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Den andre historien
Anne Cecilie og
Frode var fast be-
stemt på å gifte
seg. Men ting  tar
tid. Rekkefølge
og innhold når
det gjelder avgjø-
rende hendelser i
livet lar seg ikke
alltid regisere.
Minstemann Be-
njamin ble født
med alvorlig
hjertefeil. Histo-
rien om giftemå-
let ble to histori-
er – i omvendt
rekkefølge.

Side 8-9
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Fjære menighet står foran et presteskifte. Yngvar Langås forteller i
denne utgaven av Fjæreposten at han går av for pensjon til somme-
ren, og at prosessen med å tilsette ny sokneprest i Fjære er i gang.
Dette skal ikke være noe farvelltale til Yngvar. Den tid kommer tids-
nok. Men i sin «hilsen fra presten» forteller han litt om den sakgsgang-
en som skal følges ved tilsetting av ny prest. Selv om det neppe ligger
noe revolusjonerende i et presteskifte – og vi har jo fortsatt to igjen –
så vil selvsagt den nye presten i stor grad prege livet i Fjære, slik
Langås og hans forgjengere har gjort det.
Det ligger noen milepæler der framme, som den nye soknepresten får
å hanskes med. I særlig grad gjelder det statskirkens skjebne. På en
eller annen måte vil det komme viktige endringer i og for kirken. De-
batten går allerede høyt. Mange har lenge vurdert sitt ståsted i forhold
til Den norske kirke, og utfallet av debatten om statskirken vil kunne
medføre store endringer i det kirkelige landskapet, både nasjonalt og
lokalt, både organisatorisk og menneskelig.
Det vi som menige i kirken kan bidra med, er å be; be både for pro-
sessen rundt tilsettingen av ny sokneprest, om klarsyn og visdom for
søkere og saksbehandlere, og for dem med særlig makt og ansvar i
stat/kirke-saken.
Så er det grunn til å minne om at kirken er en levende organisme.
Statskirken er en ordning, en ordninge en levende kirke kan være tjent
med eller ikke. Videre er det grunn til å minnes Jesus bønn for disi-
plene sine, og for oss som har overtatt oppdraget: «Hellige Far, bevar
dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, så de kan være ett, likesom
vi er ett». 

I denne utgaven møter du noen mennesker som har en historie  å for-
telle – mennesker som gir ansikt til opplevelser, følelser, valg og verdi-
er. Jeg er av den oppfatning at vi hjelper hverandre ved å dele histori-
ene. Kanskje deler ikke alle det synet, det får så være. Men jeg tror at
den som får fortelle, trenger sine tilhørere, og blant tilhørerne finnes
de som har hjelp av å høre den andres historie. Tross mange ulikheter,
sitter det dypt i oss likheter som er knyttet til grunnleggende mennes-
kelige trekk, tanker og følelser. Det handler om savn, sorg og glede,
om håp, drømmer og lengsler, om frykt, mot og trygghet osv.
Så vet jeg også at det å «stikke seg fram» kan være nesten tabu i
noen sammenhenger. Det er dumt. Menneskelig fellesskap bygger på
nærhet til andre, og når fellesskapet fungerer er det ikke alltid like
klart hvem som gir og hvem som får.
Det hadde vært fint om Fjæreposten kunne være et talerør for slike
historier. Og da tenker jeg ikke snevert «innenfor» i kirka, men gene-
relt. Kanskje er det å håpe på for mye, men likevel. Men så har vi bare
seks utgaver i året da... Hermed er utfordringen gitt. 

På tampen vil jeg takke alle som har brukt giroblanketten som lå ved
siste nummer og sendt sin gave til Fjæreposten. Fortsatt siger det inn
enkeltbidrag, og om du har rota vekk blanketten, så står kontonum-
meret øverst på denne sida. All støtte mottas med takk!

Peer Rødal Haugen
redaktør

VI BEKLAGER!
Desverre falt bildene av alle
dåpsbarna fra den 20.
november 2005 ut av forrige
nummer. Det beklager vi så
meget. Likevel håper vi at de
kommer sent men godt når vi
nå tar de med i dette num-
meret!
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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 Fa-
derens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og læ-
rer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se,
jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. »

Vi garanterer et velsmakende måltid 
for hele familien!

s t o r  v a r i e r t m e n y
våre bestselgere blant 50 valgmuligheter:

fløtestuede reker, kremet fiskesuppe, pepperbiff, marinert lammefilet,
nachos, quesedillas, chicken Diana, lasagne, Mexico pizza, Donald Duck’s favoritt, bananasplit

g o d  a t m o s f æ r e
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

Fredrik Eikenes Monsen
Døpt i Fjære kirke 22. nov.

Ingeborg Maløya
Døpt i Fjære kirke 22. nov.

Julie Govatn Gommerud
Døpt i Fjære kirke 22. nov.

Malin Igland Andersen
Døpt i Fjære kirke 22. nov.

Mauritz Johnsen
Døpt i Fjære kirke 22. nov.

Tobias Fretheim 
Døpt i Fjære kirke 22. nov.

Linn Christina Larsen 
Døpt i Fjære kirke 11. des.

Mads Emil Lyse
Døpt i Fjære kirke 11. des.

Maja Thaule
Døpt i Fjære kirke 11. des.

Stian Larsen
Døpt i Fjære kirke 25. des.

Adrian Igland Eriksen
Døpt i Fjære kirke 8. januar

Julie Slettvold Johansen
Døpt i Fjære kirke 8. januar

Andreas Lillejord
Døpt i Fjære kirke 15. januar

Lucas Undhjem
Døpt i Fjære kirke 15. januar

fortsetter s.4 >>>

Svaret er enkelt. Skolens undervis-
ning er ikke og skal ikke være dåps-
opplæring. Men det har vært det.
Fra skolen ble startet i 1739 til 1969
var skolens kristendomsundervis-
ning faktisk dåpsopplæring. Det vil
si at skolen ga barna den opplæring
i kristen tro og tradisjon som er
ment å skulle følge av dåpen. Etter
hvert var det mulig å bli fritatt fra
kristendomsfaget dersom forel-
drene ikke var medlemmer i Den
norske kirke. De som var fritatt kun-
ne få alternative opplegg, som for
eksempel livssynskunnskap.

I 1969 vedtok Stortinget en ny lov
for grunnskolen. I forbindelse med
dette arbeidet sa Stortinget at sko-
lens undervisning i kristendom ikke
lenger skulle regnes som kirkens
dåpsopplæring. Likevel fortsatte det
meste som før, helt til KRL-faget
(Kristendoms-, religions- og livs-
synskunnskap) kom i 1997. I KRL-
faget skal elevene lære om flere reli-
gioner og livssyn, ikke bare sitt eget.
Faget er et ordinært skolefag, som
skal kunne samle alle. Eleven har
rett til et begrenset fritak fra akti-
viteter som oppleves som utøvelse
av eller tilslutning til annen religion
eller som oppleves som krenkende.

Det fremgår tydelig av læreplanen
at elevene ikke skal lære å tro. Stor-
tinget har da også uttalt med all mu-
lig tydelighet at det ikke skal drives
trosopplæring i skolen. 

Foreldre kan ikke forvente at sko-
len på noen måte skal ivareta denne
trosopplæringen. Tvert imot: Der-
som det drives trosopplæring i sko-
len, er dette i strid med lov og lære-
plan. Det elevene lærer om kristen-
dommen og om kirken, er derfor
ikke trosopplæring.

