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menighetsavis for Fjære

I sommer dukket fenomenet opp igjen: Frivillige omtales som rusk i
det profesjonelle maskineriet. At noen ønsker å gjøre en ubetalt
innsats på områder hvor profesjonen ikke strekker til eller har tid,
omtales som et problem. Saken gjaldt helsesektoren. I kirka hadde
det gått i stå på kort tid var det ikke for det store antallet av frivillige medarbeidere. Ikke for å nedvurdere den flotte heltidsjobben
våre mange lønnede medarbeidere gjør, men uten de frivillige hadde det ikke gått. Jeg er sikker på at også idretten vil underskrive på
det samme.
Noe av forklaringen på den frivillige suksessen i kirka, og i idretten,
ligger i et tydelig fokus på målet. Målet er ikke å sikre seg selv og
eget utkomme, men å gjøre noe, bety noe, for andre. Selvsagt skal
helsearbeidere få kjempe for arbeidsplassene sine, og også bli trodd
når når de sier de ønsker å tjene sine medmennesker. Men det må
ikke utelukke at frivillige kan ta seg av det som faller mellom to stoler. Det var dette med de to tankene i hodet på en gang. Når det
oppdages at viktige oppgaver ikke blir løst og viktige behov ikke
blir dekket, så leter vi med lys og lykte etter noen som har lyst til eller som kan utføre disse oppgavene. Slik bør det være over hele linja, over alt i samfunnet. Og de fleste hverken vil ha eller kan få lønn
for arbeidet. Arbeidet i seg selv er lønn god nok. Tenk det. I vår
pengefokuserte verden er det fortsatt dønn alvorlig ment. Og samtidig skal lønnede arbeidere kjenne seg trygge i sin jobb. Når frivillige og lønnede møtes på samme arena er det lederens oppgave å
sortere i oppgavene slik at utfallet blir til beste for alle parter: Mindre stress for de ansatte, et velkommen til engasjerte frivillige og
tid og oppmerksomhet til de trengende – unge som eldre.

– Det frivillige
arbeidet er en
stor ressurs

Min entydige erfaring med deltakelse i frivillige arbeidslag er at det
gir mer enn det krever, bare en slipper å slite aleine med oppgaver
som blir hakket for krevende. Ofte blir dugnadsøktene lengre enn
strengt tatt nødvendig rett og slett fordi folk hygger seg sammen.
Voksne som møtes for å gjøre frivillig arbeid for barn og unge
finner et voksenfellesskap som blir nesten like verdifullt for dem
selv som innsatsen deres er for barna.
I Fjære menighet finnes et stort korps av mennesker som gjør en
kjempeinnsats på frivillig basis. Men så er også behovet stort, og det
er økende. Gjennom trosopplæringsprosjektet SAMMEN har vi som
mål å gi trosopplæring til alle mellom 0 og 18 år, ikke bare i prosjektperioden på fem år, men også i framtida. Til det trengs det
mange engasjerte og kreative frivillige medarbeidere. Dersom du
har lyst til å være med på laget, så ta kontakt med menighetskontoret. «Tenn på ny den nådegave som er i deg...» (2. tim. 1,6)
Noen ord om distribusjon denne gangen også. Jeg skreiv her på lederplass at hull i distributørens nett gjorde at
noen ikke fikk Fjæreposten. Meningen med notisen var å få vite hvor de ikke får Fjæreposten,
slik at vi kan få rettet på det. Det var ikke meningen å stille distributøren vår i et dårlig lys.
Norpost har hele tida vært imøtekommende og
villige til å få til forbedringer, og sier de ønsker
vi skal lykkes med Fjæreposten. Den støtten takker vi for, og jeg beklager måten jeg formulert
meg på sist.

Peer Rødal Haugen

– De som jobber i det frivillige organisasjonsarbeidet gjør et stor og viktig arbeid, sa statsminister Bondevik da han stakk innom loppemarkedet
på FMU for å feire sin egen fødselsdag, lørdag 3.
september.
Statsministeren, hvis han fortsatt får være det, nevnte skattefritak for gaver til veldedighet og støtte til det frivillige arbeidet. Kanskje burde han
også se på et generelt merverdiavgiftsfritak...?
Hans bidrag til loppemarkedet var å la slipset sitt gå på auksjon. Det innbragte 400 kroner og en eller annen ble en attraksjon rikere. Som erstatning fikk den fotballgale statsminsteren et plastslips med norsk flagg som
burde være egnet for bruk på landskampene framover.
Bondevik tok seg ellers god tid og benyttet anledningen til å snake med
folk, lytte og se. Helt inn på kjøkkenet i steikeosen til de vaffelsteikende
hjelperne fant han veien. Til og med de stramme karene med propp i øret
og falkeblikk fikk seg en kaffe og en vaffel.
Fjæreposten sørget for godt lesestoff og regner med at vi heretter har direkte linje til frivillighetsminister Svarstad Haugland, ja, viss hun fortsatt er
minister da. Det er jo jaktsesong på slike nå om dagen.

redaktør

TIPS !
OSS
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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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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.»

Ask Smeland
Døpt i Fjære kirke 26. juni

Helle Seldal Sandberg
Døpt i Fjære kirke 26. juni

Julie Frigstad Foldøy
Døpt i Fjære kirke 26. juni

Rita Lill Bankhaug
Døpt i Fjære kirke 26. juni

Sebastian Gunleifsen
Døpt i Fjære kirke 26. juni

Alexandra Jaylin Aasen
Døpt i Fjære kirke 3. juli

Elisabeth Mary Aasen
Døpt i Fjære kirke 3. juli

Aurora Eikeland Nilssen
Døpt i Fjære kirke 3. juli

Emily Berge Mathiassen
Døpt i Fjære kirke 3. juli

Nataniel Berge Mathiassen
Døpt i Fjære kirke 3. juli

Malin Mortensen
Døpt i Fjære kirke 3. juli

Odin Berntsen Skærvik
Døpt i Fjære kirke 3. juli

Ine Pedersen
Døpt i Fjære kirke 3. juli

David Haugen
Døpt i Fjære kirke 17. juli

Erik Tygesen Saur
Døpt i Fjære kirke 17. juli

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
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nummer 1. nov.
Materiellfrist 20. okt.

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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«Kniplingsprofessoren»
kommer til Kirkeringen i Fevik kirke
Den spennede mannen heter
Ernst Ziesler. Kirkeringen har invitert ham på besøk.
Elias Lervik Larsen
Døpt i Fjære kirke 17. juli

Elise Tveit
Døpt i Fjære kirke 17. juli

Jacob Matheussen
Døpt i Fjære kirke 17. juli

Jon Eivind Henriksen
Døpt i Fjære kirke 17. juli

Julie Neverdal
Døpt i Fjære kirke 17. juli

Dagen er tirsdag 27. september kl. 19.00.
Da er det åpent for alle interesserte, og
dette bør du ikke gå glipp av.
Han har med seg forskjellige ting han
har laget – flotte håndarbeider av kniplinger. Lysbilder og foredrag vil det bli,
og denne mannen har en fortellerevne
som fenger tilhørerne. Om du ikke har vært
interessert i kniplinger før, kan vi love at du
vil bli det etter å ha hørt Ernst Ziesler i aksjon.
Ziesler har også med seg knipleputa si og vil
demonstrere denne edle kunst. Kaffe og god,
hjemmebakt kake serveres. Utlodning hører
også med, og vi deler noen kveldstanker. Velkommen til en «kniplende» god kveld.

Camilla Schou Tennfjord
Døpt i Fjære kirke 24. juli

Ida Westnes Molund
Døpt i Fjære kirke 24. juli

Ingeborg Handaa
Døpt i Fjære kirke 24. juli

Mathilda Ugland
Døpt i Fjære kirke 24. juli

Tuva Engell Løkamoen
Døpt i Fjære kirke 24. juli

• I 1993 fikk han av en gammel tante noen
kniplepinner som han s oldefar hadde laget.
• Gikk på kurs på Husfliden. Dermed satt den
grunnleggende teknikken i fingrene.
• Laget gull- og sølvkniplinger til brudestas for
Husfliden i Arendal.
• Gull- og sølvkniplinger er hans spesialitet.
Etter hvert også godt kjent med folkedrakter.
Bildet av Ziesler er en
• 1996, utstilling på Holmen gård,
faksimile fra Agderposten 14, mai 2005
Gjerstad
• 1997, utstilling med egne produkter
med broderier og kniplinger fra borgerhjem på Sørlandet.
• 1998, vant pris pga teknisk ferdighet for kopi av gammel
brudekrone laget i kniplinger
• Mange utstillinger i England, Skottland og Tyskland, og
foredrag i Edinburgh og Roma.
• Undervist på sommerkurs i Rauland
• Fått statens reisestipend for kunstnere
• Kniplinger er en del av hans gudstjeneste: å dyrke det vakre
• Gir et overskudd å kose seg med det som er pent. Det gjør
godt for en selv og for andre.
• Beste bunadsråd: Styk aldri en bunadsskjorte. Vask den med
litt såpe på mansjetter og hals, skyll godt, strekk skjorten i
fasong og la den tørke.
Ellen Tesaker

Kremungdom på MILK
Hvem er det som med et smil står opp klokken 07.30 en søndags morgen for å delta på gudstjeneste i Fjære kirke? Svar:
ti av menighetens flotte ungdommer.

