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På ulikt vis er jula slik for mange av oss, at vi brått står der ved
krybba og ser, ikke barre Jesus-barnet, nei, ser hele bibelhistoria.
Ser at Gud ble menneske og ba oss å elska Gud og nesten vår
som oss selv. Og nesten din, sa han, det er enhver som trenger
din hjelp. Derfor blir jula hvert år på nytt spørsmålet: Og hva så?
Vismennene ved siden av meg har rådslagning og tar en annen
vei enn den de hadde tenkt før de så underet. En annen vei. . .
Gjeterne snur og drar tilbake på jobb og lover Gud for det de har
sett og hørt. Kort og kontant julefeiring. Maria og Josef hadde
knapt hilst de mange underlige gjestene adieu før de måtte ta
med seg himmelsønnen og flykte fra ein blodtørstig tyrann. Jesus startet livet som flyktning.
Og jeg? Kommer jeg tilbake fra julefeiringen sammen med tyrannen eller flyktningen? Sammen med de som ikke ville ha slikt
folk i hus, eller i lag med esler og stuter med lav rang? Sammen
med de sovende i eller med oppspilte og våkende gjetere?
Julefeiringen skulle hjelpe meg å løfte slike tankar til overflaten.
Den gjør ikke alltid det. Ofte sliter jeg. Trolig ville en kald overnatting under åpen himmel, ved eit leirbål, hatt bedre effekt.
Med en svær og svart himmel over, men med stjerner på, om en
fikk velge ei stjerneklar natt. Galskap, ville noen si. Så dumt. Å
ja? Er det mindre dumt det vi presterer hvert år fra oktober til
siste uka i desember?
Tenk å kunne å skrelle av alt helt inn til det ene inderlige ønsket:
å se stjerna skinne på himmelen når det blir jul? Stjerna for bibelordet. Natta for en mørk verden. Finne Kristus i de menneskene som kom i min vei.
Vismennene og gjeterne bare fulgte et slags påbud som ble lagt
fram for dem. De var lydige og fant Ham som
skapte forandring, glede og håp. Kva kan skje
med meg?
Om du skulle se et flammende bål et sted i
julenatta, så ikke ring brannvakta uten videre. Det det kan være meg og veslejenta
som er ute for å se hva som kan skje med
oss. Eller det kan vær noen andre som syntes idéen var god. Gledelig jul!
Peer Rødal Haugen
redaktør

Vi trenger din støtte
Hermed runder vi av det første året
med nye Fjæreposten. Det har vært
både utfordrende og krevende, men
mest kjekt. Tilbakemeldinger fra lesere har vært svært oppmuntrende,
og alt tyder på at fjærefolket ønsker denne
kommunikasjonen
med menighetsarbeidet.
Noe av hensikten
med en såpass frisk satsing på å nå ut til alle
husstander i Fjære, er å
presentere og invitere til
arbeidet som gjørest rundt
i menigheten, både for
barn, unge og voksne. Ikke
minst har det vært viktig å få
formidlet det nye som skjer i og med
menighetens trosopplæringsprosjekt «SAMMEN».
Fra og med forrige nummer valgte
vi å øke opplaget til 4.800, med tilhørende distribusjon, for å være sikre på at alle husstander i Fjære får
den i postkassa. Vi fikk så mange
henvendelser fra folk langs grensa
mot Grimstad som ikke fikk den, og
som gjerne ville ha den. Det måtte vi
jo gjøre noe med.
Å holde ei slik avis flytende økonomisk, gjør seg ikke selv. Det har
hele tiden vært målet at avisa, ved
hjelp av annoseinntekter, skal bære
seg selv med hensyn til dekking av
trykke- og distribusjonsutgifter. Vi
vil prøve å unngå at avisa belaster

annet viktig arbeid i menigheten.
Dit er vi ikke kommet – vi ballanserer ikke helt.
Som leseren vil ha oppdaget ligger
det denne gangen ved en giro
i avisa. Det betyr selvsagt at
vi håper på et håndslag fra
lesere som ser verdien i arbeidet med Fjæreposten.
Pr dato koster det oss ca
kr 17.000 å trykke og distribuere hvert nummer,
altså ca kr. 100.000 på
årsbasis. Noen raske
regnestykker vil vise at
det er ikke så mange
kronene som skal til
fra et visst antall betalere før
store deler av utgiftene er dekket.
Redaktøren ønsker selvsagt å kunne bruke mest mulig tid og krefter
på å fylle avisa med interessant stoff
og anrette det smakfullt. Så langt
har mye tid gått med til å skaffe kronene det koster å produsere den. Jo
mer vi kan få inn i bladpenger, jo
mer ressurser kan legges ned i å gjøre Fjæreposten enda bedre.
Med håp om at dette milde påtrykk kan utløse økonomisk støtte
fra mange lesere, går vi frimodig løs
på en ny årgang.
På tampen vil redaktøren takke
alle annonsører som har bidratt til å
gi ut 2005-årgangen. På gjennsyn i
2006. Velsignet jul og godt nytt år til
alle lesere av Fjæreposten.

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. »

Lukas Berntsen Egge
Døpt i Fjære kirke 16. okt.

Adrian Olsen Falck
Døpt i Fjære kirke 6. nov.

Oline Birkedal Havstad
Døpt i Fjære kirke 6. nov.

Mollie Skoland Andreassen
Døpt i Fjære kirke 6. nov.

Ingrid Helene Frivoll Sørensen
Døpt i Fjære kirke 6. nov.

Emily Dahl Hansen
Døpt i Fjære kirke 6. nov.

Marius Krum Dommersnes
Døpt i Fjære kirke 13. nov.

Eivind Andreas Larsen
Døpt i Fjære kirke 13. nov.

Adrian Skripeland
Døpt i Fjære kirke 13. nov.

Presentert med feil bilde i forrige nummer

Eva Vinjor Røssland
Døpt i Fjære kirke 6. nov.

4-åringene inntar kirken
Tre torsdager i høst har vi hatt samlinger med
menighetens 4-åringer på Fevik Arbeidskirke.
Samlingene har væært en del av
trosopplæringsprosjektet Sammen, og et tilbud
til alle 4-åringer som mottok kirkeboka i høst.

F

Ingvild Wangensten

Det har væært godt oppmøte og til
sammen har 19 forskjellige barn
med foreldre vært innom.
Vi har snakket om de mest generelle temaene i forhold til kristendommen. Skapelsen, jula og påska.
Samlingene har inneholdt dukketeater, skuespill, sang og flanellograf.
Flanellograf blant 4-åringer er helt
fantastisk og kjempegøy å ta del i.
Alle barna satt med nesen oppi sta-

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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– What is the point, sa han. Det var bekksvart vintermorgen og vi
satt ved frokostbordet i halv åtte-tida. Min afrikanske elev fattet
ikke poenget med å stå opp midt på natta for å spise.
– It´s in the middle of the nigt, man!? Tja. . . Det er jo ikke akkurat slik at hver vintermorgen er som en fest, mener jeg å ha registrert. Men av og til evner vi å løfte blikket og se, se lenger
enn til snørrdråpen som henger fra nesa og subber i sutreleppa.
– Jeg ønsker at den store julestjerna skal være på himmelen når
det blir jul. Denne satsen leverte veslejenta mi en slik kald og
klar morgen i sin femte vinter, på veg til barnehagen. Slike replikker er egnet til å sette tankene i sving, selv om hennes ønske var konkret nok. Det første som sveiv meg var strofa fra julesangen: “Vi har og en ledestjerne, og når vi den følger gjerne,
kommer vi til Jesus Krist».

TIPS !
OSS
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tivet og iveren etter å få henge på figurer var enormt stor. Det mest positive var at vi merket barna også
lærte noe fra disse historiene.
Samlingene ble avsluttet med boller og saft og kaffe til de voksne. Vi
vil takke Ellen og Reidun for mange
gode boller. Det har kommet inn
masse god respons på tiltaket, og
samlingsstunden på slutten ble
trukket frem som et flott sosialt tiltak. Det vil bli nye 4-årssamlinger til
våren for de som mottar kirkeboka
da, vi gleder oss allerede.