Det er foreldrene som har ansvar
for og frihet til å sørge for sitt barns
religiøse og moralske oppdragelse, i
samsvar med sin egen overbevis-
ning. Dette er slått fast i artikkel 18 i

FN-konvensjonen om sivile og poli-
tiske rettigheter.

Innholdet i KRL-faget er annerle-
des enn det gamle kristendomsfa-
get. Nå skal elevene lære om alle
verdensreligionene, og de skal lære
om både etikk og filosofi. Det skal
legges vekt på fortellinger og på den
estetiske dimensjonen. Det vil si at
elevene skal lære både om arkitek-
tur, musikk og billedkunst ved de
ulike religionene. 

Som foreldre kan man ikke lenger
tenke at opplæring i kristendom-
men, det tar skolen seg av. Vel får de
en del kunnskaper om kristendom-
men, men ikke slik som det ble gitt
tidligere. Etter at Stortinget bestem-
te at skolen ikke lenger skulle gi
dåpsopplæring eller trosopplæring,
har kirken arbeidet med å utvide sin
egen dåpsopplæring. 

Dette kan du forvente i KRL-faget:
- At barnet ditt lærer om ulike re-

ligioner og livssyn, men ikke like
mye om alle.

- At de ulike religioner og livssyn
presenteres ut fra sin egenart.

- At undervisningen ikke skal
være forkynnende.

- At ditt barns tro eller livssyn mø-
tes med respekt.

- At barnet ditt lærer noen sentra-
le fortellinger fra Bibelen.

- At barnet ditt lærer noen sentra-
le apostel- og helgenfortellinger.

- At barnet ditt får være med og
snakke om viktige etiske og moral-
ske spørsmål.

- At barnet ditt får fritak fra be-
stemte aktiviteter, som for eksempel
skolegudstjeneste eller det å fremsi
trosbekjennelse fra ulike religioner. 

- At du får god informasjon fra
skolen, og at det er et løpende sam-
arbeid mellom hjem og skole.

KRISTIN GUNLEIKSRUD, 
rådgiver IKO
Oslo. 2. februar 2006

Hva kan du 
forvente av skolen?
Hva får elevene med seg av bibelfortellinger på
skolen? Hvor mye lærer de om kristendommen?
Kan man tenke at «dette tar skolen seg av» når
det gjelder å la barna høre bibelfortellinger og
lignende?
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Emma Margrethe Stenseth
Døpt i Fjære kirke 15. januar

Kristian Stenseth
Døpt i Fjære kirke 15. januar

Nikolas Stalleland
Døpt i Fjære kirke 15. januar

Sander Hansen Svendsen
Døpt i Fjære kirke 15. janu-
ar

Erle Thompsom Lia
Døpt i Fjære kirke 5. februar

Karoline Ellingsen
Døpt i Fjære kirke 5. februar

Mathea Aakre Slåtterø
Døpt i Fjære kirke 5. februar

Tengel Osa Michalsen
Døpt i Fjære kirke 5. februar

Døpte i Fjære  starter s.3

Haglund Regnskap as
AUTORISERT REGNKAPSFØRERSELSKAP

Sømsveien 5 • 4870 Fevik
Regnskap – Bedriftsrådgivning

Tlf. 37 25 61 00
www.haglund.no

Medlem NARF

– trosopplæring i Fjære

Dåpsskolen for 2006 i Fjære menighet
foregikk i januar og februar . 32 barn
har deltatt.

Det har vært en gruppe i Fevik kirke og en gruppe i Fjære kir-
ke. Dåpsskolen startet med en gudstjeneste i kirkene der bar-
na ble registrert og presentert. Så hadde vi 3 ettermiddags-
samlinger i kirkene der forskjellige bibelfortellinger ble fortalt
og dramatisert, og en liturgisk samling rundt alteret. Etterpå
var det hobbyaktiviteter, saft og kjeks. Vi avsluttet med sang
og velsignelsen.

På den første ettermiddagssamlingen fikk de utdelt boka
«Den usynlige vennen», skrevet av forfatter Kari Vinje. Dette
er en fin bok til bruk i trosopplæringen i hjemmene – godt eg-
net til høytlesing. Viktige trosspørsmål blir tatt opp i en histo-
rie om to smågutter og en mamma.

Dåpsskolen ble avsluttet med en familiegudstjeneste der
barna fikk utdelt diplom for deltakelsen. Flotte samlinger meg
en god stemning!

Dåpsskolen er blitt et verdifullt og attraktivt opplæringstil-
bud for småbarn i menigheten. Tilbakemeldingen fra foreldre
har gjennomgående vært at de synes samlingene har vært
gode opplevelser for barna deres, og etterlyser mer av samme
slag!

Dåpsskole 2006
Bildene er fra dåpsskolesamling i Fjære kirke. Her er
det arbeid med en ibelfortelling. På denne samlingen
er det fortellingen om da Jesus stilte stormen barna
arbeider med.



Jeg slutter –
ny sokneprest skal ansettes!
Ved utgangen av juli i år blir jeg pensjonist.  Å bli
pensjonist åpner nye muligheter for den som blir det.
Nå vil jeg benytte meg av de mulighetene!

Jeg begynte i Fjære prestegjeld i februar 1992, og nå er det blitt 2006. Det er altså 14
år siden jeg begynte. Årene har gått fort.

Det var spennende å komme hit og møte nye menigheter og medarbeidere – og
fremfor alt nye mennesker.

Jeg har opplevd mye, møtte mange mennesker og fått være med på mye.
Jeg har vært prest i tre svært forskjellige kirker. Menighetsmiljøene har også vært

forskjellige og varierte og gjort arbeidet utfordrende, berikende og spennende.
Nå i februar lyses stillingen ut og ansettelsesprosessen begynner. Det er Agder og

Telemark bispedømme som lyser ut stillingen. Søknadene sendes dit, og etter fristens
utløp sendes de til de to menighetsrådene, Fjære og Grimstad. De to menighetene har
anledning til å gi uttrykk for hvem de ønsker som ny sokneprest, og det kommer de
til å gjøre.

Deres ønsker sendes til prosten som gir sin selvsten-
dige innstilling. Siden behandles søknadene i et eget
organ – innstillingsrådet.  Dette rådet innstiller/fore-
slår vanligvis tre personer. Blant disse som innstil-
lingsrådet har foreslått, må Bispedømmet så foreta sin
ansettelse. Enkelt er det ikke. Men all saksgangen frem
mot ansettelse vitner om at arbeidet tas alvorlig.

En regner med at ansettelse kan skje på et møte i Bi-
spedømmet i juni eller tidligere. Senest utpå høsten vil
derfor ny sokneprest være på plass.

Forhåpentligvis er det mange som har lyst til å bli
sokneprest i prestegjeldet. En kan ha mange tanker
om hvordan han eller hun skal være. 

La oss be om visdom og velsignelse for dem som har
ansvar i denne ansettelsesprosessen. 

Når ny prest er ansatt er det gode tradisjoner for å ta
imot den som er ansatt med åpenhet og vilje til samar-
beid og fellesskap.

Yngvar Langås
SOKNEPRESTF

hilsen presten

Da bryter lovsang ifra sjelen ut!
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Om Fjære
Spirituals og
Fjære Musica
Antiqua

Andrea Maini
kantor i Fjære kirke

Jeg vil gjerne presentere for
menigheten de to små korene
jeg driver med. Det ene er
Fjære Spirituals og det andre
er Fjære Musica Antiqua.