Håvard Henriksen
Døpt i Fjære kirke 7. august

Monika Stormo
Døpt i Fjære kirke 7.august

Adrian Emanuel Jensen
Døpt i Fjære kirke 21. august

Arvid Blom
Døpt i Fjære kirke 21. august

Christian Seland Hellesmark
Døpt i Fjære kirke 21. august

Elsa Linnea Eriksen
Døpt i Fjære kirke 21. august

Maria Risberg
Døpt i Fjære kirke 21. august

Sulia Theres Vigerstøl Olsen
Døpt i Fjære kirke 21. august

Erik Igland Konnestad
Døpt i Fjære kirke 5. mai

Sanne Dovland
Døpt i Fjære kirke 5. mai

kortnytt
Salmeboka med bønnebok anbefales

Vi fikk for 20 år siden ny salmebok, og i 1997
kom også et tillegg til salmeboka – ”Salmer 1997”.
Den nye salmeboka – og siden tillegget fra 1997 –
har betydd svært mye for salmesang og gudstjenesteliv for oss.
I 2002 kom det en bønnebok som tillegg til salmeboka, og fra den tid kan en kjøpe salmebok
som har dette tillegget. En får altså både salmebok og bønnebok i samme boka.
Vi har noen få eksemplarer av denne utgaven i
kirkene våre, og flere kommer sikkert etter hvert
som salmebøker må skiftes ut.
Men denne salmebokutgaven som har bønneboka med, er en skatt en bør skaffe seg privat.
Bønneboka er på henimot 200 sider og har svært
mange verdifulle bønner som mange har bedt og
brukt før oss. Nå har vi muligheten til å benytte
oss av dem, til glede og modning for oss og vårt

tankeliv og bønneliv.
Det er godt å kunne benytte seg av hva andre
har bedt og kunne hvile i det. Nå har vi en ny
mulighet til det. Herved er den anbefalt!
Yngvar Langås

ut at det var dumt å skrive om kandidatene før vi
visste hvem som ble valgt, i en avis som kommer
ut etter at leserne vet hvem som ble valgt. Det betyr i klartekst at de som ble valgt til det nye menighetsrådet, blir presentert i neste nummer av
Fjæreposten...pfff.

Loppemarkedet gav kroner i kassa

Konfirmantene på tur

For dem som ikke har fått det med seg: Årest
loppemarked løftet resultatet fra fjoråret med tusen kroner. Det vil si at brutto resultat i år ble
kr. 216.000, inklusivt statsministerens slips. Hvis
ikke flere kommende ministre har mer å bidra
med, vil kanskje resultatet ligge på dette nivået...?

Alle konfirmantene skal på tur til Danmark i
september. Først ut var Fjærekonfirmantene, som
var avsted helga 9.-11. sept. Fevikkonfirmantene
skal reise helga 16.-18. sept.

F

Vibeke M. Tobiassen
TEKST

& FOTO

De har nettopp fullført et
mini-lederkurs, forkortet til
MILK. Fire kvelder og en helg
har vi vært samlet for å lære
mer om menigheten, lederskap og oss selv. Utrolig
spennende både for deltakerne og oss som ledet det. Flere
sa at de skulle ønske det varte mye lengre – og litt lengre
varer det, for de skal nå ha en
praksisoppgave (to ganger
med veiledning) i menighetens barne-og ungdomsarbeid.
Helgen den 26-28 august
var vi sammen på Solhøgda
leirsted i Froland. Vi hadde
undervisning og lagde store
deler av søndagens gudstjeneste i Fjære kirke. Vi spilte
volleyball, hadde trosvandring ute i mørket, spiste god
mat og slappet av foran peisen.
Denne høsten ønsker vi å
starte opp med nytt kurs for
alle som går i 10. klasse. Siden
vi synes det er så viktig å få
«utdannet» nye frivillige, så

Cecilie og Sofie har sluppet løs en smule kreativitet gjennom
farger og papir. Elisabeth (under) lager til borddekorasjoner.

er det kun en egenandel på
kr 100,-.
Hvis du vil være med må du
melde deg på innen 30. september. Det kan du gjøre ved
å sende en E-post til eller
ringe Vibeke Marie på mobil
934 33 925.
Dette blir kjekt, så bli med
da vel!

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

Nytt menighetsråd

Den observante leser har fått med seg at vi skulle presentere kandidatene til nytt menighetsråd i
denne utgaven av Fjæreposten. Etter hvert fant vi

www.fevikelektro.no
4|
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– trosopplæring i Fjære

F

Vibeke M. Tobiassen
TEKST

& FOTO

Vel overstått sommer! Jeg håper dere alle
har hatt gode sommerdager med påfyll av
både krefter og energi. I Sammen har vi nå
kommet så langt at det er tid for å sette ut i
livet en del av våre gode ideer. Hvis mange
blir med som frivillige, vil barn og unge her
i Fjære merke at vi er i bevegelse og at nye
ting skjer.
For de aller yngste vil vi starte opp med
babysang i løpet av høsten. Det er et tilbud
for barn mellom 3 måneder og 1 år, sammen
med mor eller far. Mer informasjon om når
og hvor kommer etter hvert.
Vi har en lang og god tradisjon for å dele
ut Kirkebok til alle fireåringene, noe som vi
selvfølgelig vil fortsette med. Men nytt av
året er at vi samtidig vil invitere til tre ettermiddagssamlinger i etterkant. Der vil vi lære
sangene som står i boka, høre bibelfortellinger, leke og ha det hyggelig sammen.
Vi drømmer også om å få til en samling for
foreldre og faddere til dåpsbarna. Vi håper
at det kan være en hjelp til å synge og be
sammen med barna. Vi lærer ulike sanger,
bordbønner, kveldsbønner og får gode tips
og hjelp til å lære barna om Jesus.
For de litt eldre arbeider vi med å få til et
arbeid for skolebarn på Bygdheim på Frivoll.
I denne delen av menigheten har vi lite aktivitet, så det hadde vært fantastisk om vi
kunne få startet noe her. Hvis du har lyst å
være med å starte opp, er det flott om du tar
kontakt med meg. Uansett så håper jeg at
dere som bor i området vil ta med barna til
Bygdheim når det kommer mer informasjon
om oppstart.
Familieklubben, som startet i vår, begynner igjen den 8. september. Vi har allerede
blitt en god gjeng, men der er plass til
mange flere i fellesskapet vårt. Hjertelig velkommen til deilig middag, program for barna og en kaffekopp for dere voksne. Vi møtes på FMU kl 17 den 2. torsdagen hver måned.
Familiegudstjenestene i Fjære vil holdes
på FMU på ettermiddagstid. Vi ønsker at
disse gudstjenestene skal være flotte opplevelser for store og små. På FMU kan vi gjøre
ting litt annerledes enn i Fjære kirke, der er
mulig for de yngste til å krype litt rundt og
vi får servert et deilig kveldsmåltid etterpå.
Første gang er 18. september kl 17.00. Alle er
hjertelig velkommen!

Vibeke
Marie
Tobiassen
er trosopplæringsmedarbeider i Fjære
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I høst vil vi arrangere en visjonskonferanse for ungdom, slik at dere selv kan komme
på banen og fortelle oss hvilken trosopplæring dere ønsker å være med på.
Dette var noen smakebiter på høstens nysatsinger. For å lykkes trenger vi mange frivillige til små og store oppgaver. Jeg håper at
du synes dette høres spennende ut og at du
har lyst til å ta del i barn og ungers trosopplæring. Her er det bruk for deg som kan
bake kake, kan ta barna med på skogstur,
kan et eller annet som kan være kjekt for
barn eller har lyst å være leder i en aktivitet… For at fellesskapet vårt skal bli helt og
alle funksjoner dekkes, trengs ALLE typer!
Hvis du har lyst å være med er det supert
om du tar kontakt med meg på e-post:
vmt@grimstad.kirken.no
vmt@grimstad.kirken.no
tlf 37 09 10 54 / 934 33 925.
Til dere som allerede har en oppgave; masse lykke til!!
PS! Husk å sjekke nettsiden vår på
www.sammen.as

Er du klar for en
praktisk utfordring?
Liker du å bake, lage mat eller vaske
opp? Vi er på jakt etter dere som kan
tenke dere å gjøre litt praktisk kjøkkenarbeid til familieklubben eller andre arrangement for barn og unge.
Kan du tenke deg å være med i en
gruppe på 2-3 personer som tar ansvar
for å lage en enkel middag til familieklubben?
Vi ønsker å lage en turnus slik at hver
gruppe får ansvar for 2-3 samlinger i
løpet av skoleåret 05/06. Vi vil sette
opp en enkel meny og lage en innkjøpsliste, slik at det er overkommelig
for alle.
Gruppen får ansvar for innkjøp, lage
i stand og så ta oppvasken etterpå.
Alle middagsrettene kan tilberedes
på en time.
Familieklubben er en torsdag i måneden, fra kl 17.00.
Hvis du kan tenke deg å bake boller,
kaker eller rundstykker når vi trenger
det, så skriver jeg deg gjerne opp på en
liste.
Dersom du kan tenke deg å være
med på dette, er det fint om du gir meg
beskjed på
vmt@grimstad.kirken.no
eller tlf 37 09 10 54 / 934 33 025

Søndagsskolen
er viktigere enn noen gang

Flo og Fjære
i menighetslivet
i 1954

Åshild Wilhelmsen er søndagsskolelærer på Vik. Hun hadde prekenen.

