Hortemo og Karsten Aleksander Henriksen var
ikke til stede da bildet ble tatt. Marius Tveito dro til USA etter første året.

LIV-kurs

VI STÅR TIL TJENESTE!
Tel. 370 47000
Fax 370 47455
Mob 950 25900
4870 Fevik

www.fevikelektro.no

(leder i vekst) er et
kursopplegg utviklet
og drevet i regi av
Norges KFUK-KFUM.
Kurstet er for ungdom
i 1. videregående (17
år) og eldre. Kretsene
står som arrangører av
kursene, som er toårige, og de tilbys til
menighetene og lokalforeningene ute i kretsene. Fjære menighet
har hatt et slikt kurs
gående fra høsten
2003, med ni påmeldte
deltagere. De avslutter
sitt kurs nå i vår.
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Du skal ikke ha vært så mange gangene i Fevik arbeidskirke før du har
lagt merke til Eli Anne Haugen
(18). For hun er aktivt til stede og
har meningers mot. Hun er av dem
som har brukt, og bruker, mye av sin
tid og sine evner knyttet til noe i kirka, med barn, med unge, med sang
og musikk i gudstjenesten. Men en
fjern kyst lokker også...

møt

STANDPUNKT KONFIRMASJON

Eli Anne

FOTO: KJELL-OLAV HAUGEN

Vårens første konfirmasjon
F

Peer Rødal Haugen
TEKST

& FOTO

– Du observeres både her og der i Fevik arbeidskirke?
– Ja, men ikke så mye som før. Jeg har måttet prioritere litt skolen nå. Før var jeg med i Søndagsskolen og i barnekoret Elle Melle som leder. Nå er jeg
bare med som ledere i Ungdomsgruppa, i konfirmantarbeidet og hjelpeleder på MILK (minilederkurs), og så en del med Kirsti – det er organisten i
Fevik arbeidskirke.
Eli Anne har en flott og dyp stemme som hun frimodig bruker både i kor og som solist. Så spiller
hun klarinett og piano, og dæljer gjerne løs på ei
tromme om det trengs. Det er her organisten er
inne i bildet...
– Det blir jo likevel mye tid på ansvarsoppgaver i
kirka – det betyr mye for deg dette?
– Ja, barne- og ungdomsarbeid er noe jeg brenner
for og vil jobbe med videre. Og kirka har vært et
godt sted for meg. Jeg har funnet mye trøst her.
10 |
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Hun forteller om en vanskelig tid etter foreldrenes skilsmisse. Slik mange barn opplever en
skilsmisse; at det er dem det er noe galt med, at
mor og fra ikke er glad i dem lenger, tenkte Eli
Anne også. Da var det godt å komme og være sammen med noen i kirka, selv om hun etter hvert forsto at mor og far fortsatt var glad i henne.
– Jesus er for meg en far jeg kan komme til med
alt. Jeg har jo vokst opp i det du kan kalle et kristent
hjem, men det var da jeg gikk i 8. klasse at det ble
klart for meg at det var dette jeg ville og at jeg bevisst valgte Jesus.
– Og i dag?
– Det gir meg først og fremst stor glede. Jeg er
innmari glad for fellesskapet med de andre kristne.
Det gir meg krefter og hjelper å fokusere på gleden
når «alt annet» kan være dumt og trist.
Eli Anne er 18 (i dag da intervjuet ble gjort, gratulerer med dagen!) og går VK1 Barne- og ungdomsarbeid. Neste år begynner to års læretid og så
er hun utdannet barne- og ungdomsarbeider. Kanskje blir det videre på lærerskole eller førskolelærerskole.