Begge to er uttrykk av glede
for Gudsriket gjennom mu-
sikk. Det første tar utgangs-
punkt i amerikansk tradisjon
med baptistisk sang og negro-
spirituals. Det andre arbeider i
europeisk tradisjon med sær-
lig vekt på barokk. Både «Oh
happy day, when Jesus was-
hed my sins away» og «In te
Domine, speravi» (O Herre,
du er mitt håp) er flotte ryt-
miske sanger. Begge korene er
involverte i stille kvelder i Fjæ-
re kirke og økumenisk arbeid
ved å synge lovsang fra Taize-

tradisjonen. De skal bl.a. opp-
tre ved den store økumeniske
festen i Fjære på andre pinse-
dag.

Begge korene skal samarbei-
de med det rytmiske koret Ne-
denes Mixtum Compositum,
og Fjære Musica Antiqua sam-
arbeider for tida med Aust-
Agder kammerorkester og
Holt Kantori i forskjellige pro-
sjekter. Vi forbereder bl.a. en
Italia-konsert høsten 2007 i
Firenze og Venezia, med mu-
sikk av D. Buxtehude. Det blir
spennende.

Vi trenger flere stemmer i
begge korene. Så bli med! Ta
kontakt med kantor Andrea
Maini. 

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

4870 Fevik

www. fevikelektro. no

Invitasjon til

babysang
Som en del av trosopplæringen i Fjære menighet ønsker
vi å invitere barn fra 0 – 1 år med foreldre til å bli med
på babysang.
Vi starter opp på FMU mandag 6. mars kl. 11.00 og
vil møtes 8 mandager frem til 15. mai.

Dette er andre gangen at vi starter babysang i menig-
heten. Vi hadde en gruppe sist høst, og vi fikk veldig
gode tilbakemeldinger fra den gruppen.  Derfor starter
vi opp i vår også og håper at dette kunne være noe for
deg. Leder for gruppa heter  Margrethe Rognstad.

Som foreldre opplever vi at det er både fint og verdi-
fullt å synge sammen med barna. Det flotteste barna
kan tenke seg er mor og fars stemme – det gir oss mot
til å invitere til babysang.

På samlingene vil vi kose oss med kjente og kjære bar-
nesanger, rim og regler – og kanskje lære noen nye inn-
imellom. Etterpå spiser vi formiddagsmaten sammen.
Hver enkelt tar med sin nistepakke, så ordner vi med
drikke.
Det er plassbegrensning i gruppa, så det er viktig at
dere melder dere på så fort som mulig. Det kan
dere gjøre ved å ringe til menighetskontoret:
tlf. 37 09 01 18 / 37 09 01 13 
eller sende  e-post til : jn@grimstad.kirken.no
Pris: kr. 100,- for å dekke utgifter til kopier, drikke
og lignende.

Babysang er ikke et sangkurs, men en flott mulighet til
å treffe andre babyer og småbarnsforeldre i menigheten.
Vi håper at dere har lyst til å være sammen med oss dis-
se formiddagene!

Sjekk også nettsidene våre på:  www.sammen.as

Invitasjon til

aktivitetsdag
for 10-åringer

Sist høst hadde vi en veldig vellykket aktivitetsdag for
8 åringer. I vår vil vi lage en aktivitetsdag for 10 åringer.

25 mars inviterer vi alle barn som er født i 1996
(de som blir 10 år i 2006) til aktivitetsdag på FMU.

Vi begynner kl. 10.30 med en fellessamling, så vil det
bli forskjellige aktivitetsgrupper utover dagen. Vi får be-
søk av Ivar Skippervold som vil holde andakt, synge og
trylle. Midt på dagen spiser vi middag, og så avslutter vi
med en liten samling der foreldrene er invitert.
Høres dette gøy ut? 
Da melder du deg på til Fjære menighetskontor:
Tlf.  37 09 01 18 / 37 09 01 13  eller e-post:
Påmeldingsfrist: 16. mars

TROSOPPLÆRING
I FJÆRE MENIGHET
SAMMEN i leik og alvor
SAMMEN i helg og hverdag

Fjære kantori har
gått over i en ny
fase. Tonje
Teistedal har tatt
over som dirigent
etter sin far Trond
Andersen, som
startet koret i
1994.

Hvordan startet koret, Tonje?
– Far hadde begynt som or-

ganist i Fjære og hadde et
sterkt ønske om å starte et
nytt kor i menigheten som
var åpent for «alle». Interes-
sen var stor fra første øvelse
og siden har koret holdt ko-
ken. Noen av medlemmene
har været med helt siden
starten!

Hva slags sanger/sjanger
synger dere helst i koret?

Vi er et allsidig kor når det
gjelder repertoir, men det
meste synges på norsk. Koret
har jobbet med ulike prosjek-
ter sidens starten, og siden
jeg tok over har vi hatt en
minnekonsert der sangutval-

get ble hentet fra de ulike ko-
rene som Trond Andersen
hadde dirigert siden tidlig på
70 -tallet. I fjor vår øvde vi på
et flott utvalg av Lina Sand-
ells sanger, og denne våren
dreier mye seg om våre egne
røtter, grunnfjellet i norsk
musikk, folketonene. Men vi
putter også inn en del sanger
fra de grønne øyer i vest, fra
den

Har dere nok sangere, eller er
det behov og plass for nye sang-
interesserte?

– Koret har rundt om 35
sangere, men nye er alltid
velkommen. Det er bare å ta
kontakt med meg, eller andre
du kjenner i koret. 

Hva har dere gjort siste halv-
år?

– I høst fortsatte vi med
Lina Sandell kvelder, men
hovedfokuset på øvelsene var
rettet mot julekonsertene.
Koret har et enormt julere-
pertoar og noe vesentlig i ju-
leforberedelsene mangler
hvis vi ikke prioriterer jule-
konsertene. Det er utrolig
gøy for meg å plukke frem en
låt som koret ikke har sunget
på flere år, og så oppdage på
øvelsen at den sitter som spi-
kret.  

Spesielle opplevelser koret har
vært med på?

– For meg personlig er det
alltid spesielt å oppleve at ko-
ret brukes som et redskap i
Guds arbeid. Når tilhørerne
etter en sangkveld eller en
enkelt opptreden forteller at
de er blitt berørt av Gud, på
ulike vis, da faller alt på plass.
Koret har mange funksjoner

og det er viktig at det musi-
kalske uttrykket «sitter»,
men enda viktigere er det at
det rommer et personlig ut-
trykk. Med det mener jeg at
sangen og ordene den for-
midler går fra hjerte til hjerte.
At det er med å berører både
utøvere og tilhørere. Vi for-
midler jo Guds nåde og om-
sorg gjennom et gedigent
redskap: musikken!

Og hva er framtidsplanene?
– Dette semesteret startet

med en kjempeflott øvelses-
helg på Dvergsnestangen. Vi
brukte tiden på å øve inn
norske og keltiske folketoner.
Og vi skal ha Vårbrus med
nasjonal sus i Fjære kirke den
7 .mai.

Enda lengre fram står en
Sandnestur på programmet,
men det blir ikke før til høs-
ten. Ellers har vi et spen-
nende vårprogram med ulike
opptredener i nærmiljøet.

Ny vår for Fjære kantori

Ellen Tesaker
TEKSTF

FOTO: PEER R. HAUGEN
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Stua hjemme hos Anne Cecilie
(tidl. Andersen) og Frode
Johnsen vitner om at her lever
det barn, eller: her får barna
leve. På en måte gjenspeiler
det også noen valg de to har
gjort, som har fått konsekven-
ser for mange sider ved livet. I
dag teller familien fire. Sebas-
tian er 41/2 år og Benjamin 1
1/2 år. 