Søndagsskolen, nasjonens grunnutdanning, starter
opp et nytt semester. Starten ble markert med friluftsgudstjeneste i Fjæreparken søndag 4.
september.

F

Peer Rødal Haugen
TEKST

& FOTO

Været var like strålende som
en stor barneforsamling fortjener da søndagsskolene i
Fjære satte hverandre stevne i
Fjæreparken. Gudstjenesten
sto søndagsskolen selv for, i
nært samarbeid med organisten i Fevik kirke, Kirsti P. Haugen. Prekenen var det Åshild
Wilhelmsen fra Vik søndagsskole som holdt, over teksten
om enken i Sarepta, og krukken hennes som aldri ble tom,
fordi hun gjorde som Gud ba
henne gjennom profeten.
Men søndagsskolebarna og
Elle Melle-koret satte også
bokstavelig talt farge på gudstjenesten, ved å pynte gresspodiet foran alteret med vakre blomster, og gjennom
sangen.
Søndagsskolen har aktive
grupper på Hesnes, Vik og Fevik. I Kroken og Lia har de

Søndagsskolebarn og -ledere i prosesjon for å pynte foran alteret med vakre blomster i friske farger

gjort søndagsskolen om til
midtukeaktiviteter, med barnelag i Lia og yngres i Kroken.
Alle stedene har relativt stor
oppslutning. En rask rundspørring viser følgende: Hesnes har 5 ledere og ca 30 barn,
Vik har 5 ledere og ca 50 barn,
Fevik har 5 ledere og ca 30
barn. I Lia har barnelaget 2-3
leder og 10-17 barn og i Kroken har yngres 3-8 leder og ca

Er du hjemme med barn på dagtid?
Både i Lia, Vik og på Fevik
samles en gjeng små og
store til formiddagstreff.
Du er også velkommen til
å være med i våre fellesskap!
Vi spiser lunch sammen,
barna leker, noen ganger
har vi en aktivitet og kanskje en liten samlingsstund. Det viktigste for oss
er å ha det sosialt og koselig sammen.
Hyggelig om du/dere tar
med dere matpakken og
kommer til oss enten i Fevik arbeidskirke, på Lia bedehus eller på Vik bedehus.
Hjertelig velkommen!

Noen tror kanskje at redaktøren av Fjæreposten har
opphøyet forhenværende
sokneprest og skribent Carl
Torp til sitt store forbilde.
Nei, det er ikke slik det
henger sammen. Men siden
den gode prest var den som
en gang dro igang igjen Fjære menighetsblad i 1954,
seinere under navnet Fjæreposten, er det ikke mer enn
historisk bevisst å vie noen
spaltemillimeter til klipp fra
den første årgangen.
Forhåpentlig har mange
av oss sanket sammen gode
minner fra sommeren som
er på hell. Redaktøren av
nye Fjæreposten har i løpet
av sommeren,
sammen
med sin husstand, blitt lykkelig eier av av en tjue fods
båd med åtte hester Marna.
Mange turer har gått i retning Håøya – et riktig vakkert sted i Grimstad-skjærgården. Derfor blir klippet
denne gangen fra en pastoral fisketur til Håøya... Her
er det literaten og så teologen Torp som glimter til:

Fevik arbeidskirke
Småbarnstreffet starter
opp fredag den 2. september kl 10.00. Her møtes vi
annen hver uke frem til 9.
desember. Ta med niste, 10
kr og uteklær.
Lia bedehus
Her møtes vi til fredagstreff annen hver uke fra kl
10.30. Ta med niste og
drikke + 10 kr.
Vik bedehus
Småbarnstreffet
her
starter opp 31. august kl
10.30 og møtes annenhver
onsdag. Ta med niste,
drikke og 10 kr.

20 barn. På Frivoll arbeides
med med planer om oppstart
av søndagsskole, kanskje fra
nyttår.
Til alle med små barn går
oppfordringen ut til å sende
ungene på søndagsskolen.
Mer en noen gang er det blitt
viktig å gi den denne
«grunnutdanningen». Skolen gir ikke lenger ungene
bibelopplæring og kunnskap
som før. Det får de i søndagsskolen; kunnskap formidlet
gjennom muntlig bibelfortelling, bilder og ikke minst
sanger. Dyktige og engasjerte
ledere gjør en kjempejobb i
arbeidet med å utruste en
kommende generasjon nordmenn med holdninger og
verdier som ikke blir mindre
viktige i framtida.
Er du fadder, kan det være
en passende fadderoppgave
å se til at fadderbarnet ditt
får begynne på søndagsskoen, for sin egen og andres
skyld!
Et knippe søndagsskolelærere:
Bak f.v.: Åshild Wilhelmsen,
Bente Bjørge, Anne Marie Midtbø, Inger Anne Vedå, Kjersti
Birkeland. Framme f.v.: Jan
Midtbø, Gunn Karin Grandalen,
HIlde Steinmoen Ask, Dagny
Beate jørgensen, Leif Hodnebrog og Tellef Hodnebrog.

Av Adams ætt
Men ikke bare det.
Fra en fisketur til Håø
etter berggylte.

Elle Melle og Kirsti P. Haugen med gladsang

Her skal i all literær beskjedenhet fortelles om da
vi en gang i høst var på
berggylte-tur til Håø. Hvem
vi er, tør ikke skrives, for en
av deltagerne sa strengt:
Ikke noe navn, takk! Det va
også noe å takke for. Ja, ja!
Såpass meget skal dog på
prent at venneflokken bor
på de tre F-gårdene: Fevik,
Fjære og Frivold.
Vi kastet loss fra Tønnevolds brygge i Grimstad og
passerte Kalvesundet, Saleskjær og Galten, og hadde så
Håø for våre øyne i all dens
værslitthet og loshistoriske
betydning.
Berggylte fins ifølge navnet inntil bratte berg. Der er
det gjerne nok av mat for en
lekkermunn, både smådyr
og grønnsaker. Og berggylten må vel kalles en matkrok, for den blir korpulent

temmelig tidlig, og klasker
mektig i berget når du hiver
den opp.
Vi halte og opp en hel del,
med en og annen forskremt
torsk og sypike inniblant, og
hva de nå heter alle disse
kolige, halvtamme fiskene
som vi ikke brydde oss om
denne gang.
Herskapet brukte kuunger
(snegler) som agn. De lange
bambusstengene var ikke
alltid lette å manøvrere i folkestimlen på berget. Og om
en av de tapre fiskere under
naboens kasting fikk blyklatten på snøret i hodet,
måtte der ikke klages av den
grunn. Det var bare å finne
bevisstheten igjen og svelge
tørene som spratt ut av øynene som regnet av Sørlandets tunge skyer anno 1954.
Dette var moro, sett fra
menneskelig synspunkt altså. De ulykkelige berggyltene følte det nok annerledes. En primitiv moro, gamle Adams jakt- og mordinstinkt, for vi fisket jo ikke til
livsopphold i minste grad!
Men selvsagt smakte vi likevel på fangsten. Vi laget
en grue av noen steiner,
samlet ihop tørre lyngkvister og ilanddrevne tyrestykker, kokte berggylte og kaffe
dertil.
Herskapet hadde glemt
kniver og gafler, så det ble å
«gafle» berggylten i seg med
de naturlige 10-tinnede gafler. Det smakte, ja, det
smakte! Hva det smakte, ville det være smakløst å si.
Over oss hvelvet himmelen seg blekblå, månen så ut
som e som en stappful,
gammeldags smørbutt, og
ertet oss med det, for vi hadde konsekvent nok også
glemt smør hjemme på våre
respektive F-gårder.
I vest sendte Homborsund
fyr oss et lyst, kjærlig blikk
med passe mellomrom.
Vi satt lik skygger rundt
bålet, som lyste gulrødt i
natten. Så seg alvor inn over
oss etter den adamittiske
fiskingen og det delvis primitive, forhistoriske måltid.
Vi ble mer oss selv igjen,
kristne mennesker med andre ord. Vi merket at der var
en Gud og skaper, en Frelser
og en Hellig Ånd. Det måtte
og ville vi handle etter, og
så sang vi «Deilig er jorden», og ba FAdervår høylydt sammen der ute i høstkvelden på Håø.
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3 PÅ TUR
OM TUREN
1 Hva har vært det kjekkeste på FMU-turen?
2 Hvilken liknelse som ble
fortalt likte du best?
3 Vil du være med FMU på
tur en annen gang?
På danskebåten, f.v.: Teresie Terjesen, Linn Marie Bradset, Ole
Morten Egeland, Sondre Undheim, Kirsti P. Haugen og Bodil
Haugen.

TERESIE
TERJESEN
1 Det sosiale
livet og Nikodemus-kro
2 Liknelsen
om den barmhjertige samaritanen
3 Absolutt

Femti ungdommer var med på FMUs
sommertur – nesten dobbelt så mange
som i fjor. På hjemvei, rundt et bord på
båten fra Hirtshals til Kristiansand,
sitter fire ungdommer og et par ledere
og snakker ivirig om høydepunkt på
turen.