«

Fellesskapet gir meg
glede og krefter
Eli Anne 18

– Kanskje blir jeg lærer av et slag, eller barn- og
ungdomsarbeider i en menighet. Jeg har i alle fall
lyst til å jobbe med barn. Kanskje i Bolivia....
– Unnskyld, Bolivia? Hvor kom det fra?
– Vi hadde et musikalprosjekt her i kirka til inntekt for Strømmestiftelsen – barnehjemsbarn i Bolivia. Det virka utfordrende, og jeg har tenkt på det
siden...
– Men enn så lenge går du på videregående.
Hvordan er det å heise flagg i klassen og være en
kristen på skolen?
– Det er veldig enten eller i klassen. Men jeg respekterer at andre har et annet livssyn. Og så får de
bare versågod respektere at jeg har mitt.

24. april var den store dagen for konfirmantene i Fevik arbeidskirke. Å velge å la seg konfirmere i kirken, er den enkelte konfirmants standpunkt. Konfirmasjonstiden har gitt
dem bedre innsikt i hva de engang ble døpt til, og hva de
har i sin dåp. Om de med konfirmasjonen ønsker å stadfeste at de fortsatt vil høre Jesus til, må den enkelte ungdom selv avgjøre. Vi vil gratulere hver enkelt, og sier med
ungdommene på side 8-9: «Gi Jesus en sjanse»! Han gir livet ditt retning, mening og innhold! Lykke til videre!

STØTT
FJÆREPOSTEN
FJÆREPOSTEN er en
dugnad og distribueres gratis til alle husstander i Fjære.
Dersom du vil støtte
oss i arbeidet med å
utgi avisa, kan du
sende din gave til
bankkonto:
FJÆREPOSTEN,
2840.31.19581

24.april kl 10.00
Abrahamsen, Helene Zaar
Amundsen , Frode
Bermudez, Julie
Erlandsen, Linn Kristin
Groven, Line Harstad
Hansen, Morten
Haugen, Marte Vaaje
Iversen, Jørn Petter
Johnsen, Tonje Ørnevik
Kristensen, Lasse Holst
Larssen, Ole Erik Hantho
Moripen, Lena

Nilssen, Benedicte Eikeland
Prestårshus, Sandra Helen
Skagestad, Karine Bragvin
Thorsen, Mia Therese
Thygesen, Henning
Wiik, Stine

24. april kl 12.00
Amundsen, Ann Kristin
Andersen, Jeanette Elisabeth
Askeland, Finn Herfindal
Borgan, Tatjana
Fjellheim, Kim-Jarle
Fossnes, Even Buflaten

Gimse, Ole Kristian
Grevstad, Anniken
Hegglund, Silje Malene
Leifsen, Joakim
Leite, Hans Tore
Mathiassen, Tengel
(kopiert inn på bildet)
Sandberg, Ørjan
Sigurdsson, Daniel
Staff-Gundersen, Ann Christin
Wenstøp, Joakim Strand
Øksenberg, Thomas
Åsen, Catrine

Vi har økt staben og tar inn nye kunder

Siviløkonom Per Arne Gulstad
Sømsveien 5, 4870 Fevik – tlf. 37 04 40 06
www.fevikregnskap.no
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MILK – må ha det,
bare må ha det

Flo og Fjære
i menighetslivet
i 1954

Det var ikke problem å få fylt opp plassene på MILK da kurset ble annonsert. MILK (minilederkurs) startet opp i vinter,
med 10 deltakere, og er et kurs for unge ledere, de som er
konfirmert. Det meget strukturerte og innholdsrike kursopplegget gir deltakerne et godt grunnlag for videre lederoppgaver i det kristne ungdomsarbeidet. For menigheten er
det enormt viktig og verdifullt at ungdommer faktisk melder seg til tjeneste, at de ønsker å få både opplæring og ansvar, for å være med å skape et kristent ungdomsmiljø i
Fjære. Sammen med dem som alt står i aktiv tjeneste eller
deltar i annen opplæring er det disse som vil være menighetens støtter om noen få år!
Med så mange som ikke bare kommer innom, men også
tar ansvar, lover det godt for trosopplæringen, som er vår
felles store utfordring i åra som kommer.