Barn først
Frode og Anne Cecilie møt-

tes i Grimstad tidlig i 1999.
Hun er innfødt, han er fra
Tromsø øst. På slutten av året
flyttet de sammen, som sagt
med tanke på å gifte seg – gan-
ske snart. Men de hadde lyst
på barn.  Økonomien var ikke
var på det sprekeste den gang-
en. De forlovet seg og kjøpte
hus i 2000, og hoppet alstå
bukk over bryllupet, og valgte

barn først. Sebastian ble født
juni 2001 og så var de igang.
Ting gikk seg til. Uten at de
helt kan forklare hvorfor, ble
giftemålet stadig utsatt.

– Men gifte dere skulle dere?
– Å ja, svarer de to i kor. 
– Og det skulle skje i kirka,

understreker Frode.
– Vi har begge bevart vår

barnetro, og ønsket å forplikte
oss innefor rammene av et
kristent ekteskap. 

Så kom  Benjamin
Mens vi prater sitter Benja-

min og smiler og sier «hei».
Sebastian farter til og fra –
som fireåringer flest. Benja-
min sier «hei» og «hei» og
smiler og vil gjerne ha et «hei»
tilbake. Det var da han kom til
verden, i juni 2004, at den lille
familiens liv tok en alvorlig
vending. Benjamin er født
med Williams syndrom. Det er
en kromosomfeil som i over
halvparten av tillfellene også

medfører hjertefeil. Desverre
ble hjertefeilen til Benjamin
alvorlig og livstruende.
Kromsomfeilen gjør blant an-
net at blodårene ikke blir så
elastiske som de normalt skal
være. Begge Benjamins hoved-
pulsårer var trange, nesten
helt tette på flere steder, og
hvis det skulle være håp om å
berge livet hans, var det nød-
vendig med åretransplanta-
sjon. Benjamins seks første le-
vemåneder besto av skrik og
uro døgnet rundt, frem til
hjerteoperasjonen i desember
2004.

– At han overlevde er et rent
under, forteller foreldrene.

– Det var bønn som reddet
ham, sier Anne Cecilie.

– Jeg er sikker på at det var
tusener som ba for ham. 

Venner og kjente oppfordret
sine venner og kjente, og opp-
fordringen til å be for Benja-
min gikk som en løpeild, og
krysset mange landegrenser,

har de fått vite i ettertid.
– Mens han lå på Rikshospi-

talet etter hjerteoperasjonen
var han koblet til det mest
avanserte utstyret man kan
oppdrive i Norge: Tretten me-
disinpumper, respirator, hjerte
lunge maskin osv. Det var led-
ninger og slanger i alle ret-
ninger. Til slutt ba jeg om at
hvis det slik at du vil ta Benja-
min hjem, så gjør det nå. Og
med det samme flata hjerte-
kurven ut. Da trodde jeg det
var slutt. Bare to timer etter
den tolv timer lange operasjo-
nen måtte legene hasteope-
rere.

Men selv etter de mange ti-
mene på operasjonsbordet var
ikke kampen for livet over. For
Benjamin var ogs de neste fem
ukene en kamp å overleve. Le-
gene trodde han villle dø, men
Benjamins hjerte begynte å slå
igjen. Som sin bibelske navne-
bror overlevde han, mot alle
odds.

– Da vi var på kontroll på
Rikshospitalet, møtte vi en av
kirurgene som hadde vært
med da det sto på som værst.
Han kjente oss igjen, og da
han så Benjamin i fin form, sa
han: «Det er helt utrolig!»
«Det er ikke mulig!», forteller
Anne Cecilie.

Skal, men hvordan?
Det er på dette bakteppet at

valgene for bryllupsfesten ble
som det som de ble. Da tiden
de hadde sett seg ut til bryllup
nærmet seg, skjønte de at kref-
tene ikke strakk til for en stor
og krevende feiring. Særlig var
Anne Cecilie veldig sliten etter
året som lå bak dem.

Mange mulige løsninger ble
drøftet. Når den ene halvdelen
av slekta og vennekretsen bor i
andre enden av et langstrakt
land, byr det på visse praktiske
utfordringer. Ett alternativ var
å dele festen i to, med en fei-
ring i sør og en i nord. En an-

nen variant var en begrenset
fest med kun familie. Enda en
variant var å utsette det hele.
Men etterhvert gikk det opp
for dem at de drev å planla en
fest for alle de andre. 

– Av andres erfaringer
skjønte vi at det var ikke så lite
stress knyttet til den store fes-
ten. Dette skulle jo først og
fremst være en fest for oss,
noe som var viktig å gjennom-
føre for vår egen del. I den si-
tuasjonen vi var, måtte det bli
på vår måte, i en form som vi
kunne makte, og som inklu-
derte barna.

Underveis fikk de med seg et
annet samboende par med
barn som tenkte i nogenlunde
samme baner. Venneparet
hadde vært samboere i femten
år, og har ei jente på fem og en
baby. Løsningen ble en vielse
der de to parene var forlovere
for hverandre, en privat vielse
med lukket kirke. Feste etterpå
var en picnic sammen med

vennefamilen.
– Men familiene deres da,

fikk de ingen beskjed på for-
hånd?

– Jo. Cirka ei uke før fikk de
vite hva vi hadde bestemt oss
for. Selsagt ble noen skuffet,
men vi måtte velge det som
var rett for oss, samstemmer
de to.

– Og dere har ikke angret i
ettertid?

– Nei. Det ble helt perfekt.
Anne Cecilie og Frode roser
sokneprest Langås for måten
han hjalp dem å legge til rette
for en vielse som ble nær og
god, også for unge

Bryllupet
– Fredag 24. juni 2005 klok-

ka 11.00 møtte de i kirka.
Under brudemarsjen fra orge-
let gikk alle opp kirkegulvet
sammen. Gjett om femåringen
som fikk være mammas bru-
depike var stolt! Så talte pres-
ten til ungene og snakket om

mor og fars kjærlighet til hver-
andre, slik at barna også kjen-
te seg delaktig i høytidelighe-
ten.

Etter at fotograferingen var
overstått, bar det oppover mot
Skiftenes og Tønnesøl på pic-
nic.

– Der oppe hadde vi en ny-
delig dag ute sammen med
den andre familien. Ungene
bada og koste seg, og vi var
der hele dagen, helt til knotten
jaga oss hjem.

–Hva har det gjort med dere,
det dere har vært igjennom?

– Vi har hørt andre fortelle
hvordan liknende kriser som
det vi har vært gjennom med
Benjamin sykdom har gjort at
familine har raknet. For oss
har det tvert imot ført oss næ-
mere sammen og styrket fami-
lien som familie. De to ektefol-
ka ser på hverandre og er eni-
ge. Jo, slik kjenner de det beg-
ge.

– Og så tror jeg det har ført

til at vi tenker annerledes om
mange ting. Våre egne behov
er blitt viktigere enn andres
forventninger. Saker og ting
som betyr mye for andre folk,
er ikke så viktig for oss. Det sy-
nes vi er helt greit. Det er på
en måte blitt enklere å skille
mellom vesentlig og uvesent-
lig, sier Anne Cecilie og ser på
mannen sin. Jo, Frode er enig
med kona.

Sebastian har holdt seg unna
mens vi har pratet sammen,
men nå har han installert seg
sammen med lillebroren i Be-
njamins hengestol, som er
montert i stuetaket. Kan jour-
nalisten kan ta bilde av de to
sammen, lurer han på? De to
sitter tett sammen. At han er
glad i lillebror, og glad for at
han har overlevd, er det ingen
tvil om.

Det som skulle være en for-
tellingen om et bryllup, ble
egentlig en helt annen histo-
rie.