JØRGEN
HODNEBROG
1 Å kjøre gocart på Michael sin bane
2 Den borkomne sønnen
3 JA

På tur
bygges
vennskap & fellesskap
På kvelden torsdag 4. august rullet bussene ut fra
FMU-bygget med kurs for Bispingen nær Hamburg i
Tyskland. Første natta ble tilbragt på ombord i bussene.
70 mil pluss danskeferja ventet før de var framme i
Center Park i Bispingen,
en hyttepark med nær et
tusen hytter og et stort
senter i midten, med
både badeland og
utallige tilbud av
sportsaktiviteter,
som tennis, squash, minigolf etc.
etc. Dagene på
tur gikk fort,
fylt med kjekt
program fra morgen til
kveld. En god blanding av
obligatoriske samlinger og
fritid der ungdommene kunne velge aktiviteter selv på
senteret, eller bli med på arrangerte turer. Men alle ting
har en ende. På hjemvei er
det tid for å summere opp og
løfte fram høydepunkt og
gode minner.
– Vekkinga til Gard og Torvald var den mest bråkete på
denne turen, hevder Linn
Marie Bradseth, som var med
FMU på sommertur for første
gang. Hun synes det har vært
8|
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kjekt – ikke minst å bli kjent
med mange koselige folk i
miljøet. Ole Morten Egeland,
som har vært med som hjelpeleder, vil fremheve pizzaspisingen i Lünenburg. Han
«knuste» nemlig Sondre
Undheim i å spise mest på
Pizza Stars, og det var vi alle
skjønt enige om var
en stor bragd.
Sondre sjølv
vant derimot
gocart-kjøringa på Michael Schumakers
bane. Han slo
Børge Larsen på
våt bane. Ellers ble
det et stående uttrykk i leiren at Sondre «eide fossen» i badelandet. I det hele tatt
hadde senteret i parken
mange populære tilbud til
ungdommene.
Håkon Lindeberg, som også
var med som voksenleder,
skapte enda ett ved å innkalte
til menighetsis på senteret et-

«

ter kveldssamlingene. Senteret hadde noen gedigne iskreasjoner å by på, og Ole Morten syntes disse samlingene
var noe av det triveligste på
hele turen.
– Turen til fornøyelsesparken Heidepark var kul,
understreker Sondre. I Heidepark har de verdens største
berg- og dalbane i tre, med et
fall på 61˚ og toppfart på 120
km/t.
Leik og alvor
hånd i hånd

På dagsorden var det morgensamling hver dag kl.
10.00. I tillegg til informasjon
om dagens program var det
andakt. Hver dag hadde en
liknelse fra Det nye Testamentet som tema. Fortellingene ble fantasifullt dramatisert av kreative ledere. Børge
Larsen hadde med musikkanlegg, og flere av beboerne
fikk gleden av å lytte til kristenrock tidlig om morgenen.
Det kom ingen klager. Både

denne turen var så kjekk
og folka var så snille
med hverandre
turdeltaker

ungdommene og naboen likte det de hørte. Børge ga forvørig ut en rykende fersk
morgenavis med aktuelle temaer og avsløringer om gårsdagens gamle og nye kjærester etc. Ellers informerte Kjell
Olav om dagens konkurranse
på morgensamlingene. Den
kunne bestå i å finne den rareste souveniren i løpet av
dagen til kun 2 euro, eller stille med den mest kreative

hårsveisen på kveldssamlinga, eller lage et kunstverk,
eller ta flest armhevinger.
Hver kveld ble det også kåret
«dagens tysker», dvs. den
som hadde gjort en skikkelig
tabbe i løpet av dagen.
Så var det fritid eller utflukt
til førnøyelsesparken, gocartbanen eller omkringliggende
byer som sto på programmet
fram til kveldssamlingen kl.
19.00.

NORA
JULINE
LEVINSEN
med Erunn
1 Kveldene
når det var
åpen hytte
hos lederne
2 Den borkomne sønnen
3 JA
Hele turgjengen på en rasteplass langs autobahn

Da var det kveldsandakt og
kåring av vinnere av dagens
konkurranse. Siste kvelden
ble poengene regnet sammen, og en stolt Jørgen Hodnebrog kunne innkassere
premie, en flott radio, som
sammenlagtvinner.
Det vanket også mange andre premier til de som hadde
utmerket seg positivt på turen. Bl.a. ble Nora Juline Levinsen tatt fram som «ukas
solstråle» i miljøet.
– Ungdommene har vært
utrolig kjekke, understreker
Bodil Haugen, og blir supplert av Kirsti:
– En av deltakerne på turens siste kveld helst ville
vært på FMU-tur ei uke til,
for denne turen var så kjekk
og folka var så snille med
hverandre.
Rundt bordet konkluderes
det med at også årets sommertur med FMIU har vært
en suksess, samtidig som de
vil rette en spesiell takk til
sjåførene Knut Reinertsen og
Torvald Hansen for å ha
brakt dem trygt både fram og
tilbake.
Skrevet av dem rundt bordet
(se bilde overst t.v.): Sondre,
Ole Morten, Linn, Teresie,

Enkelte
gjorde store anstrengelser for å vinne
Kirsti
ogdeltakere
Bodil

dagens konkurranse. Her er noen eksempler fra konkurransen
om den mest kreative frisyren. Over Heidi (t.v.) og Vivian. Til
høyre inngår nugatti og potetgull i stylingen. Jørgen blir pynta
av David og Bjørn til kveldens kåring.

Aut. el.installatør Stanley Marcussen
Feviktoppen, 4870 FEVIK
tel. 37 25 90 10 mob. 901 44117
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Tørre fakta

Hensiktene

om ungdomsgruppa

Voksenledere: Kjell Birkeland, Ingvild Wangensteen
Ungdomsstyre: Markus Tveito (leder), Gunn Karin Grandalen, Mia
Thorsen, Lasse Holst Kristiansen, Eivind Tunsberg
• 3 ungdomsteam, med ca fem ungdommer i hvert team, har fullt
ansvar for gjennomføring av ungdomsgruppekveldene.
• Vi samles hver fredag (utenom i feriene), fra kl 1900 til ca 0030.
2000 samles vi til et måltid – gjerne varm mat. 2100 har vi møte
med andakt, gjerne holdt av teamdeltakerne eller lederne. Vi
jobber nå med å få på plass et lovsangsband og forsangere.
• Etter møtet er det mulighet for en bønnevandring, samtale om
andaktene (eller noe annet som opptar dem) eller vi har litt lovsang sammen i kirkerommet for dem som ønsker det.
• Ca. en søndag i måneden sporter vi sammen. Vi har leid Fevik
hallen noen ganger. I september blir det off-piste sykkel tur. Ellers er det også tanker om klatretur, fisketur, eller rett slett bare
en spasertur (ut i de blå – midt på svarte natta).
• Ungdomsgruppa jobber relasjonsorientert. Det betyr at den enkelte som møter der settes i fokus og at vi ikke fokuserer rent
på arrangementer og aktiviteter. Vi bygger på fem hensikter (se
annet sted på denne sida), for å sikre at vi driver et sunt arbeide.
• Vi har to ulike møteformer. Annenhver fredag er det åpen kirke.
Da er det ikke noe spesielt opplegg, møtene er litt enklere bygd
opp og har gjerne mer form av appell eller vitnesbyrd. De andre
fredagene er det temakvelder. Møtene er da mer strukturerte og
andaktene lengre.
• I tillegg til fredags og søndagskveldene er det også et ledertreningsopplegg som gjennomføres i samarbeide med Acta v/Geir
Brokke. Flere av ungdommene har også deltatt på MILK, LIV eller er med som ledere i søndagsskolen.
• Medlemsskap i ungdomsgruppa koster fortsatt latterlig lite –
100 kr i året. Det har vist seg at mange foreldre synes dette er
altfor billig og har gitt en gave i tillegg og det er vi veldig takknemlig for.
Kjell S. Birkeland

som Ungdomsgruppa har som mål å drive etter
TILBEDELSE
• et hjerteforhold til Gud
Bibelen forteller at Jesus ønsker å ha et personlig
forhold til hvert menneske. Ikke et overfladisk
avstandsforhold, men et forhold som berører hjertet. Guds
kjærlighet er fullkommen og har ingen betingelser. Hans redningsaksjon ved å sende Jesus, viser oss dette. Vi er elsket for
dem vi er, ikke for det vi gjør, og ingen ting kan forandre på
det. Guds hjerte banker for oss og Han kaller oss til å elske
Ham tilbake. Vi elsker fordi Han elsket oss først (1 Joh 4:19).
Alle mennesker er gitt evnen til å elske, men måten vi uttrykker vår kjærlighet på er forskjellig. Gud ønsker at alt ved våre
liv skal være et uttrykk for at vi elsker Ham. Gjennom dette
blir hjerteforholdet gjensidig
• aktuelle bibelvers: Joh 4, Mark 4, Bønn: Sal 95:6, Høre
Guds Ord: Joh 17:17, 2 Mos 31:11, gi (1 Kor 16:1-2), dåp (Rom
6:3-4), meditering: Hab 2:20 deltakelse i nattverden: 1 Kor
11:23-26

FELLESSKAP
• tilhørighet til hverandre

Hvordan kan en blind lede en blind? Ledertreningsøverlser? Eller samholdstrening? Kankjse en god blanding...