:-)
Pernillle Linnea Olsen
Døpt i Fjære kirke 27. nov.

Nikolali Stave Olsen
Døpt i Fjære kirke 27. nov.

Hannah Skretting Kristiansen
Døpt i Fjære kirke 27. nov.

Alle nybakte foreldre har vært gjennom
det som oppleves som en større eller
mindre utfording, nemlig å bestemme
seg for navn til den lille. Der er så mange
hensyn, så mange kolliderende asossiasjoner og så mange forventninger...
Denne lille tilskikkelsen beskriver én
side av saken:
Presten: «Hva er heter barnet?»
Fadderen: «Åse Tove Kristiane Laurentse
Sofie Therese.»
Presten til klokkeren: «Hent mer vann».

Vi garanterer et velsmakende måltid
for hele familien!
stor variertmeny
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 21. febr
Materiellfrist 15. febr.

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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Du ble tatt fra verden så alt for brått
Og tok med deg i graven en del av meg
Jeg klamrer meg fast til minnet ditt godt
Men delen jeg mangler er lagd av deg

Jeg smiler og snur meg for å si deg noen ord
Da kommer jeg på det, jeg er alene
Jeg hører en lyd, jeg vet det er deg
Da kommer jeg på det, jeg er alene
Jeg vil du skal vite – hør på meg!
Det beste jeg eier – er minnet om deg!
Bjørn Christian Ørnholt (14)

Det er flott at unge skriver og setter ord på store, viktige, vanskelige og gode sider av livet og det å være menneske. Noen
skriver for å sortere tankene etter selopplevde hendelser. Andre, som i diktet over, prøver å sette seg inn i hvordan noe
kan føles og oppleves. «Den som leser blir lærd. Den som også skriver, blir vis». Fjæreposten tar gjerne imot bidrag fra
flere skriveglade unge (og gamle). Vi har ikke noe imot å være avisen som var først ute med å presentere på trykk noe
av en «ny Ibsen eller en ny Hamsun»... Dermed er utfordringen gitt. Skriv! Red.

– trosopplæring i Fjære

Evangeliet om den nære Gud
F

Olav Skjævesland
BISKOP

Det er minst hundre måter å nærme seg juleevangeliet på! Det innbyr til så mange innfallsvinkler og utlegninger! En av mange måter å nærme seg julens gode budskap på, er å lese det som
evangeliet om den nære Gud. Evangeliet om Guds
nærhet.
Vi kan saktens søke Gud. Mange søker Gud.
Lengselen etter et siste ankerfeste i livet – for tid
og evighet – sitter dypt i oss. Jo, vi kan søke Gud.
Men til syvende og sist må vi oppsøkes.
Vi klarer aldri å finne Gud. Vi må finnes av den
Gud som var villig til å bøye seg ned – helt ned.
Her vi er. Slik blir julens budskap nettopp evangeliet om den nære Gud.

Jeg hører av og til mennesker si: «Da jeg kom til
tro?…». Spørsmålet er om det ikke er riktigere å si:
«Da troen kom til meg?…». Den Gud som julenatt
bøyde seg helt ned til oss i Jesus Kristus, han er det
også som fortsatt kommer helt ned og tenner troen i vårt hjerte.
Jo mer vi grunner på julens mysterium, desto
større dybder aner vi. Den Gud som favner kosmos, kommer til vårt lille støvgrann av en klode –
som et sårbart barn på mors fang.
«Han som all verden er for trang/her ligger han
på moders fang», sang Martin Luther i sin store
julesalme. Slik deler Gud vår virkelighet: «Ordet
ble kjød». Og «kjød» er i det gamle bibelspråk det
realistiske og saftige uttrykk alt som hører menneskelivet til.
At Ordet ble kjød, må en bruke undringens øyne

for å fatte. Og fremfor alt: Mysterier skal man ikke
tukle med, men lovprise. Slik englesangen lød - og
lærer oss: «Ære være Gud i det høyeste».
Altså: Jesus er en av oss. I Jesu årer pulserte blod
fra Marias hjerte. Så realistisk! Julen betyr dermed
at Guds virkelighet og vår ikke er adskilt med lysårs avstand. Gud gjør seg til ett med vår verden.
Og jorden gjøres landfast med himmelen.
Jesus har vist oss hvor Gud er: I vår hverdag og
vår fest. I våre små gleder og store sorger. Han
gjorde seg til ett med alle jordens skrik i barnets
gråt i krybben og i sitt siste rop fra korset: «Min
Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg!»
Fra Jesu fødsel av er Gud sammenfiltret med vår
historie. Julen er Guds ja til verden. Det er som
Gud vil si: «Du menneske, fra nå av kan ingen
makt i verden hindre meg i å holde av deg»

Noen bittesmå sangere

Hele gjengen samlet
(tilfeldig rekkefølge):
Elise, John, Håkon,
Helene, Andreas, Ole
Mathias, Monica, Ine,
Ask og Andrea

Kristine Pedersen med Ine

«Babysang er ikke et sangkurs, men
en flott mulighet til å treffe babyer og
andre småbarnsforeldre i
menigheten», sto det i annonsen som
lokket en gruppe foreldre og småbarn
til FMU bygget tidlig i høst.

F

Jan Inge Tungesvik
TEKST

& FOTO

De inviterte var barn som er
døpt i 2005 og opplegget er
en del av Trosopplæringen
«Sammen».
Vi besøkte den glade gjengen en onsdag før jul. Det er
Margrethe Rognstad som er
instruktør denne dagen.
Mødrene, for det er faktisk
bare mødre foreløpig, sitter
i en ring med sine små på
fanget.
Margrete har skolert seg på
opplegget og sammen med
Vibeke Marie Tobiassen har
hun ledet gruppa i høst.
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Musikalsk leder Kirsti Haugen og Jorunn Nærdal, har
også vært bidragsytere
underveis.
I dag er det juleavslutning
med grøt og litt ekstra kos i
pausen. Vanligvis er det
medbragt niste, kaffe og tåteflaske.
Vi tok bilder av noen av
barna og de unge mødrene
og var etter på ikke i tvil; det
å synge sammen, det å være
sammen, det å danne et fellesskap, har en kraft i seg
som ikke lar seg måle. Det
må oppleves ,slik en gruppe
gjør det hver onsdag på
FMU-bygget.
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TROSOPPLÆRING I FJÆRE MENIGHET
SAMMEN for gode oppvekstkår
SAMMEN om å påvirke samfunnet

Visjonskonferanse
for ungdom

min tro
Denne spalten er en stafett der utfordringen
går til en ny skriver hver gang.
Hvordan kom troen inn i ditt liv?
Hva har den betydd for deg?

Småbarns-treffene er
verdifulle møteplasser
Fredag 2. desember
arrangerte Sammenprosjektet en felles førjulsamling for småbarns
treffene på Vik, Lia og
Fevik.

F

Inger-Anne Vedå
TEKST

& FOTO

Det ble en riktig så hyggelig formiddagsstund for både store og små. Ingvild
Wangensteen og Kirsti P. Haugen fikk
ungene med seg i både julefortelling og
sang. Ungene syns det var ekstra moro å
få spille på de mange musikkinstrumentene som Kirsti hadde med seg.
Etterpå spiste vi og koste oss med muffens og sjokoladekake, barna lekte og vi

voksne pratet sammen. Dette var så koselig at vi vil prøve å ha en felles samling en
gang i halvåret.
Følg med i avisa etter nyttår på når de
forskjellige småbarns treffene starter opp.
Småbarnstreffet på Fevik
Hver fredag kl.10.00-12.00
Ta med niste og 10,- (pr.familie) til
saft/kaffe
Kontakt:
Mona Stiansen 37043448/97785956
Inger-Anne Vedå :37047448/90541490
Småbarnstreffet på Vik
Kontakt:
Åshild Wilhelmsen 37091970
Småbarnstreffet i Lia
Kontakt:
Børg Knutson 37047217

TROSOPPLÆRING I FJÆRE MENIGHET
SAMMEN i kirken inne
SAMMEN i kirken ute

Ungdommene i Fjære menighet verdsetter turene og turfellesskapet høyt i ungdomsarbeidet. Det knytter folk sammen og skaper samhold, hevder de.