ANNONSÉR
•
•
•
•

Når alle husstander i Fjære
Opplag 3.800
Kommer ut annenhver måned
Rimelige annonser
f.eks. 2sp x 65mm kr 650,- (se side 8-9)
2sp x 180mm kr 1.200,- (se side 5)
5sp x 87mm kr 1.400,- (se nedenfor)
heside kr 3.700,-

Fjæreposten
menighetsavis for Fjære

Fjære Menighetsblad, som ble
gjennopplivet av Carl Torp i 1954,
gikk konkurs, som soknepresten
uttrykte det, i 1955. I 1964 dro han i
gang igjen med navnet Fjæreposten.
Men i 1967 var det slutt på ny, og
det ble markert med en «avskjedsog jubelbok».

Talentkonkurranse
i Fjæreparken 15. mai kl 20.00
1. pinsedag er det tradisjon
for talentkonkurranse i Fjæreparken. Da blir det talenter
i mange kategorier som skal
underholde. Vi har ikke satt
noen grense for hva deltagerne kan fremføre, men det må
kunne underholde et puplikum. De fleste deltagerne
skal synge, men noen skal
også danse og spille selv.

En faglig jury skal bedømme talentene og vinneren får
kr 5000. Vi håper at mange
tar turen til Fjæreparken 1.
pinsedag kl 20.00. Da blir det
skikkelig trøkk med mange
flinke deltahgere. Eldste deltager i skrivende stund er 64
år, så her er det plass til alle.
Påmelding, kontakt KjellOlav Haugen tlf. 93217137.

Konsert
med Hildegunn & Ingelin – og Elle Melle

til Vestlandet

GOSPELKVELD
13. mai, fredag før
pinse blir det gospelkveld med F.M.U. og
Ungdomsgruppa, med
solister og lovsangsgruppe.
Bilrebusløp kl 18.00.
Alle somvil deta må ta
med sjåfør og bil!
Gospelkveld kl. 21.00

7.-10. juli arrangerer menigheten busstur til Vestlandet. Både den vakre
vestlandshovedstaden
Bergen og Baroniet Rosendal i Hardanger skal
avlegges besøk. Reiseledere og ansvarlige for kulturelle inslag underveis er
Kjell-Olav Haugen og Kirsti P. Haugen.
Nærmere informasjon får
du ved å ringe Kjell-Olav
Haugen tlf 93217137.

De vise mus i Engene

FAMILIEKONSERT I FJÆREPARKEN

Her i vinter ble det anskaffet en ny, stor bibel til alteret i Engene kapell. Den er innbundet i rødfarget gjeiteskinn og meget pen, pris kr. 60,-.
Men en kirkehelg viste det seg at mus var kommet seg
opp på alteret, og hadde spist noe av ryggen på bibelen.
Dette gikk først litt innpå oss, og vi tenkte harmfulle
tanker om de musene. Ellers har vi selvsagt intet imot
markmus. De er som Gud har skapt dem, og vel skapt
også, med små, festlige blanke kulløyne og alle tiders
pels, så nydelig og bløt.
Men hør, vår harmfullhet avløstes plutselig av tankefullhet. Enn om de markens pipende små kunne lære
Engene menighet noe?
Det kan de, og tilmed to ting:
For det første å gå i kirken. Det synes folk flest i Engene og der omkring ikke å kunne. Altså godtfolk:
Til menighetens hus,
som markens mus!
Det annet de artige små pelsdyr kan lære menighetslemmene på de kanter er:
Av bibelen, den røde,
vår sjel får føde.