Ungdomsgruppa

VEKST
• å ikke bli stående stille
Det er naturlig for et tre å vokse. Alle vet at planten som først plantes i jorda ikke er ment å forbli
plante. Den har potensiale til å vokse seg større, kraftigere og
dypere for å bli et tre. På samme måte er det med vår tro. Når
vi tar imot Jesus, fødes et nytt liv på innsiden. Dette livet er
ment å vokse til å bli en større og større del av oss. Gud ønsker at vi skal lære å kjenne Ham mer og mer, dag for dag.
Etterhvert som vi vokser, vil vi få røtter som er dypt festet i
Ham, en kraftig stamme som kan stå uansett vær og greiner
som kan bære god frukt. Det er alltid nye sider ved Gud å oppdage og lære. Det er derfor vi kan si at vi aldri slutter å vokse
som kristne.
• aktuelle bibelvers: Sal 37:4, Sal1:1-2, Kol 2:6-7, Heb 6:1,
1 Kor 3:6-7

– det andre hjemmet
Montér Blom-Bakke, Fevik
tlf. 3725 6444

Ungdomsgruppa er og har vært, viktig for mange
ungdommer på Fevik. Den er et resultat av at arbeidskirken
på Fevik satset på de unge ved å ansette Kirsten Svalastog
som ettåring i 1993. Hun tok kontakt med noen ungdommer
som var en sånn ca 15-17 år. Målet var å starte en slags
bibelgruppe for ungdommene fra Fevik.

verktøy - elektroverktøy - vedovner - garderobe - dører
vinduer - hageartikler - osv. - vi blander maling
god parkering - egen kundebrygge - lån av varehenger
varer levert på byggeplass
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Asbjørn Hodnebrog
TEKST

I begynnelsen var det en 5-10
personer på kirka annenhver
fredag. Programmet bestod
av mat, andakt/gruppearbeid
og gjerne en lek eller to. På
den første samlingen skulle vi
synge litt, noe som er vanlig
på en ungdomsgruppe, men
det tok ikke helt av, så fra da
har det vært ganske lite synging. Musikkinteressen har alltid vært stor, men lysten til å
synge har vært liten til manges fortvilelse, men også til en
stor lettelse for noen. De siste
årene har lysten til å synge
tatt seg opp, slik at det ofte
blir både en og to og tre sang-

er i løpet av en kveld.
Som begrepet ettåring indikerer, så gikk året mot slutten
og Kirsten sluttet som ettåring, men vi fikk beskjed om
at vi skulle få nye ledere. Det
var noen som nettopp hadde
flyttet ned til Fevik fra Oslo.
Vi som gikk på ungdomsgruppa synes det hørtes
spennende ut med nye ledere, og vi håpet det var greie
folk. Som mange sikkert vet,
var det Kjell og Kjersti Birkeland som hadde påtatt seg
den vanskelige jobben som
ledere på ungdomsgruppa.
Og siden da har alltid ungdomsgruppa vært synonymt
med Kjell og Kjersti. Selv om
Kjersti for noen år siden sa
takk for seg, så har Kjell holdt

ut og har nå vært sjef i over
10 år. De første årene var det
ikke så veldig mange på ungdomsgruppa, og da var vi titt
og ofte hjemme hos dem istedenfor på kirka. Men nå er
gruppa blitt så stor at det ikke
lenger er plass hos dem.
Det er og har alltid vært et
stort engasjement blant deltakerne på ungdomsgruppa.
Det har avstedkommet en
rekke artige påfunn. Blant
annet hadde vi en del gutter
med som var glade i å dra på
tur, og vi fikk ordnet oss slik
at vi lot jentene bli igjen
hjemme og dro på guttetur.
Det ble to gutteturer ut av
det. ”Gutta på tur” og ”Fredagsexpedisjonen” navnet på
sistnevnte kom etter at Rob-

Endelig ble det St.Hans-feiring i Randvika i regi av Fevik arbeidskirke. To år
på rad har været slått seg vrangt, slik at
en i detalj, klappet og klar midtsommerfest har gått i vasken. Det forhindret
ikke at den pågående dugnadsgjengen
sto parat i år igjen med et nytt arrangement, tross to forutgående nedturer.
Det er et stort og krevende arrangement, men det er utrolig hva som går
når mange nok ihuga entusiaster slår
seg på lag for å få noe til og ildner hverandre opp.
Mange av de omlag tusen tilstedeværende har sikkert enda kvelden friskt i
minne, som en St.Hans-kveld av den
gode gamle sorten.
De som kjenner historien kan fortelle
om bedehusforeningens arrangement
på 60-tallet, via flere år i samarbeied
med FMU, frem til de siste åra hvor arbeidskirka har hatt styringa aleine.
Det økonomiske resultatet i år ble ca
30.000 til barne- og ungdomsarbeidet
på Fevik. Alle som bidro fortjener stor
takk for innsatsen.
Bildene viser Hele Karlsen (over) som
vant blomsterkranskonkurransen for
barn. Oddvar Svalastog kokte den tradisjonelle gratis-kaffen. Eleonore Simon
og co hadde en fast hånd om loddtrekningen.

TJENESTE
• å gjøre så folk kan høre

Faks: 3704 7747 E-post: samuel@blombakke.no

TRELAST og BYGGEVARER

Vi er ikke skapt til å leve livet alene. Guds nye fellesskap er ikke et nettverk hvor vi kopler oss av
og på når vi måtte ønske. Bibelen bruker tvert imot ordet familie. Gud er vår Far, og det gjør oss kristne til brødre og søstre. Familien er et sted vi hører til, uansett hva som skjer. Det
er et sted for trygghet, åpenhet, ærlighet og sannhet. Paulus
forklarer at vi som kristne er Jesu kropp. Vi hører til hverandre og trenger hverandre for å fungere slik kroppen var tenkt.
Det er et sted hvor vi gir og tar imot.
• aktuelle bibelvers: Joh 17:21, Ef 2:19

St.Hans i Ranvika
– en sommerfest
i regi av frivillige

inson ekspedisjonen var kommet på TV. Robinson hadde jo en kompis på øya som het fredag, og dermed var navnet gitt. Etter at guttene hadde fått gjennomført 2 turer fant jentene ut at de måtte gjøre det samme. Jentene
pakket bilen og dro til Ikea.
Sommertur med ungdomsgruppa var store
greier. Det lengste vi har dratt til nå, er Danmark og Sverige, ellers har det vært innenlands. I år var det Vegårshei, tidligere har det
vært Vestlandet og Hallingdalen. Stemningen
er alltid god på tur.
Takhøyden i ungdomsgruppa har alltid vært
høy. Her har de fleste ungdommene funnet
seg til rette. Meningene om det meste har vært
forskjellige. Deltakerne har som oftest hatt
svært ulik bakgrunn og interesser, men vi har
hatt det bra sammen. For mange er ungdomsgruppa noe vi husker tilbake på med glede. Da
hadde vi det gøy og vi snakket ut om de viktige tingene i livet – begge deler var like viktig.

Jesus har sagt at vi skal elske hverandre som oss
selv. Å vise kjærlighet til andre handler mer om
hva vi gjør enn hva vi sier. Ofte er det slik at for at folk skal
høre, så må vi gjøre. Jesus viste oss hvordan vi er ment å tjene
hverandre. Johannes forteller hvordan Jesus vasket disiplenes
føtter. Denne jobben var det kun de med lavest rang blant tjenerene som gjorde, og det ble sett på som en drittjobb.
Gjennom å ta deres rolle, gav Jesus oss et ultratydelig eksempel på hva tjeneste er: å sette andre høyere enn seg selv. Som
deler av Jesu kropp har også alle kristne blitt utrusten spesielt
av Gud for tjeneste i menigheten. Det er denne utrustningen,
disse gavene, som kalles nådegaver.
• aktuelle bibelvers: Joh 13:1-17, 1 Kor 12
EVANGELISERING
• å gå ut
Alle mennesker er verdifulle for Gud, det har han
vist ved å sende Jesus. Ingenting er viktigere for
Ham enn at alle skal få høre om Hans kjærlighet, og få mulighet til å ta imot. En skjøteledning har ett eller flere kontaktpunkt. For å fungere slik den var tenkt, må den være koplet til
en kraftkilde. Da vil den formidle kraft, slik at de som kopler
seg på også får være en del av det som kommer fra kilden. Vi
er kalt til å være med på det Gud gjør i denne verden gjennom
å være slike kontaktpunkt for andre. Vår kilde er Gud og menigheten, men derfra må vi ut i verden slik at andre kan bli tilkoplet.
• aktuelle bibelvers: Matt 28:18-20, Apgj. 1:8
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Kjersti (38) kommer opprinnelige fra Austevoll. Hun er utdannet sykepleier,
menighetssøster sogar, og jobba noen år ved Øyestad sykehjem før hun tok
over som husmor på Drottningborg. Kjersti trakk seg ut av ungdomsgruppa da
hun begynte på igjen på Drottningborg i 2000, etter permisjon med minstejenta Raquel. Hun har fortsatt som leder for Søndagsskolen i Fevik kirke.