F

Kjell Olav Haugen
TEKST

& FOTO

11. – 13. nov var 34 ungdommer og 5
ledere fra Fjære menighet samlet til
Visjonskonferanse på Hillestad-hyttene
i Tovdal. Visjonskonferansen er et ledd i
trosopplæringsprosjektet «Sammen» i
Fjære menighet.

De flotte hyttene på Hillestad dannet en god ramme
rundt denne helga. Ungdommene var inspirert og
koste seg i innendørs badebasseng, boblebad og badstue. Gjennomgangstemaet
var «Sammen». Vi var sammen i badebasseng, ute i
hinderløype og om kvelden
på hyttene.
Alle ungdommene var
blitt trukket ut til å være

med på turen, oppholdet
ble betalt av midler fra
«Sammenprosjektet», noe
ungdommene satte pris på.
Dette var den første turen
i en 2 trinns visjonskonferanse, den andre turen blir
til våren.
Hva gjorde vi uten om det
å være sammen? Det var
viktig for ungdommene å gi
uttrykk for hva de syntes
kirken bør være opptatt av

framover. Vi fikk mange artige svar på det, men
gjennomgangstema var at
flere turer var viktig for å
holde på ungdommen. Å
være på tur styrker samholdet og knytter folk sammen.
På den neste turen, som
går til utlandet, vil vi arbeide mer med hva som skal til
for at ungdommene skal engasjere seg .

Det nye menighetsrådet klar til dyst
I november hadde
de nyvalgte
medlemmene til
menighetsrådet sin
første samling. Der
ble det fordelt
lederansvar og
representasjoner i
forskjellige utvalg.
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F

Vidar Øvland
TEKST

& FOTO

Når det nye menighetsrådet
overtar etter det avtroppende
ved nyttårsskifte, blir det
også lagt en ny struktur for
råd og utvalg i menigheten.
Menighetsrådet vil, som i
dag, være felles for både Fjære og Fevik, og vil være begge
kirkenes talerør inn til Grimstad kirkelige fellesråd.
Under menighetsrådet vil det
bli et menighetsutvalg for
hver av kirkene. Disse utval-

gene har i dagligtale ofte
hvert snakket om som MUF.
Disse utvalgene skal bestå av
seks representanter, tre fra
menighetsrådet og tre fra
menigheten.
Den nye ledelsen

Menighetsrådet er selv ansvarlig for å velge leder, nestleder og representanter i råd
og utvalg. De ny representantene har gjort følgende fordeling:
Tom Heskestad blir leder for
menighetsrådet. Else Leifsen

blir nestleder for menighetsrådet. Inger Theresie Nytræ og
Bent Sætra skal møte i Fellesrådet. Berit Halvorsen skal
møte i styret for Fevik barnehage og i FMU-styret.
Hjalmar Haglund møter i
styringsgruppa for «Sammen».
I menighetsutvalget på Fevik
(MUF) vil Else Leifsen, Bent
Sætra og Eli Anne Haugen sitte. Tom Heskestad, Inger Theresie Nytræ og Berit Stiansen
sitter i menighetsutvalget i
Fjære (MUF) .

Rullering på lederverv

Det er i loven for menighetsråd slik at leder og nestleder velges for ett år av gangen. Menighetsrådet har derfor mulighet til å velge ny leder og nestleder i løpet av perioden.
Vararepresentanter

Det er ved dette valget tatt
inn åtte vararepresentanter,
det er like mange som det er
faste representanter i menighetsrådet. Det avtroppende

menighetsrådet valgt å
utvide antall vararepresentanter fra fem til åtte
siden perioden for menighetsrådet er fire år, og
det er ofte slik at noen
går ut av rådet før perioden er over. Da vil man,
med så mange vararepresentanter, ha flere som
kan kalles inn når behovet melder seg.
Vi ønsker det nye menighetsrådet lykke til
med oppgaven de står foran!

Noen av representantene til det nye menighetsrådet, f.v. Eli
Anne Haugen, Inger Theresie Nytræ, Berit Stiansen, Tom
Heskestad, Else Leifsen og Bent Sætra. Berit Halvorsen og
Hjalmar Haglund var ikke tilstede da bilde ble tatt.

For meg har det alltid vært naturlig å være kristen.
Jeg vokste opp i en kristen heim. Mor ba aftenbønn
med oss barna og leste for oss av barnebibelen som
også hadde mange fine bilder. Min favoritthistorie
var om Daniel i løvehulen.
Far var klokker i kirka og jeg satt mange ganger
sammen med han i klokkerstolen. Ofte om kveldene hadde han familieandakt i min oppvekst.
Jeg var med på søndagskolen hvor jeg gled over
fra å være deltaker til å bli leder.
Da jeg var 12 år, fikk jeg min første bibel i julegave og leste den igjennom flere ganger. På denne
måten var troen noe som vokste i meg i barndom
og videre i ungdomstiden og har alltid vært en del
av meg.
Hva har den så betydd i mitt liv?
Det ordet jeg i størst grad opplever beskriver det,
er ordet trygghet. Det å vite at jeg har en Far i himmelen som elsker meg, som sier «Frykt ikke for jeg
er meg deg», det å vite at jeg har en Frelser som har
båret all min synd; alt dette og mye mer har gitt
meg en trygghet som har betydd svært mye for
meg.
Jeg har slitt mye med psykiske problem i form av
angst og depresjon. Ofte har jeg kjent hvordan
angsten river i meg. Da har troen vært et trygt holdepunkt, noe som har gitt meg kraft til å gå videre.
Det å få tro på en Gud som elsker meg akkurat slik
jeg er: med min maktesløshet, med mitt indre raseri og hat, min fortvilelse og mine dype lengsler, det
har vært og er en kilde til glede og trygghet midt i
det jeg så gjerne hadde sett annerledes.
Et av de bibelordene jeg oftest har kommet tilbake til er: «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt
dere har å be om fram for Gud i bønn og påkallelse
med takk. » Fil. 4,6. Så får jeg ta fram i hverdagen
det jeg er bekymret for og legge det hele over i
Guds omsorg og gi han ansvaret. Om det ofte kan
være vanskelig å la det ligge der, så har det likevel
betydd en masse for meg.
Jeg kjenner troens trygghet også i en annen
sammenheng, nemlig ved tanken på døden.
Ofte når jeg er i begravelse
tenker jeg på min egen død. Selv
om jeg ønsker å leve, kjenner jeg
ikke frykt for døden, for da skal
jeg jo få komme til ham, min
Himmelske Far, min Frelser der
alt er bare godt. Denne trygghet
er grunnlagt på at det som Jesus
gjorde for meg er nok. Nok for
tid og for evighet.
Oddvar Svalastog
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Tidslinje
• 1870-årene: Aktiv tid
på Fevik. Oppbyggelsesmøter på Birketveit
skole i regi av skolemannen Asbjørn Knutsen
• 1882: Bedehuset Bethel bygges
• 1882: Engene kirke
reises – stod tidligere i
Grimstad.
• 1880-årene: Besøk av
forkynnere som Paul
Wettergreen, Lars Oftedal og Fredrik Franson.
• 1880/90-årene: Debatt om mulig ny kirke
i Fjære
• 1912: Bedehuset
Fredheim på Møssevold reises
• 1916: Den evangelisk
lutherske frikirke i
Grimstad blir aktiv
partner i Fevik bedehus. Ansatt sykepleier
for Fevik en kort tid.
• 1930: Fredheim ungdomsforening (senere
Fevik IUF) etableres.
Den holdt først til på
Fredheim, senere på
Fevik bedehus.
• 1940-45: Krigsårene
skapte vansker, men
gav næring til gode
samlinger og vekkelsesvinder
• 1941: Ungdomsforeningen starter en yngres avdeling
• 1950: Påbygg «ytre
rom» Fevik bedehus
• 1950-årene: Fjære
sogn med egen hjelpeprest på Fevik
• 1951: Brann i Fevik
bedehus
• 1960-årene: Økende
fokus på mulig samarbeid mellom bedehus
og menighet
• 1960-årene: Pikeforeningen Santi
• 1970-årene: Den ev.
lutherske frikirke trekker seg ut av samarbeidet ved planlegging av
nytt bygg.
• 1974. Første julemesse
• 1976: Arbeidskirken
innvies, med rom for
barnehage(r), postkontor og bankekspedisjon.
• 1976: 10-13 klubb,
barnegospel og gospelkor for ungdom v. menighetssekretær Kjell
Olav Haugen
• 1990-årene: Arbeidskirkeforeningen avklarer sitt ønske om å
overdra bygget til Fjære menighet og å fortsette arbeidet innen
rammen av menigheten.
• 1993 (ca): Fjære menighet oppretter kapellanstilling på Fevik
(Hans Erik Rud, Oddvar
Tveito)
• 2005: Fevik arbeidskirke overdras til Fjære
menighet og endrer
navn til Fevik kirke