Tirsdag 24. mai kl. 18.00
Billett kr 50,- / Familiebillett kr. 150,-

Så langt Carl Torp. Om denne påminnelsen, enda til
servert i Dagbladet, har hjulpet noe på kirkegangen i
Engene, skal her være usagt.

pgdesign@online.no mob 99 26 14 22

Menighetstur

Om avskjeden skriver Torp blant annet: «Alt har sin
tid, og en tid er der satt for hvert foretagende under
himmelen, minner den vise kong Salomo om i Predikerens bok 3, 1-8. Hans spesifisering gjør en vel i å legge
seg på hjertet. Således har også menighetsblad sin tid,
Fjæres ikke unntatt. Fjæreposten nærmer seg sitt stille
opphør, vi tør si før tiden, fordi bygdefolket så lite forstår bladets verdi.»
Godbiten vi sakser denne gangen, er en historie som
selveste Dagbladet snappet opp og trykte. Mange som
har levd lenge nok, vil nok kjenne den igjen. Den sto å
lese i startnummeret av Fjære Menighetsblad i januar
1954, og den kom på trykk da capo i «avskjed- og jubelbok»-en i 1967. Den om de vise mus i Engene...
Vi siterer:

Tirsdag 24. mai skjer det store ting i Fjæreparken. Da
kommer Hildegunn og Ingelin Garnes Reigstad på besøk til
vårt eget barnekor Elle Melle. Ja ikke bare besøk – de skal
synge sammen også.
Hildegunn og Ingelin gav ut sin første barne-cd og video i 1993. Da var de bare 9 år gamle. Siden da har de to jentene vært med på flere plater, med Bjarte Leithaug, Solveig Henderson
Leithaug, jentegruppa Nardus og familien Reigstad. Jentene var også faste korister hos Rune
Larsen i Absolutt Norsk.
Hildegunn og Ingelin sin farmor, Haldis Reigstad, skriver dikt, og siden de to jentene var
ganske små har de laget melodier til farmors dikt. Det er altså to meget musikalske unge damer som kommer på besøk, som alt har rukket å gjøre suksess i USA.
Men tirsdag 24. mai kommer de altså til Fjære. Det blir helt sikkert en flott familiekonsert.

Ledige plasser på Tyskland-turen
F.M.U. har noen få plasser igjen på sommerturen til Tyskland.
Dersom du har lyst til å vil være med, så ta kontakt med Kjell-Olav Haugen, tlf 93217137.

FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

Tonje Margrete og
Trond Magne Teistedal
Grooseveien 2
Storgata 38
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Ta din lyre, spill nå vakkert
Mennesker har sine individuelle historier som forteller hvordan og hvorfor de kom til det åndelige fellesskapet. Ikke alle
kom først og fremst fordi ordene innhentet dem. Mange kan
fortelle hvordan musikken i en bestemt sammenheng har
rørt dem dypere enn mange ord har maktet.

En kollega refererte nylig for
meg en inspirerende tale
holdt av Jan Gossner for en
del år tilbake, der Gossner
skisserte hvordan ulike menneskers behov påvirket deres
søken til det åndelige fellesskapet. Han pekte på tre «veier» som fører mennesker dit.
Den første gruppa kom på
«Barmhjertighetens vei», dvs.
de hadde opplevd at noen
brydde seg, tok deres livssitu-

asjon på alvor og viste konkret omsorg. Derfor søkte de
dette inkluderende fellesskapet. Den andre gruppa kom
«Sannhetens vei». De hadde
hørt forkynnelse og sagt ja og
amen til at dette var «den rette lære» og det rette stedet
for dem. Den siste gruppa
kom på «Skjønnhetens vei».
De fikk høre musikk der som
traff deres åndelige lengsler.
Guds ord bæres av ulike former for musikk. Det kan være
en konsert med bedehussanger, en jazzkonsert eller

klassisk konsert, med både
meditativt preg og hvor orkesteret bryter ut i lovsang i
et barokt uttrykk – «instrumentalt lovsang» og skikkelig
barokk puls som formidler
det vakre og livsgleden i Gud.
Poenget er at kunst ikke
bare er pynt, men et verdifult
og intimt middel for å nå inn
til på sjelens dyp. Da er musikken ikke bare viktig når
den brukes for å akkompagnere sang, men også instrumentalt, hvor lydene selv bærer lengselen etter Guds kjær-

lighet.
«Ta din lyre, gå rundt i
byen», «spill nå vakkert, syng
alt du kan, så folk kan minnes
deg» står det hos profeten Jesaja (23,16). Ikke bare spill,
men «spill vakkert», sier profeten. Og i dette ordet, «vakkert» ligger bevisstheten om
muligheten estetikken har til
å påvirke sjelen positivt. Fullkommen kunst hjelper oss å
ta imot Jesus som kirkens
brudgom med hjertet fylt av
glede. «Du salvet ikke mitt
hode med olje, men hun sal-