Bryllup,
på en måte...,

men det er den
andre historien

Planen var å gifte seg, en gang i relativt nær fremtid. Da de flyttet sammen var det
med løfte til hverandre om at «det skal være oss». Men etter hvert kom drømmen
om det store bryllupet helt i skyggen av livet og kampen for livet. Det handlet om
barna og mye ble viktigere enn bryllup og fest. Men fest ble det, til slutt, om enn
på en annen måte.

Top brødre som er glad i
hverandre

Peer Rødal Haugen
TEKST & FOTOF
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hjerte nærmest. Å være ute.
Sjøl er han forholdsvis fersk i
40-åra, og som nybakt førtiå-
ring tok han tak i skigåinga
igjen – selvsagt kombinert
med at et par av barna også
var interessert.

– Si meg, har du en visjon?
Mannen som for et par år

siden tok initiativet til fri-
luftsgudstjenesten på Værås-
heia, ønsker flere samvær
som er mer utfordrende enn
å sitte og se hverandre i nak-
ken i kirkebenken. I tillegg til
vanlige gudstjenester vil han
gjerne ha møtepunkt der vi
gjør noe sammen, noe som
gir fellesopplevelser. Det tror
han er noe som appelerer
både til barn og voksne.

Leif satt i det forrige menig-
hetsrådet, og var rådets re-

presentant i styringsgruppa
for trosopplæringsprosjektet
«Sammen». Nå sitter han i
fokusgruppe «Barn» i tros-
opplæringa, og har alt vært
delaktig i aktivitetsdagen i
Fjæreparken for 8-åringer.
En liknende for 10-åringer er
på beddingen. 

– Tror du det går an å få
menigheten med på fjelltur?
spør Leif. Si det, si det.

Nå slipper han trolig å met-
te fem tusen ute i marka – et-
ter en evnentuell bergpreke-
nen. Men Leif går visstnok ik-

Etter sigende er han ikke
særlig utholdende i sofakro-
ken. Ei halv avisside og litt
fjernkontrollgym så sover Leif
Hodnebrog. Men i skiløypa
derimot...!.

Egentlig ønsker han seg ut av kirka

De siste åra har det vært slik
at det skulle godt gjøres å
ikke treffe på Leif Hodnebrog
i sammenhenger der ett eller
annet skjedde for barn i Fjæ-
re menighet. Den «unge
mannen» som etter sigende
var så beskjeden i barndom-
men at han fungerte som de-
militarisert sone mellom uro-
kråker på søndagsskolen,
kjennetegnes neppe av dette
idag. Kanskje på egne vegne,
men i arbeidet blant barn i
Lia og i Fjære forøvrig er han
som sagt stadig i ilden. Og
mangt et arrangement har
nytt godt av at den gode gart-
neren har besørget over-
skudd av blomster til buket-
ter både til bord og alter og til
utdeling.

Leif er en av dem som bren-
ner for det kristne barnear-
beidet. Som småbarnsfar hol-
der han fortsatt koken i Lia
barnelag. Lik mange andre
småbarnsfedre var det egne
barn som bragte ham inn i ar-
beidet, og siden han fortsatt
har barn i huset, har han ikke
akutte planer om å legge opp.
I så måte likner hans historie
på den mange andre mannli-
ge medarbeidere kan fortelle.

Leif hører til det første kon-
firmantkullet som rykket opp
til FMU etter bestått konfir-

masjon. 
– Du vet, for en gårdsgutt

fra Hesnes, med foreldre som
ikke hadde tid til så mye feri-
ereising, blei det ikke all ver-
dens med reising om somme-
ren, minnes han. 

Da var det hivens å få være
med FMU på turer til inn- og
utland. Han husker med gle-
de Fjærlandstur og tilørende
fjelltur, og også tur til det sto-
re utlandet Sverige. Vel var
skiturene med Yngres på
Hesnes store begivenheter,
men FMU var nok likevel opp
en divisjon.

– Hva er drivkraften bak en-
gasjementet ditt for barne- og
menighetsarbeid?

– Du vet, det er ønsket om
at ungene mine, og andre
unger, skal få oppleve noe lik-
nende det vi fikk i oppvek-
sten hjemme på Hesnes.
Sånn sett så er vel jeg en slags
frukt av det som Fjæreposten
skreiv om Hesnes guttefor-
ening.

Leif bodde fem år på Fevik
før de flyttet til Lia. På Fevik
var han aktiv i Arbeidskirka.
Etter at de var etablert i eget
hus på Håbestad, gikk det
ikke lang tid før han var en-
gasjert i arbeidet på bedehu-
set, der han fortsatt er kasse-
rer.

– Kasserer på bedehuset er
visst et verv man beholder til
evig tid, tror Leif. Det finnes

sikkert støtte for en slik anta-
gelse. Men det er barnelaget
som er  hans engasjement.
Der er han en av to ledere.

Etter at søndagsskolearbei-
det holdt på å slukne helt, så
overtok Lia barnelag søn-
dagsskolens funksjoner. Rik-
tignok med onsdag som mø-
tedag, men innmeldt i Søn-
dagsskoleforbundet. Det er et
arbeid for barn fra 3 år til 6.
klasse. Da tar Unggruppa
over.

– Er det alltid like kjekt å dri-
ve som frivillig på bedehuset?

– Klart det kan oppleves
tungt av og til, men det er

som oftest tyngst å kommme
seg avsted. Når jeg er i felles-
skapet er det oftest veldig
greit.

– Og ungene da, har de synes
det har vært greit med pappa
som leder?

Leif utfordrer dattera Mo-
nika (17) til å svare. 

– Om det har vært pro-
blem? Nei.

– Hva slags program har Lia
barnelag?

– Vi lager et halvårspro-
gram, og det er en god hjelp.
Da er rammene lagt. Selve
aktivitetene er ikke så fantasi-
fulle. Det er det å være sam-
men og treffe venner er det
viktige for barna, og vi er
gjerne ute.

Det er stikkordet som av-
slører det som ligger Leifs

Gidetvidere!

Frivillige medarbei-
dere i Fjære menig-
het har mange lik-
hetstrekk. Og det er
jo ikke så rart. Det
er jo fellestrekkene
som gjør at det gir
mening å omtale
dem som en grup-
pe. Det gjør dem al-
deles ikke uorginale
eller kjedelige. Alt
det de har felles er
nettopp mye av
drivkraften som
gjør at de holder på
og holder på i et fri-
villig arbeid på ett
eller flere områder i
kriker og kroker i
Fjære menighet.
Hver for seg repre-
senterer de en
blomst i den spra-
kende buketten av
medarbeidere som
opplever at de selv
har fått noe det er
viktig for dem, i ord
og/eller gjerning, å
gi videre.

Det dreier seg ikke om forholdet
mellom stat og kirke. Heller ingen
utmeldelse. Leif Hodnebrog er bare
typen som ønsker seg at fellesskapene
og møtene kunne skje litt oftere andre
steder og på andre måter enn de typisk
kirkelige.