Veien mot Fevik kirke

Om sammenhengen mellom bedehuset Bethel, Fevik bedehus, Arbeidskirken og Fevik kirke
Bedehuset på Fevik stod ferdig i 1882, Arbeidskirken ble
innviet i 1976, og nå i 2005 går arbeidet videre som Fevik
kirke, en helt naturlig del av Fjære menighet. Det er
sjelden noe kommer helt av seg selv. Det ligger klare
behov, drømmer og stor innsats bak.

F
F

Jarl-Vidar Erichsen
TEKST

Arne Martin Gimse
TEKST

I en gulnet protokoll fra omkring 1930 finner vi en skildring av Arbeidskirkens tidligste historie. Historien går
tilbake til byggingen av Bedehuset Bethel (Fevik bedehus) omkring 1882. Dette
huset står fortsatt, nå som
menighetslokale for menigheten Zion. Forteller er Theodor Terjesen, en av dem
som selv opplevde denne
starten:

Bedehusets
tidligste historie

Birketvet skole havde i sin
tid to lærere Asb. Knudsen
+ Bjørge. Knudsen var relgiøs interiseret og efter at det
nye skolehuset var bygget
aar 1875-76 begynte han
med at holde opbygelsesmøter i skolens største klasserom, som reggel hver søndag eftermed. kl 3. Senere
blev skolens gymnastikværelse, som stod ubrukt ominredet til forsamlingslokal
og utgifterne til samme blev
betalt med frivillige bidrag
fra Kredsens befolkning.
Emissær virksomheden
blev nu mer almindelig.

Fevikmusikken

Sognepresten gjorde til dels
innsigelser og fremholdt at
han kunde holde møter herborte eller ogsaa kunde han
itilfælde sende sin Capelan.
Frikirkestifteren Paul Vettergreen fik ikke adgang til
skolelokalerne.
Forsommeren 1880 fik J.
Brinch lov av J. Boe til at benytte Træskibs-(spante)planet og Vettergreen talte
da for store forsamlinger.
Nedskriveren T. T. reiste
samme sommer til søs og
kom atter hjem igjen vinteren 1883 og i den mellemtiden var Fevik Bedehus bygget.

Forhistorien til Fevik Kirke
Fevik kirke er et nytt navn.
Fevik Arbeidskirke er snart
30 år. Mens Fevik Bedehus
hadde røtter tilbake til 1882.
For den som har «lest» historien, ser en at det
gjennom disse tre begrepene, går en rød tråd. Fevik
Bedehus, og etter 1976, Fevik Arbeidskirke, hadde
som formål: «På guds ords
og den lutherske bekjennelses grunn, å se til at der drives tilstrekkelig og hensiktsmessig kristelig virksomhet
på stedet, og selv drive slik
virksomhet. » (Statuttene
§2. )
Møtevirksomhet på luthersk grunn på Fevik ble
drevet ut fra Fevik bedehus.
I nærheten hadde vi Fredheim Bedehus på Sømsveien og Salem bedehus på

Hausland, som utfylte dette
arbeidet.
I denne omgang vil vi se
på hva som skjedde med Fevik Bedehus på 60 og 70-tallet. Utover mot 1960 ble det
klart at det gamle bedehuset
fra 1882 var lite egnet for de
aktiviteter og behov som etter hvert viste seg. Huset var
kaldt og manglet sanitæranlegg. Kjøkkenet var gammeldags og parkeringsplasser var det skralt med. Det
ble vurdert å bygge om og
utvide huset, men etter
hvert ble det oppgitt. Nå var
det ny tomt som trengtes.
Etter en tid tilbød Fjære
kommune
bedehusforeningen tomta der kirka står
i dag. Den lå sentralt, men
var lang og smal. Men det
beste var at tomta ble over-

latt foreningen vederlagsfritt.
Virksomheten
på bedehuset

Ukas viktigste møte var
fem-møtet på søndag ettermiddag. En gang i måneden
var det Frikirken som hadde
møtet. Ellers ble møtene
holdt med hjelp av ulike organisasjoner. Selvfølgelig
var møtene felles for alle.
Hver onsdag hadde Frikirken ukemøte. Da pleide pastoren fra Grimstad å komme
å tale, og det kunne også
være med andre fra Grimstad, blant annet sangkrefter. Ofte var det få på ukemøtene. Det hendte til og
med på vinteren at møtene
ble holdt på kjøkkenet. Så

Søndagsskole i 1937. Noen
kjente?

Fortsetter side 8

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

Aktivitetsglimt fra
Fevik bedehus
«…, da jeg skulde prædike i Missionshuset i Fevig. Paa
dette Sted havde der dannet sig en liden
Missionsforening, hvortil alle Guds Børn havde Adgang,
saavel Statskirkelige som Frikirkelige, og der var et fyrrigt
Liv blant Guds Børn; den Aften jeg var der, bleve flere
Sjele frelste.
(Emissær O. Samuelsen 1883)

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

www. fevikelektro. no
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ARNE MARTIN GIMSE og JARL V. ERICHSEN samler og beskriver Arbeidskirkens historie. Utdrag
presenteres her i Fjæreposten, vi regner med at
vi presenterer en samlet beskrivelse i eget hefte, og utfyllende dokumentasjon vil ligge på
hjemmesiden - www. fevik. kirke. net. Vi ber deg
som har kommentarer, tilføyelser, rettelser, bilder eller andre bidrag om å ta kontakt!