Torsdag 26.
torsdag
26.mai
maikl.kl2020.00

fredag 27. mai kl 20.00

lørdag 28. mai kl 20.00

søndag 29. mai kl 18.00

Konsert med Collegium
Musicum Grimstad,
Andrea Maini (orgel) og
solistene Miriam Ekra og
Inger Johanne Pettersen
(sopran), Birte Myhrstad
(alt), Rolf Meyer Tallaksen
(tenor) og Kjell Erik
Jørgensen (bass).

Konsert med Ian Richards
(orgel), Vidar Øvland
(sang) og Kirsti P. Haugen
(sang, piano, bratsj)

Konsert med sopran IEVA
MANONI (Italia)
G. F. HANDEL (1685 –
1759) “OMBRA MAI FU”
– Aria di Serse dall’Opera
SERSE

Konsert «På himmelvei»
med Tone Krohn (sang,
kantele), Kjetil Svestad
(obo) og Kirsti P. Haugen
(sang, tangent).

F

Andrea Maini

Program
Barokk musikk.

TEKST

Program
Barokk musikk på orgel
Nyere salmer fra svensk,
norsk og keltisk tradisjon
Fellessang

Program
• Antonio Vivaldi (1678 –
1741) «Vedro con mio
diletto» – Aria dall’opera
IL GIUSTINO
• OTTORINO RESPIGHI
(1879 – 1936) “MA COME
POTREI “
“BALLATA” – Da Cinque
Arie in Stile Antico
• GIUSEPPE VERDI (1813 1901) “AVE MARIA” – Aria
di Desdemona dall’opera
OTELLO
• PIER ADOLFO TIRINDELLI
(1858 – 1937) “MISTICA”
• EDUARDO TOLDRÀ (1895
- 1962) “CANTARCILLO”
• GABRIEL FAURÈ (1845 1924) “APRéS UN Rêve”

vet mine føtter med den fineste salve», sier Jesus (Lukas
7,46). Jesus verdsetter det fine
og det vakre og forakter ikke
det man opplever med sansene, hvis dette ikke blir misbrukt. Dette er selv en gave
fra Gud. Hvis vi bruker sansene og vår fornemmelse av
det vakre til å ære Gud, kan vi
få en liten forsmak av den
store himmelske gleden.
Fjære-festspillene vil være
uttrykk for lovsang formidlet
gjennom ulike former for kirkemusikk innenfor den mannigfoldige lutherske tradisjonen, den klassiske europeiske
musikken og norske folketoner. Vi vil feire Fjære kirke og
dens vakre figurativ kunst
som har inspirert denne
kristne menigheten i flere århundrer, gjennom kunst som
trenger inn til sjelen.

billetter
Billetter blir solgt ved
inngangen.

Program
Religiøse folketoner fra
Norden

Sømsveien 5, 4870 Fevik • Tel. 37 04 81 11, Faks 37 04 86 63
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kontaktinformasjon

FJÆRE MENIGHET

Gudstjenester i mai og juni
15. mai
15. mai
16. mai

POSTADRESSE
Fjære menighet
Fjæreveien 185
4885 Grimstad
TELEFONER
Sentralbord kirkekontoret
37 09 10 54
Fevik arbeidskirke
37 04 82 33

ANSATTE
Sokneprest
Yngvar Langås
yl@grimstad.kirken.no

Du lærer meg livets vei. For ditt åsyn
er det en fylde av glede, ved din
høyre hånd en evig fryd.
Salme 16, 11