FRIVILLIG MEDARBEIDER

Peer Rødal Haugen
TEKST & FOTOF

Ønsker og håp
for Fevik kirke

Skrevet av Ellen Tesaker og fremført i på kirkefesten søndag 8. januar 2006

Fevik Arbeidskirke, - nei, Fevik kirke var det! Jeg ligger i trening, det er bare så van-
skelig å snu på et navn som liksom ligger i ryggmargen. Daglig omtalt som arbeids-
kirka, eller bare kjerka. Men Fevik kirke, det lyder flott! De som hadde fremtidsvi-
sjonen klar, har allerede tatt navnet i bruk for lenge siden. På vår flotte globe står
det «Fevik kirke», - den fikk vi i 2000 !
Det har vært arbeidet mye i denne kirken, og det arbeides fortsatt. Ikke så mange
er på lønningslisten, men det er mange på frivillighetslisten.
Arbeidskirkefolk er ikke som andre kirkefolk. Vi ønsker å være en kirke for folk flest.
Vi finner på ting som ikke så mange andre gjør, og vi ønsker å gjøre ting på vår
måte. Vi har jazzkvelder, og der synger vi bl.a. «Salige visshet, Jesus er min». På jazz-
kvelder. 
Andre kirker har flotte kirkeskip i midtgangen. Vi har ei flott tresjekte med not og
garn, en arbeidsfiskebåt...
Vi ønsker lav terskel, høy himmel, men vi ønsker at folk på Fevik skal bli kjent med
Jesus og finne ut at livet med Han er meningsfylt. Der er faktisk derfor vi er her i
dag. 

Hva ønsker jeg for Fevik kirke? 
Jeg ønsker fortsatt å se vår kjære prest med sitt glade og brede smil stå her ved pre-
kestolen. At han fortsatt deler Guds ord med oss på sin varme, personlige måte.
Hjertet hans banker varmt for menigheten, det bokstavelig talt hopper og spretter
helt i utakt, men slikt fikses i våre dager, mange ganger til og med. Vi er glade så
lenge hjertet banker, og det regner jeg med at presten også er. Vi er også glade for
besøk av andre prester i prestegjeldet. 
Jeg ønsker å se vår herlige, fargerike musikalske leder med flagrende hår, flagrende
noter, med sitt utall av instrumenter rundt seg, - som hun behersker til fullkommen-
het. Vi er glade for at dette fyrverkeriet landet hos oss.
Jeg ønsker å se kirketjeneren komme opp midtgangen under gudstjenesten med
bønnekrukka. La oss fylle den med takkebønner, vi har mye å takke for. La oss fylle
den med bønner, vi har mye å be om.
Jeg ønsker å få utdelt nattverden av nære venner, det er gripende og godt.
Jeg ønsker at dette huset skal fylles av mennesker i alle aldre, små og store, gamle
og unge som har lyst til å være her. Noen sitter stille i dette rommet og ber. 
I kjelleren lager de unge pizza, og jeg vet at det stiger noen bønner fra undereta-
sjen også.

Hva håper jeg for denne kirken?
Jeg håper snart å  høre kirkeklokkene kime, - lurer på om jeg hører dem helt ut til

Haugenes? Jeg håper og tror det. Det er søndag, det er kirkedag, kom, kom! Tenk
så flott, selv om noen synes det høres ut som støy. Vi mennesker er forskjellige.
Jeg håper at kirken min blir større. Av og til er det veldig trangt her, ikke bare på
juleaften! En stor, utvidet kirke med plass til alle på Fevik. Det er lov å håpe!
Når jeg sitter i kirkebenken, faller ofte øynene mine på vårt flotte alterteppe.  Den
hvite skikkelsen som står midt i båten blant de skrekkslagne disiplene, - Han gir meg
håp! Håp for vår kirke og håp for Fevik. La oss holde blikket fast på Han, på Jesus!
Det håper og ønsker jeg for Fevik kirke.

FOTO: JARL VIDAR ERICHSEN

Leif har sansen for aktiviteter
for barn ute i naturen. Her fra
aktivitetsdag for åtteåringer, i
Fjæreparken.
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Fjærefest-
spillene 2006
Festivalen ble startet i 2005. Hensikten
og ideen bak festivalen er, gjennom
utøvelse av barokk musikk og fokus på
billedkunsten i kirken fra 1500 til 1700-
tallet, og tilby de store opplevelser som
barokk kunst kan gi. 

Festivalen arrangeres av Fjære
menighet og er på den måten
et av kulturtilbudene som re-
gionen tilbyr. Fjære menighet

ønsker at Fjære-festspillene fortsetter å bli arrangert hvert år
og at klassisk musikk blir fullstendig integrert i regionens kir-
kemusikalsk tradisjon. Festivalen avsluttes med norske folke-
toner.

Fjære-festspillene fikk i år en stor gave på kr. 25000 fra en
person som elsker Fjære kirke og som har utvikling av kultur
i Grimstad på hjertet. Så fikk Festspillene kr. 10.000 fra Grim-
stad Kirkelige Fellesråd, kr. 10.000 fra Grimstad kommune og
kr. 10.000 fra Norsk Kulturråd, som forsto rollen festivalen på
Fjære kan spille i regionen. Forhåpentligvis kan anerkjen-
nelsen fra Norsk Kulturråd hjelpe dem som styrer fordeling
av midler for kunst og kultur i Fylkeskommune å forstå hvil-
ken tabbe det ville være å ignorere Fjære-festspillene også i år.

Festivalen åpnes søndag 19.03. og avsluttes søndag 26.03.
Åpningskonserten består av kantater av Bach og Buxtehude,
og av en konsert av Telemann. Aust-Agderkammerorkester,
samt noen instrumentister fra Konservatoriet i Kristiansand,
er medvirker. Kantor Andrea Maini spiller cembalo og orgel,
og kantor Hans van der Meijden er dirigent. Korene Holt Kan-
tori og vokalensemblet Fjære Musica Antiqua deltar, sammen
med sopranen Inger-Johanne Pettersen, alten Birte Myhrstad,
tenoren Rolf Meyer Tallaksen og bassen Kjell Erik Jørgensen.

Mandag 20.03. blir 100-års jubileumsmarkering for H. Ibsen
i samarbeid med Stiftelsen Ibseniana. Skuspilleren Geir Tho-
massen fra Grimstad skal lese diktet om Terje Vigen i avveks-
ling med musikk av Bach. Det skal fremføres stykker fra fiol-
insonater. Pia Jacobsen fra orkesteret til Den Norske Opera i
Oslo spiller fiolin og Andrea Maini skal akkompagnere henne
på cembalo. 

Torsdag 23.03 blir 300-års jubileumsmarkering for den tys-
ke komponisten Johann Pachelbels død (1653-1706). Den ver-
densberømte organisten og cembalisten Jaroslav Tuma fra
Praha skal fremføre vakre verk av Pachelbel, og rokokko- og
nåtids-tsjekkisk orgelmusikk. Han skal også improvisere over
kjente melodier av Pachelbel.

Fredag 24.03 blir det berømte verket av G.B. Pergolesi (1710-
1736) «Stabat mater» fremført av sopranen Ingrid Vetlesen og
av mezzosopran Rønnaug Bakke fra Stavanger. Den dyktige
kantor Ian Richards fra Oddernes, Kristiansand, skal akkom-
pagnere de to solistene på orgel.

Lørdag 25.03. skal kantor Hans van der Meijden fra Holt,
Tvedestrand, spille en orgelkonsert med kjente stykker av D.
Buxtehude og J.S. Bach.

Søndag 26.03 vender Festspillene seg til norske folketoner
med konserten som har som tittel: «Noe gammelt – noe nytt
– noe lånt – noe blått». Utøvere er Tone Krohn, Kirsti P. Hau-
gen og Kjetil Svestad. Folketonestoff fra Vestfold blir fremført
i gammel og ny drakt.

Mange ganger i livet har jeg vært takknemlig for at jeg
var barn på 50-tallet. Da hørte det med til vanlig opp-
dragelse å be aftenbønn med barna og sende dem på
søndagsskolen. Dette til tross for at vår familie ikke
tråkket ned dørterskelen til kirken, selv ikke på julaften.