«I Begyndelsen havde Myndigheterne ordnet de saa, at
der kun skulde være Tjeneste hver tredie Uge i Nedenæs
Kirke, ja, senere endog kun hver fjerde, og det var man
meget misfornøiet med. Nu har man imidlertid faaet en
ganske god Ordning istand, hvorved der er blet Tjeneste

hver anden Uge. En stor Del af Fjære Sogn ligger nemlig
saa nær ned til Nedenæs, at Folket der bekvemmere kan
samles did end til Fjære Kirke. Saa har man faaet det saaledes til, at Øiestad og Fjære Prester vexelvis forretter der
hver anden Søndag, og derved er alle Parter blet tilfredsstillet. »

«Ja maa Gud faa sin vei med os og velsigne vor ungdomsforening og os alle i disse Krigens alvorlige tider. (…) Ja
saa er 1939 ogsaa lagt bag i evighedes malstrøm, et aar
fuld af uro og spente forhold, lidelser og nød afslutter
dette aar særlig naar vi tænker paa Finland. Men for vort
land har Gud i sin naade skånt os for Krigens rædsler. »

(Lars Oftedal 1886)

(Ungdomsforeningens protokoll før jul 1939)

«Mødet afsluttedes med Tak til Gud for hans uændelige
Naade og Godhed imod os i det henrundne Aar, og med
Bøn om hans rige Velsignelse over Gjerningen fremdeles».
«St. Hans aften var ungdomsf. Sammen med Fevik indremissjon i Ranvika. Sogneprest Holstad og emissær Thor
Helleren talte. »

«Onsdag 23 februar hadde vi et gjildt vitnemøte i ungdomsforeningen. Et par brødre fra forsamlingen på
Folkets hus, Edv. Zackariassen og Einar Grevstad, var
med oss og deltok med vitnesbyrd. (…) Det ble bestemt å
ha en del fellesmøter sammen med Forsamlingen i
Folkets hus kommende uke. (…) Onsdag 1ste mars
begyndte fellesmøtene mellem Fevik ungdomsforening,
Frikirken, «Salem» og den Frie Ev. Forsamling. »

(Ungdomsforeningens protokoll 1931)

(Ungdomsforeningens protokoll 1944)

(Referat fra årsmøtet 1917)
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Lengst t. v. : Fevik bedehus.
T. v. : På tømmerhogst for
Fevik arbeidskirke 1974.

Festsamvær i
Fevik kirke
8. januar
kl. 17. 00

Hei alle
kirkevenner!
De fleste har vel
fått med seg at
Fevik Arbeidskirke
nå er blitt Fevik
Kirke. Dette har
vært en lang
prosess som har
pågått over mange
år, og mange har
lagt ned masse
energi og innsats i
dette arbeidet.
Nå ønsker vi å markere overtagelsen med
en skikkelig fest på
kirka. Her ønsker vi
alle velkommen, store
og små, gamle og
unge, for å feire sammen. Vi får storfint besøk av biskop Skjævesland, flere gjester
er invitert, og både korene i kirka, Elle Melle
og Prokor, og lokale
krefter stiller opp. Vi
håper på en flott markering med hele kirkefamilien på plass!
Vi starter med gudstjeneste kl. 17, med
tale av biskopen.
Under gudstjenesten
blir det opplegg for
barna i kjelleren.
Etterpå
blir
det
feiende flott servering,
både for barn og voksne. Til slutt vil vi se
både på historien bakover og vyer for framtida gjennom et festsamvær, mest beregnet på de voksne.
Vi håper kirka blir
for liten denne dagen, og ønsker alle
velkommen til festen
8. januar 2006 kl. 17!
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slapp de å fyre opp inne i salen for de 2-3 som kom. Frikirken trakk seg ut, blant annet fordi de bygde ny kirke i
Grimstad.
Fevik hadde en stor ungdomsforening. Ungdomsforeningen var på Fredheim de
første årene. Senere ble det
vedtatt å flytte møtene til Bedehuset, og det fortsatte det
med. I 1960-åra begynte de
med bibelgrupper i hjemmene også.
Årsmeldingen 1970 fortalte
om en allsidig virksomhet: 5
styremøter, 6 fester, 5 utlodninger, 6 ungdomskvelder, 1
sommerfest og 70 vanlige
møter. I tillegg yngresmøter,
barneforeningsmøter, bibeltimer, søndagsskole og musikkøvelser. Navnet til tre
menn går igjen i tiåret før
1976: Formennene i denne
tida var:
Bjarne Samuelsen 1967–
1970, Arne Austad 1971–
1973 og Rudolf Pedersen 1974
–1976.
Nærmere
Den norske kirke

I 1970 nedsatte styret et arbeidsutvalg. Nesten selvsagt
bestod det av disse 3 menn.
Utvalget fikk i oppdrag å utrede spørsmålet om eierforhold, statutter, virksomhetens omfang, endelig planløsning for ny kirke og finansiering.
Et av de spørsmålene som
snart ble drøftet var hvordan
virksomheten skulle organiseres i framtiden. Enten samme form som fra 1882, tilknytning til Den norsk kirke,
eller tilknytning til Indremisjonen.
Resultatet ble en nærmere
tilknytning til Den norske
kirke, og statuttene ble beholdt i noenlunde samme
form som før. Fjære menighet
ønsket å overføre gudstjenestene de holdt, fra Engene til
Fevik og slik ble det.
Prester og gudstjenester

I begynnelsen, før kirka ble
ferdig, ble det noen gudstjenester på bedehuset, en om
høsten og en om våren. Da
Arbeidskirka var ferdig, ble
det gudstjeneste annenhver
søndag.
Søndagsskolen
startet kl. 10 og gudstjenesten
kl. 11. Fevik fikk også en prest
før Arbeidskirka ble bygd.
Det ble bygd prestebolig på

Sømsveien (ved Fevik skole)
Der flyttet Kvellestad inn.
Han var hjelpeprest og Torp
var sogneprest. Fru Kvellestad deltok aktivt i bibelgruppe og begge to var aktivt med
i Fevikmusikken.

skolen. Det var ikke plass på
Bedehuset. Men i 1976 ble julemessa selvsagt holdt i den
nye Arbeidskirka. Kirkeringen hadde snart 20 medlemmer. Det ble solgt lodd over
hele området.

Bedehuset ble flere ganger
omtalt som for lite. Etter
hvert begynte planen om å
bygge Arbeidskirken å bli
mer konkret. Det ble valgt
byggekomité med Arne Austad (formann), Valborg Henningsen, Jonn Bie, Harald
Henningsen, Andreas Watne
og Bjarne Samuelsen. Ønsket
om et nytt og større bygg begynte å nærme seg fullførelse.
Det ble mye dugnad. På denne tida bestod Bedehusforeningen av ca. 40 medlemmer. Bank og post skulle inn i
det nye bygget, sammen med
barnehagen. Vaskejobben ble
tatt på dugnad for å få inn
penger til bygget. Medlemmene tok også på seg å arrangere selskaper da kirka var
ferdig.

Etterbruk av bedehuset

Kirkering og julemesse

Kirkeringen begynte før
kirka var ferdig. Den første
julemessa ble holdt i 1974 på
Dugnadsdamer i 1976.
F.v.: Berta, Valborg,
Gudrun og Esther

Flere ønsket å kjøpe bedehuset. Først var planen at bedehuset skulle rives da Arbeidskirka var ferdig. Veivesenet trengte plassen for å
bygge ny vei. Men da det ble
bygd ny vei, var det allikevel
ikke nødvendig å rive bedehuset. Zion trengte nytt lokale da deres skulle rives. De
siste årene var det gjort lite
vedlikehold. Derfor fikk de
overta bygget for en rimelig
penge.
Arbeidet starter opp

Etter mange avgjørelser og
planlegging og generalforsamlinger i bedehusforeningen, var endelig alt klart. Tomta sto klar, finansiering var
ordnet og dugnadsfolk og arbeidsfolk sto klare. Utgravingen av tomten startet 7.
mai 1975 etter at dugnadsfolk
hadde fjernet trær og avfall
fra tomten. Entreprenør Kris-

ten Gundersen startet arbeidet. Mange tok del i arbeidet
både som betalte arbeidere
og frivillige på dugnad. Brødrene Askeland var ansvarlige for oppføring av bygget og
de var flinke å tilpasse sitt arbeid til dugnadsarbeidet. I
dugnadstimer på selve bygget ble det utført ca. 6000 timer.
Huset skulle ha mange leietagere og de flyttet inn etter
hvert som lokalene ble ferdig.
Barnehagen ble åpnet for 18
barn 1. mars 1976 og den er
der fortsatt. 9. april åpnet
postkontoret og 10. mai flyttet Fjære Sogns sparebank
inn. 25. august hadde pikeforeningen Santi sitt første
møte. Og så fulgte søndagsskolen, Fevik IUF og de andre
kom etter hvert. De siste 14
dagene før innvielsen ble en
kraftanstrengelse. Alt skulle
være klart.
Innvielsen

Søndag 3. oktober 1976 var
endelig kommet. Rudolf Pedersen har skildret denne dagen. «Dagen opprant med
gråvær med litt regn av og til.
Folk begynte å strømme til
kirken kl. 10. 00, og innen kl.