17. mai
22. mai
22. mai
29. mai
5. juni
5. juni
12. juni
12. juni
19. juni
19. juni
26. juni
3. juli
17. juli

Fjære kirke kl. 11.00
Fevik arbeidskirke kl. 11.00
Økumenisk gudstjeneste
kl 12.00 i Fjæreparken
Fjære kirke kl. 11.00
Fjære kirke kl. 13.00
Fevik arbeidskirke kl. 11.00
Fevik arbeidskirke kl. 11.00
Fjære kirke kl. 11.00
Fevik arbeidskirke kl. 11.00
Fjære kirke kl. 11.00
Fevik arbeidskirke kl. 11.00
Fjære kirke kl. 11.00
Fevik arbeidskirke kl. 11.00
Fjære kirke kl. 11.00
Fjære kirke kl. 11.00
Fjære kirke kl. 11.00

Økumenisk pinsegudstjeneste
i Fjæreparken 2. pinsedag

Prest
Oddvar Tveito
ot@grimstad.kirken.no

Daglig leder
Anne Marie Midtbø
amm@grimstad.kirken.no

Kateket
Kjell Olav Haugen
koh@grimstad.kirken.no

Organist i Fjære
Andrea Maini
am@grimstad.kirken.no

Musikalsk leder i Fevik
Kirsti Pedersen Haugen
kph@grimstad.kirken.no

Trosopplæring
Vibeke Marie M. Tobiassen
vmt@grimstad.kirken.no

Kirketjener/graver
Egil Guttormsen
37 09 11 40

Graver/kirketjener
Dag Christensen
37 09 11 40
internettsider med mer informasjon og nyheter
fra Fjære menighet
www.grimstad.kirken.no
www.fevik.kirken.net
www.sammen.as
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Det var både farger og rytmer under den økumeniske gudstjenesten i Fjæreparken i fjor.

De siste årene har vi fått oppleve flotte økumeniske gudstjenester i Fjæreparken 2. pinsedag.
– Nå er det duket for ny fest i parken, og menighetene i både Arendal og Grimstad er invitert, og har vært med i plenleggingen, kan sokneprest Langås fortelle.
– Det er fint å kunne markere kristen enhet på denne måten, understreker han.

Økumenisk gudstjeneste 19. juni
I forbindelse med markeringen av unionsoppløsningen
blir det økumenisk (tverrkirkelig) gudstjeneste på Dømmesmoen 19. juni. Gudstjenesten er et såkalt «streif-arrangement» som Landbruksdepartementet gjennom fylkesmennene står bak.
Rundt i landet planlegges
liknende arrangement. Fjære
menighet har fått utfordringen om å ta ansvar for å arrangere den økumeniske gudstjenesten.
– Dømmensmoen er jo i
vårt område, så det er vil ikke
mer enn naturlig at vi har an-

svaret for en gudstjeneste
der. At den skal være økumenisk synes jeg også er fint, og
vi har invitert alle menighetene og kirkene i kommunen
til være med, og oppfordret
dem til ikke å ha noe eget arrangement denne søndagen,
sier sokneprest Yngvar Langås.
– Også de andre kystprostiene i fylket, Lillesand, Arendal og Holt/Tvedestrand er
invitert, men kommer ikke til
å avlyse egne arrangement
for å delta. Men noen kommer kanskje like vel, håper
soknepresten. Men han ser

det som naturlig at det i hovedsak blir grimstadmenighetene som slutter opp om
gudstjenesten på Dømmesmoen.
I gudstjenesten deltar speiderne fra Grimstad, skuespiller Bjarte Hjelmeland og Kirsti Pedersen Haugen. Sokneprest Langås preker og fylkesmann Hjalmar Sunde holer fredsappell.
«Streif-arrangementet»
den 19. juni inneholder, foruten gudstejeneste søndag,
også åpning av museumsutsstilling og konsert. Lørdag er
det country-galla.