Å være speider i KFUK betydde andakt og kristne
sanger på hver samling. Å møte lærere i barneskolen
som hadde omsorg for elevenes åndelige liv, var spesi-
elt. Veien var heller ikke lang til juniorforening i Frikir-
ken, et flott sted som klarte å forene trivsel og forkyn-
nelse på en god måte. Barnearbeid er viktig, dere!

Påske- og sommermøter i Misjonssambandets regi på
Solbukta leirsted i Østfold påvirket et barnesinn. Kan
ennå svært godt huske tavla med de to veier, den brede
og den smale, bønnemøter på kne og sterke misjons-
møter med oppriktig nød for de som ikke hadde hørt
om Jesus. Her ble lagt mange åndens frø, som vokste til
en bevisst tro på at Jesus døde for meg og mine synder,
sto opp igjen og lever i dag. Klart jeg ville tro på dette
sterke budskapet!

Et vers fra Salme 37,5: «Sett din vei i Herrens hånd og
stol på Ham…» har fulgt meg fra den tida og følger meg
fortsatt.

Et år som kjøkkenjente på Tomb jordbruksskole hvor
en daglig var under kristen påvirkning var også med på
å styrke troen hos en noe famlende sjel. Tre år på kris-
ten sykepleierskole og noen måneder på bibelskole
gjorde at kunnskapen og kjennskapen til Jesus ble enda
fastere.

Holder dette i dag hvor det er så mange tilbud på livs-
synsmarkedet? Jeg velger å si med Peter:

«Herre, hvem skulle vi gå til, du har det evige livs
ord.»

I mitt liv betyr det at jeg velger å tro på at Jesus er den
han sier han er. Han hører mine bønner, ofte bare stille
tanker, han ser min vandring her nede i all min ufull-
kommenhet. Likevel vil han kjennes ved meg. Det er
sterkt! Den nåden som dette er, forstår jeg bare glimt-
vis, den kan dukke opp under en god preken, en salme,
et bibelvers, et dikt.

En skal ikke bygge sitt kristenliv på følelser er det
sagt, og det er godt. Hallelujaropene er få, men den in-
dre trygghet og glede over å få tilhøre en som var villig
til å gå i døden for meg, den ligger
der som en fast klippe. Alle løftene i
Bibelen, ett for hver dag sier de som
har greie på det, - de stoler jeg på,
for en gave til deg og meg! 

Derfor vil jeg fortsatt være i Her-
rens hånd med mitt liv, det er nok til
både å leve og dø på.

Ellen Tesaker

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?

Andrea Maini
KANTORF

Arkitekten med et hjelpearbeid
i Swaziland på tegnebordet

Sommeren 2005 dro Sverre
Halvorsen til Sør-Afrika og
Swaziland på ferie. Inntrykkene på
turen var sterke, og alt før han var
hjemme igjen begynte tanken om
et hjelpeprosjekt å ta form.
Swazihjelpen var født.

Hovedpersonene bak prosjektet er Sverre og kona Rita
Olsen, Andrew Berge, som er misjonærbarn født og
oppvokst i Swaziland, og som var med på sommertu-
ren, kona hans, Åshild Bergli, og Arne Stabell. Alle fra
Grimstad.

– Selv om dette ikke er noe religiøst basert hjelpear-
beid er det klar at det for min del har med troen min å
gjøre. Alt jeg har vært engasjert i hjemme i Sandnes og
seinere i Arbeidskirka på Fevik, handler om det Jesus
sier om de minste:  «Det dere gjorde mot én av disse
mine minste søsken, har dere gjort mot meg.». 

– Det vi opplevde der nede gjorde voldsomt inntrykk
og jeg så at her kunne jeg bidra. Lander er blant de fat-
tigste i verden. Mange barn er foreldreløse offer for
HIV/AIDS-epidemien. Ting jeg klager over her hjem-
me blir småting i denne sammenhengen. Og mine
norske kroner rekker langt på landsbygda i Swaziland.

Den private hjelpeforeningen har ikke ligget på lat-
siden. Alt i mars reiser Sverre og noen flere ned igjen,
for å starte byggingen av en førskolen. Støtte og spons-
ormidler fra privatpersoner og næringsdrivdende har
begynt å komme inn, og noen har tatt ansvar for en-
keltbarn og -elever.

– Alle penger som kommer inn går uavkortet til pro-
sjektet. Alle reiser og opphold går av egen lomme, pre-
siserer Sverre.

– Førskolen er hovedoppgaven vi har tatt på oss. Vi
har kontakt med Rachel Nkwanyana, som driver en
førskole under miserable forhold på landsbygda uten-
for storbyen Manzini. Høvdingen har gitt henne en
tomt å bygge på. Vi skal skaffe pengene og bygge hu-
set. Arkitekten viser byggetegningen han har laga av et
enkelt hus med tre mindre klassrom, lærerrom og
kjøkken/spiserom.

Sverre er tydelig engasjert, og håper enda mange fler
vil være med å støtte prosjektet.

– Det er konkret og vi har et nært forhold til dette,
som gjøre det ekstra utfordrende.

De som vil ha mer informasjon om Swazihjelpen,
kan kontakte Sverre på mob. 90174633. Foreningens
kontonummer er 2801.13.70103.

Mange barn i Swaziland er foreldreløse offer for
HIV/AIDS. Noen skal få hjelp til en bedre framtid fra
venner i Grimstad.

Over: Sverre
Halvorsen og
Menzi. Sverre
og kona har
ansvare for sko-
lepengerr til
denne kjekke
karen.

T.v.: Tegninger
av førskolen
som skal byg-
ges.

T.h.: De svært
skrøpelige loka-
litetene skolen
har i dag.

SWAZIHJELPEN
er en privat dre-
vet forening med
base i Grimstad.
• Resultat av en
ferietur til det
sørlige Afrika i
2005.
• Arkitekt Sverre
Halvorsen er en
av initiativtaker-
ne.
• Hovedoppgaven
er å reise en før-
skole i Swaziland.
• Byggingen star-
ter i mars 2006.
• Foreningen
utfordrer flere pri-
vatpersoner og
næringsdrivende
til å bli med og
sponse prosjek-
tet.



Etter mange og lange timer i
buss ankom vi endelig Imikir-
ka i Stavanger. Der ble vi
møtt av et yrende folkeliv, tu-
senvis av kristene ungdom-
mer var samlet for å høre og
lære mere om Jesus. Alt lå til
rette for at dette skulle bli en
flott helg, og det ble det. 

Fredagskvelden gikk med
til innbokking på hotell, og
skoler der folk skulle sove,
etterfulgt av konsert med
bandene «Teil» og «Jeremy».

Stemning var på topp og
det sammen var humøret.

Lørdagsmorgen var alle
klare for en lang dag med
shopping, seminarer og mø-
ter. Noen var stive i rygger og
ben etter en natt på harde
skolegulv, men andre hadde
ligget å dradd seg i deilige ho-
tellsenger.  

Som alltid startet dagen
med et kjempe bra møte og
deretter flotte seminarer. Her
var det seminarer i alle sjang-
ere og alle hadde noe å lære.

Når kunnskapen hadde
sunket inn og «shoppelys-
ten» var på topp, entret vi et
av Norges største kjøpesen-
ter, Kvadrat. 

Etter en heftig shopping tur
vendte vi nesene tilbake til
Imikirka.

Lørdags kveld etter nok en
kjempe tale med masse moro,
braket det løs med en stor
lovsangs konsert, der det ble
spillt inn cd som alle deltake-
rene senere vil få tilsendt i
posten, slik at de kan få ny in-
spirasjon til musikk de kan
bruke i sitt ungdomsarbeid.