11. 00 var alt som gikk an å
sitte på brakt inn og plassert i kirkesal, peisestue
og angtre og resten måtte
stå. Det ble anslått til 350
mennesker, mest sannsynlig flere.
Vigselen begynte med
prosesjon fra barnehagens kontor. Følgende
skred fram for folkets
øyne: Først to gutter, Olav
Henningsen og Harald
Johnsen. Så fulgte bedehusets formann Rudolf
Pedersen og res. kap Flacke, deretter sogneprest
Sandnes og Torp. Tilslutt
prost Jacobsen og biskop
Utnem. Samtlige biskopens assistenter bar diverse alter- og dåpsutstyr,
som avlevertes ham der
han sto foran alterringen
og satte alt på plass. »
Gudstjenesten gikk sin
gang med skriftlesning,
vigselpreken ved biskopen og kirkevigsling. Fjære kirkekor og Aslaug
Konnestad deltok. Rudolf
Pedersen avslutter referatet for dagen slik. «Når jeg
i dag i tanken gjennomgår
det som har hendt, fra det
første spadestikk til at
oppvasken etter innvielsen er unnagjort, er min
kommentar denne: Hele
kirkebygget med alle sine
rom, smiler imot meg i
takknemlighet for at de er
blitt til. Gud er god! Han
hører bønner. Vi har fått
lønn for strevet. »
Kirke nummer to

Fevik Arbeidskirke var
tatt i bruk. De første 7
månedene ble det holdt
150 samlinger fordelt på
forskjellige rom. Og den
har nå vært i bruk i snart
30 år. Lenge har det vist
seg at foreningen har
knyttet seg stadig sterkere
mot Den norske kirke.
Allerede for 10 år siden
ble det tatt opp om Fevik
skulle skilles ut som eget
sogn med Arbeidskirken
som egen kirke. Som de
fleste vet, ble det ikke noe
av. Men fra 1. juli i 2005
har Arbeidskirken blitt en
del av Fjære menighet.
Fra nå av vil kirken hete
Fevik kirke og fungere
som kirke nr. 2 i Fjære
sogn. En endring de aller
fleste i Arbeidskirka håper
vil gagne foreningens formål: «å se til at der drives
tilstrekkelig og hensiktsmessig kristelig virksomhet på stedet».

De fire jentene ytterst til høyre på første rad hører hjemme på Frivoll, og ser fram til å få eget kor. De fire er, f.v.: Serine S.
Solberg (1. kl. Frivoll), Edel Charlotte Halaas (1. kl. Frivoll), Ida Hjembo (1. kl. Fjære) og Linn Ås Myhre (1. kl. Fivoll) FOTO: PEER

Menigheten satser på Frivoll
Fjære menighet starter opp med
aktiviteter på Frivoll onsdag 11. januar.
Tilbudet er for barn i aldersgruppen 1.
– 4. klasse. Dette er noe mange gleder
seg til.

F

Hans-Olav Solberg
TEKST

Samlingene vil finne sted
annenhver onsdag fra kl
17.30 til 18.45. Hver samling
starter med en avdeling med
sang og musikk. I andre
halvdel av samlingene får
barna tilbud om å velge

mellom ulike aktiviteter.
Aktivitetene vil variere. Som
eksempel kan nevnes drama, dans, bibelhistorier,
speideraktiviteter og fotball.
Vi har vært så heldige å få
Kirsti P. Haugen til å lede
den delen som er barnekor.
Hun er en av menighetens
to organister og musikalsk

Gavetipsene
finner du hos oss!
Gaver, lamper, bilder
og blomster

leder i Fevik kirke. Kirsti er
svært dyktig og utrolig flink
til å få frem sanggleden hos
barna. Hvis du vil høre og se
barnekor under ledelse av
Kirsti, kan du ta turen til
Fjære kirke når jula synges
inn 18. desember.
I dag har Fjære menighet
et barnekor som øver i Fevik
kirke. Ukentlig møtes rundt
30 barn der. Barnekora på
Frivoll og Fevik kommer etter planen til å opptre som
et stort barnekor under navnet Elle Melle. Noen av barna fra Fevik blir med oss første gangen for å hjelpe oss
med å øve inn Elle Melle-

sangen.
Samlingene finner sted på
Bygdheim, som er et velholdt og velegnet forsamlingshus på Frivoll. Bygdheim ligger like bak gymsalen til Frivoll skole.
Vi håper at mange barn i
alderen 1. – 4. klasse benytter seg av dette flotte tilbudet og finner veien til Bygdheim. Foreldre eller besteforeldre er spesielt velkommen til å være med første
gangen. Ta gjerne kontakt
med Hans-Olav Solberg på
tlf 37041406 dersom dere
ønsker nærmere informasjon.

FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

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

Grønnsaksbua, Odden
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Aktivitetsdag

for en hel haug
med åtteåringer

det spørs
1 Hvordan har 8-årssamlinga vært?
2 Hvilken aktivitetsgruppe har du vært
på i formiddag?
3 Hva har vært gøyest?

FRED KRISTIAN ANDERSEN
Fevik skole
1 Gøy
2 Friluftsbruppa
3 Han som trylla ting

LARS OSKAR GROOS KILEN
Frivold skole
1 Gøy
2 Bakegruppa
3 Bakinga

EMILIE LINDTVEIT
Jappa skole
1 Bra
2 Hobbygruppa
3 Utelivet med grilling
Barhytta er ferdig. Da er det fint å sette seg godt til rette med ei varm pølse eller tre.

sola i skråningen bak utescenen, og i granbarhytta som
også utegruppa hadde lagd.
Kl. 15.00 var det igjen fellessamling, og da var det

Lørdag 19.november hadde vi en
spennende dag i Fjære menighet. Alle
som er 8 år i 2005 var invitert til
aktivitetsdag med masse forskjellig
program. Dette var en del av satsingen
på å gi trosopplæring til alle døpte barn
og unge.

Ivar Skippervold fikk den
unge forsamlingens oppmerksomhet, med sin kombinasjon av andakt og trylling.
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F

Jorunn Nørset

F

Peer Rødal Haugen

fortellingen om Moses. Resultatet fra bakegruppa, deilige muffins med masse glasur
og pynt, kunne nytes av både
barn og voksne.

Vi syntes dette ble en veldig
flott dag, noe også barn og
foreldre gav utrykk for.
Dette må vi visst satse på
videre.
MARTIN MORTERUD
ERLANDSEN
Fjære skole
1 Himla gøy
2 Luftgevær
3 Tryllkunstneren

Planer videre
Dette var et veldig vellykket arrangement og vi satser på
å få til en slik dag for 8 åringer en gang i året. Vi planlegger også å få til noe lignende for 10 åringer og for 12
åringer. Den første «Dag for 10 åringer» planlegger vi til
våren.

TEKST

FOTO

Programmet begynte kl.
10.30 og varte til 15.30. Den
siste halve timen var foreldrene invitert til å være med.
Vi begynte dagen med en fellessamling der Kirsti P. Haugen øvde inn en sang fra den
spennende bibelfortellingen
om Jona i hvalen. Barna ble
plutselig et kor som nesten
løftet taket på FMU-bygget.
Barna hadde på forhånd
meldt seg på til gruppesamlinger der de kunne velge
mellom følgende grupper:
Bakegruppe, utegruppe, spillegruppe, luftgeværgruppe,
hobbygruppe og dramagrup-

kommet mange foreldre. 8åringskoret som da også var
med tromme-orkester, fremførte Jona-sangen for foreldrene, og dramagruppa viste

MADS OSTAD
Holvika skole
1 Sykt gøy
2 Luftgevær
3 Tryllekunstneren

Rørlegger med butikk
Over: Blinkskyting med luftgevær var en utfordring.
Over t.h. Grilling utenfor den
ferdige barhytta.
T.h. er hele gjengen samlet på
utescenen. Litt av en gjeng

pe. Vi hadde en gruppesamling på formiddagen og en på
ettermiddagen.
Kl. 12.00 fikk vi besøk av
Ivar Skippervold, og det var

veldig spennende. Han tryllet, sang og fortalte fra Bibelen. Barna satt som tente lys
og fulgte spendt med i over
40 min. (!)