Herr og fru

Er noen blant dere syk?
Det hender noen blir syke. Det hører livet
til, så ingen unngår at en selv eller noen i
familie eller vennekrets kommer i en slik
situasjon.

Ungdomsgruppa
i Fevik kirke
Helt fra de kom til Fevik har de vært aktive i ungdomsgruppa i Fevik kirke. Ja, Kjersti og Kjell
Sverre Birkeland har så og si vært Ungdomsgruppa siden de engasjerte seg høsten 1994. I mange
år hadde de også flere av samlingene med gruppa
hjemme i sin egen stue. Etter snart ti år som ungdomsledere har de erfart både den gode og den
vanskelige sida av det frivillige engasjementet.

F

Peer Rødal Haugen
TEKST

& FOTO

– Hva var det som fikk dere inn i
dette arbeidet?
– Det som gjorde at vi havna i Fevik
arbeidskirke, som den har hett fram
til nå, er en ganske fornøyelig historie, mimrer Kjell.
– Vi var på julmessa i kirka, og ba
om at hvis det var meningen at det
var her vi skulle engasjere oss, så måtte vi vinne på basaren. Vi gikk hele
kvelden i skytteltrafikk mellom bilen
og kirka med gevinster, så vi var ikke
særlig i tvil om at dette var stedet.
– Akkurat det å drive et kristent
ungdomsarbeid var noe jeg hadde
med meg hjemmefra. Jeg hadde opplevd å få være med i et arbeid som andre dreiv for oss da vi var unge, og jeg
tenkte at det ville jeg også gjøre, forteller Kjersti.
– Jeg ble en kristen som ung, og
hadde en fantastisk ungdomstid, og
ville være med å skape noe slikt for
andre. Og så ønsket jeg jo at det skulle finnes et slikt miljø for Anna når
hun ble gammel nok til det. Og hun
har jo bokstavelig talt vokst opp i
ungdomsgruppa. Vi hadde mange av
møtene her hjemme. På den måten
slapp vi å gå ifra og skaffe barnevakt.
«Dette hjemmet er et ungdomsarbeid. Dette ungdomsarbeidet er et
hjem» kan en si, for å vri litt på et
gammelt
folkehøgskole-slagord.
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Mange unge på Fevik har et nært forhold både til Ungdomsgruppa og det
Birkelandske hjem, og til Kjell og
Kjersti. Her har de kommet og gått,
og fortsatt holder mange kontakten
via epost eller sms. De to har sett, og
ser stadig, hvordan unge har vokst på
utfordringene og det de ellers har fått
med seg fra Ungdomsgruppa.
Fra 8 til 60

Da Kjell og Kjersti møtte Ungdomsgruppa første gang stilte det 8 ungdommer med bibel. Herr og fru visste
ikke helt hva de gikk til og hvor
mange de ville møte. Men starten ble
altså overkommelig. Siden har arbeidet vokst jevnt og trutt. I dag er Ungdomsgruppa, som er en del av Acta
(Normisjon) sitt arbeid, «et mønsterbruk» for 50-60 unge. Knapt noe
Normisjonsarbeid på sørlandet har så
mange ansvarlige ungdommer i arbeid som på Fevik. Derfor har de fått
uvurderlig støtte fra Geir Brokke i
Acta, i form av undervisning og ledertrening. Kjell og Kjersti har lagt vekt
på at de unge skal få både for kropp
og sjel i Ungdomsgruppa. Derfor har
de faste andakter og fokus på forkynning, bibelstudium og ledertrening.
Her har ungdommene også en arena
der de får prøve seg på å holde andakt
og fortelle andre om sin tro.
Ledelsen er organisert i tre team
med fem ungdommer i hvert team.
Styret består av tre personer og to
vara. Kjell er eneste faste voksenleder.

hilsen presten

Kjell (40) er Konsmo-gutt. Han er utdannet IT-ingeniør, jobber som seniorrådgiver i Statens Vegvesen og pendler til jobb i Oslo.
De kom til Fevik i 1993 og gikk umiddelbart inn i det frivillige arbeidet i arbeidskirka.
De har barna Anna (16) og Raquel Laura (6) og bor i Skibberheia på Hausland.

Ingvild Wangensteen, som nå går på
lærerstudiet, er med som hjelpeleder,
og Asbjørn Hodnebrog hjelper også
litt til. Kjersti og Kjell kan ikke få
skrytt nok av de unge som tar ansvar
og gjør en kjempejobb i styret og i de
tre teama som deler fredagskveldene
mellom seg. Og ikke å forglemme
«kokken», Eivind Tunsberg (16), som
lager varm mat til hele gjengen! Slå
den!
– Når de skal være der så lenge, så
trenger de mat, og den skal være gratis. Det har vært opplest og vedtatt
hele tida, sier Kjell.
Arbeidet med å få Ungdomsgruppa
dit den er i dag har følgelig ikke gjort
seg sjøl.
– Du er ikke sliten da, etter så
mange år, for det meste aleine om ansvaret?
Kjell svarer ikke med det samme, og
Kjersti kommer ham i forkjøpet:
– Han syns det er så kjekt! Han greier ikke å slutte! ler hun.
Men Kjell trekker litt på det... Det
har vært tider han har vært så sliten
at tanken på å kutte har vært til vurdering, men så langt har han gått klar.
– Jeg blir så gysla glad i disse folka.
Det er er noe av drivkraften. Så tror
jeg at jeg har noe å gi dem som er verdifullt og at det jeg gjør betyr noe.
Klart det også bidrar til å hold på. Jeg
tenkte da jeg starta at dette blir 10 år.
Nå er de ti åra gått, og vel så det... I
dag er arbeidet sundt og godt, og
sånn sett kunne jeg slutte med god

samvittighet. Men tanken på at det
kanskje skulle smuldre opp i mangel
av voksne ledere, er ikke god. Det gjør
selvsagt sitt til at jeg ikke har slutta.
Kjersti skyter inn at mannen liker
dette så godt at han ikke engang klarer å holde seg unna de gangene han
faktisk har fri, som er ca hver fjerde
fredag. Mannen må jo gi henne delvis
rett. Det er ikke så lett å legge fra seg
ansvaret. Han kjenner på at mye hviler på ham som aleineleder. Bare den
som har et slikt ansvar vet hvor vanskelig det er å legge det helt fra seg.
Hjertesukk

– Det var veldig kjekt å få Adressas
juleglede, samstemmer de to. Foredre
på Fevik hadde nominert dem for
innsatsen for de unge.
– Da var vi stolte! innrømmer de.
Det er ikke så lett å ta imot ros og
hederlig omtale, men denne gjorde
godt.
– Vi trenger flere voksne ansvarlige
ledere. Gode ord løser ikke det problemet. Ideelt skulle vi hatt fire voksne som kunne dele på dette og ha arbeidsfellesskap, gjerne ektepar, sier
Kjell.
– Det var veldig kjekt for oss to å
gjøre dette sammen som par. Det har
vært merkbart tyngre å være engasjert hver på sin kant og ikke ha dette
felles, sier de.
De vet at det er mange «ledige»
voksne kristne på Fevik, og mange
som heller engasjerer seg i Arendal

eller Grimstad. Det opplever de som
et tankekors. Behovet er skrikende
men kandidatene få eller fraværende.
– Alle som har vært inne i barne- og
ungdomsarbeid, eller frivillig arbeid i
det hele, vet at det er først når du engasjerer deg, kommer på innsida og
blir en del av fellesskapet at du opplever gleden i arbeidet og at det du får
er vel så verdifullt som det du ofrer,
understreker de.
Men at det også er et offer, legger de
ikke skjul på. Det er ikke til å stikke
under stol at det har gått med mye av
både tid, krefter og penger til dette
engasjementet. Du må naturlig nok gi
avkall på noe når du står i et arbeid
som legger beslag på fredagskvelden
uke etter uke, år etter år, og også krever mye forarbeid og jobbing utenom
fredagen. Det er mye du kunne gjort
sammen med venner som det ikke blir
noe av. Men det hadde ikke blitt så
mye arbeid på hver dersom det var
flere å dele det på... Vi skulle gjerne
hatt tak i noen av hjemmesitterne! utfordrer Kjersti og Kjell. Utfordringen
er hermed gitt, igjen!
Kirka og fellesskapet må være evig
takknemlige for den jobben Kjersti og
Kjell har gjort og gjør for de unge på
Fevik. Hjertesukket fra de to er om
ikke flere burde kunne stille seg til
disposisjon, og at ansvaret for å rekrutere nye ledere lå hos noen andre.
– Jeg tror mange er for beskjedne på
egne vegne, sier Kjell, og Kjersti bifaller.