Søndagen kom og helga
nærmet seg slutten. Det var
mange trøtte ungdommer å
se, men alle var klare for en
ny dag med gode opplevelser.

Første post på programmet
var seminarer. Der du  f.eks.
kunne velge lovsangsleder se-
minar, diverse seminarer
med flinke talere, seminar

der du lærte mere om neste-
kjærlighet og mye mere. Så
her kunne vi bare suge til oss
kunnskap. 

Etter siste møtet hoppet vi i
bussen og kjørte hjemmover.

Da var bussen stappet av
nyinspirerte ungdommer
som var fulle av motivasjon
til å fortsette å drive ung-
domsarbeid. 

Vennskapet som ungdoms-
gruppa og Drottningborg-
ungdommen fikk, er noe vi vil
prøve å holde vedlike. Senest
17. februar hadde ungdoms-
gruppa besøk av Drottning-
borg i Fevik kirke. 

Vi opplevde IMPULS som
noe kjempe bra og helt spesi-
elt, og håper å få med oss
enda flere neste år!
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64 glade ungdom-
mer og leder dro
tradisjonen tro til
Vrådal den siste
helga i Januar.

Det flotte været og de velpre-
parerte løypene gjorde opp-
levelsen i skibakken helt
eventyrlig.

Det ble mange fall, blant
annet hadde Håkon Linde-
berg et flott stup da skiene
plutselig sto igjen i bak-
ken.(Det var i svart kuleløy-
pe). Jannicke Flo utfordret de
fleste hopp og humper, men
hun behersket skiene til det
fullkomne likeså Børge Lar-
sen som slitle i nytt utforan-
trekk for anledningen.

Det var ikke bare i bakken
vi koste oss, i de koselige hyt-
tene til Hans Øy, ble det inn-
tatt de lekreste retter. Midda-
gen lørdag ble inntatt på
Vrådal bedehus, der vi også
hadde en flott kveldsamling
med både skjemt og alvor.
F.M.U. utgaven av Idol med
Gard, Torvald og Hege som
håpefulle talenter slo godt an
blant ungdommen.

Ingen uhell av noen art og
en ungdomsflokk med ek-
semplarisk oppførsel gjør at
man blir inspirert til å reise
på nye turer.

“Huhei kor er det vel
friskt og lett oppå fjellet!”

Kjell-Olav Haugen
TEKSTF

Gard Håkedal
FOTOF

FMU
tur

Espen Gunnufsen, Susann Bøbel (fremst),Christoffer Egeland og Kim Daniel Krosshøl.

Jannicke Flo

Over. Stang ut for Thorvald Hansen. Over t.h.: Janniche Flo i luftig svev. Under: Innendørs går ringldansen så det suser.

27- 29 Januar var det IMPULS i Stavanger igjen, og
ungdomsgrupPa var selvfølgelig tilstede. Med masse
energi og sommerfulger i magen startet turen med
fullstappen buss, som både inneholdt sprudlende elever
fra Drottnigngborg og livsglade ungdom fra Fevik.

Eli Anne U. Haugen
TEKSTF

HVA ER IMPULS? Impuls er
en konferanse for ungdom og
ungdomsledere. I fysikken er
en impuls en kraftpåvirkning
som gir varig retningsen-
dring. Målet vårt er at ung-
dom skal få hjelp til å leve
som bevisste etterfølgere av
Jesus i hverdagen. Vi ønsker
også å gi ungdomsledere
verktøy til å bygge ungdoms-
arbeid med retning.

(KILDE: IMPULSWEB.NO)

impuls
(KILDE: IMPULSWEB.NO)

Glade jenter fra Fevik på tur til Impuls i IMI-kirken i Stavanger
f.v. Anna Birkeland, Ingrid Erichsen og Ingvild Wangensten
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kontaktinformasjon
FJÆRE MENIGHET

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

det skjer

Elle Melle (kor for barn i
alderen 1.-6. kl).
Barnekoret består av to
kor som samles på Fevik
og Frivoll.
Fevik: Øver i Fevik kirke
hver tirsdag utenom sko-
leferier kl 17.30 – 18,45
Frivoll: Har samlinger på
Bygdheim kl 17.30 –
18.45 på følgende onsda-
ger:  22. februar., 8. mars,
15. mars, 5. april, 19. april
og 26. april.

PROKOR øver annenhver
onsdag i Fevik arbeidskir-
ke kl 20.30-22.00

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

FMU (Fjære Menighets
Ungdom) møtes manda-
ger på FMU-huset kl.
18.00-20.00. Egen bussru-
te til samlingen og retur. 

Familieklubben har sam-
linger andre torsdag i
måneden, kl. 17.00-19.00
på FMU-huset. 

«Stille kvelder» i Fjære
kirke på disse torsdag 16.
mars, 20. april og 11. mai
kl. 19.30

Småbarnstreff på Vik
bedehus. Bedehuset er
åpent på følgende onsda-
ger fra kl. 10.30-13.00:
8. mars, 22. mars, 5. april,
19. april, 3. mai, 24. mai
og 7. juni. Uformelt sam-

vær for barn mellom 0-6
år i følge med voksen.
Samlingsstund og niste-
mat.

Fjære spirituals (negro
spirituals) øver torsdager
i Fjære kirke kl. 19.15-
2015. 

Fjære Musica Antiqua
(barokk-musikk) har
øvinger i Fjære kirke på
torsdager kl. 20.30-21.30
sammen med orkesteret
Collegium Musicum
Grimstad. 

Fjære Kantori
har korøvelse på Vik
bedehus hver onsdg kl.
19.30-21.30. 

til tider

POSTADRESSE
Fjære menighet
Fjæreveien 185
4885 Grimstad

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

Storfamiliesamling i
Fevik kirke 19. mars kl.
17.00

Variert program for alle al-
dre om temaet «Gud». Se
omtale i lokalavisa.

Basar Vik søndagsskole

Fredag 24 mars kl 17.30 har
søndagsskolen sin årlige ba-
sar. Vi gleder oss til denne
kvelden og håper det også i år
blir fullt hus på Vik bedehus.
Vi får besøk av Randi Vor-
haug og «Lars» som skal hol-
de andakt. I tillegg kommer
også Fjære menighets  barne-
koret «Elle Melle» som skal
synge for oss. Vi satser på en
kjempe flott kveld og ønsker
små og store hjertelig vel-
kommen.

Besøk og vårjazz
I år er Vårjazz 2. april i Fevik
kirke. Det blir to arrange-
ment i kirka denne dagen. På
formiddagen er det gudstje-
neste med besøk av et kor fra
Flekkefjord. Alene og sam-
men med Prokor bidrar de
musikalsk i gudstjenesten.

Om kvelden inviterer hus-
bandet med gjester til sving-
ende toner på årets Vårjazz.
Ta med en venn til en yrende
musikalsk opplevelser, med
både skjemt og alvor.

Påsken i ord og toner
Andre påskedag blir det tra-
disjonen tro «Påsken i ord og
toner» i Fjære kirke. Flere ut-
øvere fra menigheten tar oss
med på en vandring gjennom
påskebudskapet. Musikalsk
ansvarlig er Kirsti P. Haugen.

Påskegudstjenester

i Fjære kirke og Fevik kirke,
se egen omtale/annonse i
lokalavisa.

Aut. el. installatør Stanley Marcussen
Feviktoppen, 4870 FEVIK

tel. 37 25 90 10  mob. 901 44117