Etter denne fellessamlingen var det tid for middag. Vi
grillet pølser på bål som utegruppa hadde lagd til. Det var
strålende vær og vi koste oss i

INGRID OMRE ERLANDSEN
Hesnes skole
1 Kjempegøy
2 Hobbygruppa
3 Tryllekunstneren
FOTO: JORUNN NØRSET
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GUDSTJENESTER og ARRANGEMENT
i Fjære menighet desember-februar

Den er ikke vår enda, men kan forhåpentligvis bli det.

Gode busser trenger god buss
F.M.U. har bestemt seg for å kjøpe en
nyere buss. Den vi har begynner å
merke at ungdommene har brukt den.
Slik skal det være. Bussen skal brukes.

Julenattiné i Fevikhallen
Bittelille julaften, 22. desember, blir det igjen arrangert
julenattiné på Fevik. Etter formidabel respons ifjor, med
stufull arbeidskirke (det kom folk fra hele Grimstad), har
Fevik kirke i år fått låne Fevikhallen til arrangementet.
Stor takk til Grimstad kommune. Nnå blir det plass til
alle som vil være med på en
musikalsk reise inni det glade
julebudskapet.
Det vil bli en musikalsk
opplevelse med rom for både
Søstrene Siri ,Ellen og Berit
Halvorsen vil synge i lag på
årets julenattine
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jubel og etter tanke ,og på repertoaret finnes både nyere
julesanger, som perlene
«Mary did you know» og
«Min tanke går til Betlehem»,
såvel som «O helga natt» og
«What child is this» (melodi
Greensleves). Publikum får
selv anledning til å synge
med på vers fra mer kjente
julesanger. Pro-kor fra arbeidskirka er i anledningen

supplert med flere sangere og
orkester, og de vil både lede
sang og framøre sanger i ulik
musikalsk drakt, fra middelalder tonen på «Et barn er
født i Betlehem» til swingende gospel rytmer på «Hark
the herald angel sing». I tillegg til korets egne solister
har vi i år fått med både de
dyktige sangerne Eva Jonassen, Tor Magne Bråthen, Ellen og Berit Halvorsen og
Gard Håkedal på årets nattine! Denne musikalske opplevelsen bør du få med deg.
Det blir fri entre, men vi
vil, i år som i fjor, ta opp en
kollekt ved utgangen til
«Sammen om nøden».
Temaet for Årets julenattine er Himmel på jord Det er
henta fra refrenget til Jan
Vincent Johansens vakre julesang med samme tittel,
Himmel på jord, en nåde så
stor. Jeg er `ke aleine her jeg
bor. . .
KPH

Vi er veldig opptatt av at bussen skal være sikker og i topp
stand. Vi kjører rundt med
verdifull last i inn og utland.
Da er det viktig at bremser og
styring er i orden.
Som oftest blir sikkerheten
bedre jo nyerer bussen er.
F.M.U har fått lov av Fjære
menighetsråd å ta opp et lån
på inntil kr 300.000 til innkjøp av en nyere buss.
Vi har satt igang en givertjeneste til dette, og allerede
før vi har gått sterkt ut med
det, har vi fått ca 20 givere.
Du kan være med å gi ved å

tegne deg som fast giver, som
gir et fast beløp hver mnd eller du kan tegne deg for et
engangsbeløp.
Husk at gaver til F.M.U.
buss kan du trekke av på
skatten. Du kan trekke av
inntil kr 12.000 i året. Vi ordner alt med innberetning,
hvis du bare gir pengene.
Alle enkeltpersoner og firma som kan tenke seg å hjelpe til med finansieringen skal
få være med på en eksklusiv
overraskelsestur til våren.
Bare det er grunn nok til å
være med.

Bidrag kan gis til kontonr
28010411108.
Dere kan også ta kontakt
med Kjell-Olav Haugen på tlf
37090116/93217137
Husk at investering i ungdommen er bedre enn de
beste oljefond. Avkastningen
blir ungdom som bryr seg om
hverandre og som tar vare på
vår kirstne kulturarv inn i en
ny tid.
Koselig hilsen
Kjell-Olav Haugen
(En bussjåfør, en bussjåfør,
det er en mann med godt humør.)
NB! Er det noen som trenger en buss så har vi en til
salgs Merzedes 303 86 mod

hilsen presten
Hei, kjære venner!

En liten adventshilsen fra Beirut! Her er det
pyntet, julehandelen går som hjemme. Folk
er like travle og det er merkbart at det nærmer seg jul. I år hadde de pyntet på samme
måten for et par måneder siden, da muslimene feiret ramadan! Så her får de i pose og
sekk. Alt er rolig ellers. Det er 20 grader ute,
men snøen er kommet i 2500 meters høyde.
Jeg var oppe i ca 2000 meter på søndag, og
det var praktfullt. Har leid bil et par dager
og tok med meg noen fra den teologiske
høyskolen i Beirut på tur. Det er en litt dristig sak å leie bil. Trafikken er ikke helt som
hjemme. Så hvis dere synes jeg tuter litt
mye og er litt frekk, så vet dere hvorfor.
Men bortsett fra en idiot som kom nedover
i min kjørebane og traff mitt speil, har alle
turene gått bra. Det kostet meg 50 dollar!
Men bensinen koster 2 kroner literen, så da
blir det ikke så galt likevel.
Jeg studerer ved denne skolen. Her er det
både seng, mat og bibliotek. Og jeg får følge forelesninger uten å ta eksamen! Det er
bra! Jeg føler meg priviligert som bare det!
Men jeg er klar for å komme hjem snart.

:-)

Skal bare være en drøy uke til nå, så forbereder jeg meg på litt kaldere vær.
Jeg har for øvrig hatt mange spennende
samtaler med ulike folk fra ulike kirkesamfunn. Politikere, folk fra islam og andre har
jeg også lært mye av. Så når skal jeg være
klar for å gi folk en uforglemmelig tur. . .
Jeg kommer til å skrive litt fra turen, og
hvis det har interesse skal jeg trykke opp
noen stykker.
Men jeg håper å se dere alle snart! Savner
dere, venner! Og savner familien!
Men jeg skal være her helt til slutt. . Ha en
fin adventstid. Han som kom til verden
kom ikke først til vesten, men til disse rare
kirkene her
nede. Kanskje
er det vi som
er litt rare?
Men han er
nok glad i oss
likevel!

Fjære kirke
Fevikhallen
Fjære kirke
Fjære kirke
Feviktun
Fevik kirke
Fjære kirke
Fevik kirke
Fjære kirke
Fevik kirke
Fjære kirke

18. 12.
22. 12.
24. 12.
24. 12.
24. 12.
24. 12.
25. 12.
25. 12.
26. 12.
28. 12.
31. 12.

18:00
20:30
14. 30
16:00
11:30
16:00
13:00
13:00
11:00
17:00
22:00

Vi synger julen inn FMU
Julenatinè
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Søndagsskolens juletrefest
Gudstjeneste

2006
Fevik kirke
Fjære kirke
Fevik kirke
Fjære kirke
FMU

8. 1.
8. 1.
15. 1.
15. 1.
15. 1

17:00
11:00
11:00
11:00
17:00

Fevik kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke

22. 1.
22. 1.
26. 1.
29. 1.

11:00
19:30
19:30
11:00

Fevik kirke
Fjære kirke
Fevik kirke
Fjære kirke

5. 2.
5. 2.
12. 2.
12. 2.