– De tror de må være så rågode på
alt. Sånn er det ikke. Vi trenger noen
som brenner for saken; å peke på Jesus for ungdommene og gi dem et
«hjem» i ungdomstida på Fevik. Ungdomsgruppa er blitt et slikt andre
hjem for mange. I floraen av tilbud
har den holdt stand og vokst jevnt og
trutt. Det viser at det vi har å gi dem,
har verdi!
Kjell har en drøm
om at kirka og de
kristne på Fevik på
en enda kraftigere og
tydeligere måte skal
få bety noe for livet
og menneskene i
hverdagen, og hvordan samfunnet oppleves på Fevik. I den
drømmen har de
unge en sentral plass,
og han håper også at
flere voksne kan
trekkes ut av godstolen og melde seg
på for gjøre drømmen virkelig.
– Det hadde vært noe! gløder den
«tilårskomne» ungdomslederen, som
tydelig fremdeles har gnisten i behold. Kjersti tror vel ikke før hun får
se det, at gubben slutter i dette arbeidet, selv om de begge to gjerne skulle
engasjert seg i noe sammen igjen, gift
som de er. Men enn så lenge er det
kirka på Fevik som nyter godt av dem.

Sykdomstiden kan være en utfordrende og vanskelig tid.
Hvem skal en prate med? Hva skal sies? Hvordan er fremtidsutsiktene? Hvordan få mest mulig ut av den perioden en da er inne
i – hvordan leve slik at en tar situasjonen på alvor uten å miste
motet eller fremtidsperspektivet?
I evangeliene merker vi hvordan Jesus tok sykdom og syke
mennesker på alvor. Han stanset opp når de ropte, han hjalp
mange, han lyttet og han sørget sammen med dem.
Jeg tenker på en fortellingen om de to blinde slik den fortelles
i Matteusevangeliet 20.29 – 34. Der spør Jesus de to blinde:” Hva
vil dere jeg skal gjøre for dere?” De svarer naturlig nok at de ønsker å få se, og slik går det.
I tunge perioder er kanskje det spørsmålet aller viktigst – hva
en selv kan gjøre og hva andre kan gjøre for en. Hvordan være
støttende og solidarisk? Hvordan forholde seg til det som er vanskelig for en selv, eller for andre?
I kristne menigheter har man i århundrene bedt for syke, og
det gjøres stadig i menighetene nå også. Noen ganger nevnes
navn, men ofte ikke. Gud vet hvem og hva det dreier seg om!
I menighetene hender det også at noen samles for å be og salve en som er syk. Det skjer ofte i en mindre gruppe og utenom
vanlig gudstjenestetid. Det kan for noen være en god erfaring og
oppleves avlastende – en får på et bestemt tidspunkt legge sitt liv
og sin situasjon i Guds hender.
Dette skjer også i menigheten vår, og en må gjerne ta kontakt
med menighetskontoret og prestene for å samtale om dette.
I den nye utgaven vår av salmeboka finnes det et forslag til
opplegg for en samling med salving og bønn, og der står det slik
(på side 1100):
«Den norske kirke har ingen egen ordning for bønn med salving av syke i sin gudstjenestebok. I vår kirke er det likevel
mange som, i likhet med andre kirker, er vel kjent med denne
gamle kirkelige praksis.
Det bibelske og historiske utgangspunkt er å finne i Jakobs
brev 5.14 – 15. Her heter det: ”Er noen blant dere syk? Han kalle
til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham
med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og
Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem
tilgitt.»
Dette er hovedordet knyttet til bønn med salving av syke.
Tilrettelegging av denne handlingen kan naturlig nok variere,
men det vanligste og det som stemmer best med den bibelske
beskrivelse, er at den som forestår salvingen, har med seg en eller flere fra menigheten som forbedere.
En måte å gjøre det på kan være
denne:
• salme
• kort bønn
• skriftlesing
Jakob 5. 14 – 15 og for eksempel
salme 121.
• salving
Den syke blir salvet med olje på
pannen i form av et kors. Ledsagende ord kan være: Etter
Guds ord salver jeg deg med
olje i Herrens navn
• håndspåleggelse og felles bønn
• Fader Vår og velsignelsen

F
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Så kom dem store
dagen. Gerd Elsi
Larsen (i rødt) er i
sitt ess i krimskramsteltet.

Arbeidsfellesskap

Statsminister Bondevik fikk veggtavle
med inskriften:
«Gårsdagen er forbi.
Morgendagen har
ingen sett. Idag
hjelper Herren».

Rundt FMU-huset mysser det
av folk i alle aldre. Det er dugnadsdag for tillaging av årets
loppemarked. Både tillagingen
og gjennomføringen er en
eneste svær dugnad for å skaffe nødvendige midler til å drive et stort og viktig ungdomsarbeid, Loppemarkedet er inntektskilde nummer en for
FMU. Men det er mer enn det.
Dette sveiser folk sammen og
her utfoldes nådegaven til hjelpetjenester i stort monn.

F

OVER: Reidun «loppa» Haugeto, Eirik Lilleholt og Ivar Hoveland slår av en prat i matpausa. For
disse har loppedugnaden gått i blodet.
UNDER t.v.: Asbjørn Dalholt er en av dem som har vært med fra tidenes morgen, dvs starten i
1988. UNDER t.h.: Apetitten i matpausa er det ingenting å si på.

Peer Rødal Haugen
TEKST

& FOTO

Store og små i samme arbeidslag

Brødrene Leiv Erik, Audun og Børge Larsen investerer mye tid og krefter i FMU-arbeidet. Audun stiller med egen traktor til loppedugnaden. Et helt uvurderlig hjelpemiddel.

De gode hjelperne

Det er første dugnadsdag.
FMU har også samling denne
mandagskvelden, så dugnadsgjengen er ekstra stor.
For en uinvidd fortoner det
hele seg som et usannsynlig
kaos. Kan noen ha oversikt
over dette? Mr. FMU, Kjell
Olav Haugen, virker ikke veldig stressa, kanskje hakket
mer distre enn vanlig, men
gir inntrykk av å ha en viss
oversikt over kaoset.
– De mest verdifulle kuriositetene har vi sortert ut til
auksjonen, betror han meg,
og viser vei til skattkammeret. Plutselig står han der som
en krysning av heksedoktor
og hjemvendt landsens misjonslege, med jordmorkoffert i handa og leopardskinn
over skuldrene. Joda, det blir
nok enda et livlig loppemarked...
Også Reidun «Loppa» Hauketo virker rimelig rolig.
– Du er ikke lei hele greia,
eller tenkt: Uff, så er det på
´an igjen...?
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– Nei, det har jeg ikke tenkt
noe på. Det har bare blitt
sånn at om høsten er det loppemarked.
Når jeg spør om rekrutteringa av nye hjelpere, så trekker hun litt på det. En del av
dem som har holt på i årevis
er blitt gamle og klarer ikke
mer, og selvsagt kommer der
en dag at en må gi seg. Så vi
må kanskje ta tak i dette mer
å rekruttere nye. Og så må vi
gjøre noe med mottaket. Vi
betaler for mye for å bli kvitt
søppel etterpå, sier hun som
ikke for ingenting har fått
kallenavnet «loppa».

beskjeder. Ingen skriking og
roping. Det liksom bare skjer.
Ute på salgsstedene jobber
mange med å sette ut varene
og lage system i galskapen.
Mellom garasjen og bodene
går traktorene til Audun Larsen og Eirik Lilleholt i skytteltrafikk. Små og store er med å
fylle på traktorene.
– Hadde vi ikke hatt de to
karene med traktor hadde det
ikke gått, kommenterer en
sjauer.
Loppefamilie
Dr. Livingston I presume?
Kjell Olav Haugen viser fram
noen godbiter

En stor organisme

Varene, som skal selges og
bli til penger i kassa, er stablet, ja nesten tredd i hverandre, fra golv til tak i den store
bussgarasjen. Nå dekomprimeres lageret og det tyter ut
på plassen hvor små og store
hender tar tak. Traktorlass på
traktorlass, traktorskuff på
traktorskuff, fylles opp og

kjøres ut til de ulike utsalgsstedene. Der tar flittige hender over og sorterer og ordner til. Jeg mer aner enn forstår at her lever en slags diger
organisme som intuitivt vet
hva som skal gjøres og hva
som skal hvor. Bare innimellom kan jeg registrere at en
og annen organisator og gir

Familien Larsen er spesiell.
Mor Gerd Elsi og sønnene
Børge, Audun og Leiv Erik er
alle aktivt med både i FMU
og i jobbinga rundt loppemarkedet.
Når jeg spør mor ??? hvorfor hun holder på med dette
her, år etter år, så svarer hun
at det har blitt slik. I tur og
orden har sønnene funnet sin
plass i FMU og som mor har
hun funnet sin måte å støtte
det arbeidet og det fellesska-

pet hvor sønnene har fått så
mye. På denne måten kan alle
gi noe tilbake.
Audun Larsen har nesten
ikke tid til å stå stille. Han og
traktoren hans er i bevegelse
hele tida. Men jeg får huket
tak i ham og spør hvorfor han
driver på dag ut og dag inn
med dette her.
– E vet´kje e. E vi´ bare hjelpe, svarer han med et eneste
stort smil.
Selv om tempoet er høyt,
har folk likevel tid til en liten
prat. Og det skulle bare
mangle: En og annen gjenstand må studeres, og det
prates og vitses, og latteren
henger løst. Men arbeidet går
unna. Og det må det. For dette utrolige kaoset av ting og
tang og skal i løpet av en kort
uke ryddes på plass så det
kjøpehungrige publikum kan
finne fram i sakene og så
gjenstandene kommer til sin
rette og blir satt pris på.

Her er nådegaven til hjelpetjenester i fri dresur. Forøvrig
en undervurdert nådegave
men ikke mindre hellig tjeneste. Mange av de som iler
til og fra er her på dugnad for
fuglene vet vilket år. Dette er
høstens store eventyr for
flere av de som er med her,
både å lage til og å gjennomføre markedet.
– Det blir bare gøyere og
gøyere jo nærmere lørdagen
vi kommer, sier Arve Konnestad. Far Reidar Konnestad
lar sønnen stå for praten.
Men når jeg spør om starten
på morroa, sender Arve meg
videre til en virkelig veteran,
Asbjørn Dalholt. Han har
vært med i tjue år snart. I
2008 er det visstnok duket for
et jubileum.
– De første åra dreiv vi med
lister, og nummererte alle
gjenstandene, men det måtte
vi jo bare gi oss på. Se på alt
dette, sier Asbjørn og peker
inn i garasjen.

– På lørdag er alt vekk. Det
er helt utrolig.
Jeg vil vite hvorfor han orker å holde på med dette så
lenge.
– Det er jo det å skaffe midler til å drive ungdomsarbeidet for. Dette er min måte å
bidra på.
Både han og Arve understreker det med fellesskapet.
Her møter de mange gode
hjelpere som de ikke treffer i
andre sammenhenger. I det
jeg passerer krimskramsteltet
registrerer som snarest at
også andre generasjon Dalholt er i arbeid der inne.
Det viser seg igjen og igjen:
Foreldre som har et brennende engasjement for en sak
kan lett komme i skade for å
lykkes med å overføre iveren
og innsatsen til neste generasjon. Ikke akkurat noen stor
ulykke i et arbeid som er avhengig av frivilliges innsats.
Så langt har rekrutteringen
av stadig nye hjelpere gått
ganske greit. Når neste gene-

reasjon går i den forriges fotspor, lover det godt for framtida.
I blodet

For noen ville dette være
hodepine de luxe. Punktum.
Men ikke for disse. Nåja, kanskje for noen. Men mange av
dem har fått dette i blodet.
Jeg er ikke helt sikker på at
alle dugnadsarbeiderne her
storkoser seg hele tida. Det er
nok stunder som er både slitsomme og trøttende. Men alt
i alt finner de verdien av arbeidet og innsatsen, både for
seg selv og for FMU, så stor at
de gladelig trør til i år som i
fjor.
Her møter du de gode hjelperne i FMU. Ikke alle skal eller kan eller vil tjene i rampelyset. Blant dugnadsarbeidere
finner du dem som helst vil
være anonyme, som ikke vil
ha oppmerksomhet rundt sin
egen innsats. Ære være dem.
Uten dem hadde veldig mye
stoppet opp eller aldri funnet

sted. Denne delen av det frivillige menighetsarbeidet er
kanskje mindre synlig for det
store publikum, men ikke
mindre viktig.
Med eller uten politisk
støtte

Når disse linjer skrives er
Bondevik statsminister. Om
han fortsatt er det når dette

leses, vites ikke. Han fikk i
alle fall æren av å åpne årets
marked. Det som imidlertid
er sikkert, er at årets loppemarked er vel i havn og – her
er heller ingen plan B – arbeidet med et nytt allerede i
gang. Det behøver ikke støttespillerne være det minste i
tvil om – takket være de
mange frivillige medarbei-
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kontaktinformasjon

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

til tider
PROKOR øver annenhver
onsdag i Fevik arbeidskirke kl 20.30-22.00
Ungdomsgruppa på Fevik
har åpent i arbeidskirka
fredag kl. 19.00 til 24.00
FMU (Fjære Menighets
Ungdom) møtes mandager på FMU-huset
kl. 18.00-20.00. Egen
bussrute til samlingen og
retur.

Familieklubben har samlinger andre torsdag i
måneden, kl. 17.00-19.00
på FMU-huset. Første
samling i høst er 8. sept.
«Stille kvelder» i Fjære
kirke på disse torsdagene: 15/9, 20/10, 10/11
og 1/12, kl. 19.30
Fjære spirituals (negro
spirituals) øver torsdager
i Fjære kirke kl. 19.1520.15.

Fjære Musica Antiqua
(barokk-musikk) har
øvinger i Fjære kirke på
torsdager kl. 20.30-21.30
sammen med orkesteret
Collegium Musicum
Grimstad.
Elle Melle (kor for 1.-6.
klasse) øver i Fevik
arbeidskirke hver tirsdag
utenom skoleferier 17.3018.45.

det skjer

ANSATTE
Sokneprest
Yngvar Langås
yl@grimstad.kirken.no

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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Piano- og orgelkonsert i
Fjære kirke

Lørdag 24. september kl. 13
blir piano- og orgelkonsert i
Fjære kirke: musikk av J.S.
Bach og Erik Satie.
Misjonsmøte

Fjære misjonsforening inviterer til misjonsmøte på
FMU-bygget torsdag 6. oktober kl. 19.30.
Tidligere misjonsprest Erik
Noddeland vil tale og fortelle
fra sitt arbeid innen den lutherske kirken i Kroatia.
Sammen med sin familie
var han en del år utsendt av
Det Norske Misjonsselskap
for å arbeide i denne kirken.
Orgelkomité og festspillkomité

Medlemmer i menigheten
oppfordres til å være med i
orgelkomitee for innkjøp av
nytt orgel for Fjære kirke og
festspillkomitee for Fjære
Festspillene 2006.
De som er interessert å
være med, kan møte på oppstarten i de to komiteene tirsdag 6. september på FMUbygget. Nærmere opplysninger fås ved å ringe Andrea
Maini å tel. 98412019.
Oppstart av negro-spiritual kor «Fjære
Spirituals" og barokkoret
«Fjære Musica Antiqua»

Torsdag 1. september
startet «Fjære Spirituals»
øvelsene igjen . «Fjære Musica Antiqua» skal øve sammen
med orkesteret Collegium
Musicum Grimstad. De to korene er sterkt profilert når det
gjelder repertoaret. Det første fokuserer på negro-spirituals, blues og gospel. Det
andre på renessanse, barokk
og noe moderne basert på
gregoriansk sang. Alt dette er
lovsang til Gud i forskjellige
uttrykk hvor frommhet møter høykunstneriske komposisjoner. Hvis du er interessert og kan lese noter, ta kontakt med Andrea Maini på
tel. 98412019 eller kom direkt

på øvelsene. Opplegget er
slik at hvis man ønsker det,
kan man synge i begge korene.
Stille kvelder i kirka:
Ro og stillhet i en hektisk tilværelse

Det er mye støy rundt oss.
Kanskje også inne i oss?
Hvordan finne ro? Hvordan
få tenkt gjennom ting? Hvordan få en god samtale både
med seg selv og Gud?
For mange har forskjellige
type stille dager eller stille
kvelder i kirker og andre steder vært til hjelp? Noen kaller det også meditasjonkvelder.
Jeg tror det ikke er lett å
finne et navn som fanger opp
et slikt opplegg. En må heller
komme, se, prøve ut, oppleve.
Nå inviterer vi folk fra menigheten til noen slike kvelder i Fjære kirke. Men gjerne
også fra de andre menighetene, Grimstad, Landvik og
andre. Ingen menighet har
tid og krefter til å lage alle
opplegg! La oss ha noe felles!
Hvordan blir opplegget? Vi
har ikke alt klart. Men organist Andrea Maini blir med
og benytter orgel og piano.
Han kommer til å spille meditativ musikk for piano av
Erik Satie og andre.
Videre blir korene han leder med, ”Fjære Spiritual” og
”Fjære Musica Antiqua”. Likeså musikergruppen – ”Collegium Musicum”.
Personlig tror jeg musik-

ken gir oss mye, og den hjelper mange mennesker til å
finne ro og nå ned til dybdene i seg selv – dybder en i
dagliglivet ikke er så kjent
med.
Men møtet med Gud –
hvordan formidles det? Møtet med Gud skjer i alt som
foregår, men har også en spesiell mulighet gjennom fortellingen fra Bibelen som en
vil dvele over.
En vil få utdelt et ark med
en bibeltekst en skal tenke
over/meditere over. En skal
la teksten tale til en selv. En
dveler ved teksten og ser seg
selv i tekstens situasjon
og/eller i Jesus ordene. Bibelfortellingen er selve nerven i opplegget, og mange
opplever at evangeliet er
Guds kraft som taler til dem!
Kvelden avsluttes med
nattverd. Gjennom denne
handlingen erfarer en sterkt
at Gud er nåde, kjærlighet og
gave.
I evangeliene fortelles det
noen ganger at Kristus inviterte disiplene til å bli med til
et stille seg og hvile seg. Denne siden ved Jesus blir lett
borte for oss, men den er viktig. Jeg tror en stille kveld i
kirka med det opplegget jeg
nå har skissert litt av, vil kunne gi mulighet for ettertanke,
stillhet, nærhet til seg selv og
Gud og større klarhet over
eget liv og egen livssituasjon.
Høstjazz

Husk høstjazzen i Fevik kirke søndag 30/10 kl. 20.00

FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

Tonje Margrete og
Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester
Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