11:00
11:00
19:30
11:00

Fjære kirke
Fevik kirke
Fjære kirke
FMU
Fevik kirke
Fjære kirke

16. 2.
19. 2.
19. 2.
19. 2
26. 2.
26. 2.

19:30
11:00
11:00
17:00
11:00
19:30

Kirkefest m/biskopen
Gudstjeneste
Gudstj m/dåpsskolestart
Gudstjeneste
Gudstjeneste
m/dåpsskolestart
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Stille kveld
Felles gudstjeneste
for prestegjeldet
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
m/dåpsskoleavslutning
Stille kveld
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Barnas misjonsdag
Gudtjeneste
Sangkveld med
Fjære Kantori

Vi har det meste til bilen
til hyggelige priser

www. bema. no

Beste hilsen
Oddvar

Det var bryllup i kirken . Etter vielsen skulle de synge
den kjente bryllupssalmen på nr 717, «I bygge skal
huset på ordets klippegrunn». Men klokkeren så feil
i farten, og kunngjorde nr 617. Organisten tenkte det
var forandring i siste liten, og bladde raskt hundre
nummer tilbake og spite i vei. Og menigheten stemte
i, med stigende forundring, den gamle botssalmen
«Hjelp Herre, hjelp meg! Sjå no gjeng eg under! Alt
håp um livet no er sprengd i sunder.»

Presten hadde mye på hjertet
en søndag, og ble aldri ferdig
med sin preken. Etter hvert
begynte den ene etter den
andre å reise seg og gå. Til
slutt stakk klokkeren hodet
opp trappen til talerstolen og
hvisket: «Her er nøkkelen, du
får låse når du går.»
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kontaktinformasjon

FJÆRE MENIGHET
POSTADRESSE
Fjære menighet
Fjæreveien 185
4885 Grimstad

TELEFONER
Sentralbord kirkekontoret
37 09 01 00
Fevik arbeidskirke
37 04 82 33

ANSATTE
Sokneprest
Yngvar Langås
yl@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 12
Prest
Oddvar Tveito
ot@grimstad. kirken. no
T: 37 04 82 33
Daglig leder
Anne Marie Midtbø
amm@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 13
Kateket
Kjell Olav Haugen
koh@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 16
Organist i Fjære
Andrea Maini
am@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 15
Musikalsk leder i Fevik
Kirsti Pedersen Haugen
kph@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 17
Trosopplæring (vikar)
Jourunn Nærdal
jn@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 18
Barne- og ungdomsarb.
Ingvild Wangensten
jw@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 14
Kirketjener/graver
Egil Guttormsen
T: 37 09 11 40

Graver/kirketjener
Dag Christensen
T: 37 09 11 40

internettsider med mer informasjon og nyheter
fra Fjære menighet
www. grimstad. kirken. no
www. fevik. kirken. net
www. sammen. as

til tider
PROKOR øver annenhver
onsdag i Fevik arbeidskirke kl 20.30-22.00

på FMU-huset. De første i
2006 blir 12. januar og 9.
februar.

Ungdomsgruppa på Fevik
har åpent i arbeidskirka
fredag kl. 19.00 til 24.00

«Stille kvelder» i Fjære
kirke på disse torsdagene: 26. januar, 16.
februar, 16. mars, 20.
april og 11. mai kl. 19.30

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

Fjære spirituals (negro
spirituals) øver torsdager
i Fjære kirke kl. 19.152015.
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.
Fjære Kantori
har korøvelse på Vik
bedehus hver onsdg kl.
19.30-21.30.

det skjer
Fellesmøteuke i
Grimstad kirke

Den 3. uka i januar arrangeres det fellesmøteuke i Grimstad kirke. Dette er et fellesarrangement for alle menighetene i Grimstad. Det blir
møter hver kveld fra tirsdag
til søndag. Fredag blir det
flott gospelnight i Grimstad
kirke, og lørdag vil mange av
menighetens barnekor og
dansegrupper komme til Barne U-baluba med sang og
sprell. Her vil Fjære menighets barnekor Elle Melle også
delta. Se egen fellesmøteannonse om hva som skjer når,
og støtt opp om arrangementet. Det er flott å komme
sammen!
Dåpsskolestart
for 6-åringer

Rett over nyttår starter Fjære
menighet opp igjen med det
populære tilbudet om dåpsskole for 6- åringer. Det er
sendt ut invitasjon til alle
barn som ble døpt i 2001,
men det kan hende noen nytilflytta ikke har fått invitasjon og da er det bare å melde seg på til menighetskontoret i Fjære. Det vil bli dåpsskole både på Fevik (torsdag
ettermiddag) og i Fjære (onsdag ettermiddag). Dåpsskolen starter søndag 15. januar i
begge kirkene og deretter vil

det bli 3 påfølgende samlinger med temaer som: «Kirken
og meg», og «Jesus bryr seg
om de små».
Kirsti Haugen med hjelpere
vil synge og fortelle historier
fra bibelen og det vil også bli
noen praktiske aktiviteter.
Kanskje er du fadder til en 6
åring og synes dette er et flott
tilbud. Ta med deg fadderbarnet til en fin opplevelse i
kirka. Vi tar imot påmeldinger til dåpsskolen til rett over
nyttår.
Torsdagskvelder
i Fjære kirke

Fjære menighet ønsker alle
velkommen til kveldssamlinger i Fjære kirke våren
2006. Vi vet at ikke alle har
anledning til å være med på
gudstjenesten søndag formiddag. Men kanskje denne
torsdagskvelden er en god
anledning?
Kirkens organist, Andrea
Maini, har startet to kor i menigheten. Disse vil delta på
kveldssamlingene. Han vil
også glede oss med musikk
fra orgel og piano.
På kveldene i kirken vil vi
også høre en bibeltekst lest,
og selv i stillhet tenke på den
og la hendelsene og ordene i
teksten møte oss og tale til
oss.
I denne rammen er det også

gode muligheter til å arbeide
med egne hendelser og tanker og vårt eget liv slik det er
akkurat nå. Eller kanskje det
er andres liv som er i tankene
våre, sammen med vårt eget?
Det er en type «stille kveld»
en legger opp til. Kvelden er
uten en vanlig andakt eller
preken. Men vi vet at i stillheten kommer en ofte nær
seg selv og sitt eget liv og
framtid. I stillheten henter vi
ofte klarhet og styrke. Det er
vel anvendt tid!
I kirken vil vi disse kveldene møte musikk, sang, bibellesning, bønn og annet
program, og kveldene avsluttes med nattverd.
Det blir «stille kveld» på
følgende dager første halvår
2006: 26. januar, 16. februar,
16. mars, 20. april og 11. mai
Nyttårsaften på F.M.U.
bygget

Også i år skal F.M.U. arrangere nyttårsfest på F.M.U.
bygget. Alle ungdommer som
er begynt på ungdomsskolen
kan være med. Det blir fest
med god mat og hela i taket.
Innlagt gudstjeneste blir det
også. Juniorlederne har ansvaret for det praktiske opplegget. Alle blir kjørt hjem
igjen om natta.
Påmelding til menighetskontoret tlf 37090100.

Femti år med gutteforening
I forrige nummer presenterte vi
gutteforeningen på Hesnes,
som runder 50 i år. Her er de
fleste av de som har vært
ledere i foreningen samlet på
ett brett. Framme sitter den
eldre garde, f.v.: Kjell
Erlandsen, Gudmund og Oddvar
Tørvolt.
Bak f.v.: Tore Haugum, Thor
Einar Olsen, Anders Topland,
Svein Guttormsen, Einar
Erlandsen og Svein Erlandsen.
De som ikke kunne møte til
fotografering, er: Øyvind
Erlandsen, Torstein Sørensen og
Odd Gunnar Larsson. Arne
Viken, som starta arbeidet, var
med på bildet i forrige nummer.

