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Nåden som varemerke?
På veien fra barn
til voksen er det
mye som går tapt.
Kanskje er evnen
eller viljen til å
vise nåde, både ta
imot og gi videre,
noe av tapet vi
lider på vei mot
maktens tinde. 
Verden roper etter
nåde. Jesus er
nådens kilde og
oppgav.

«Tenk, jeg skal hans
hilsen frembære. Å,
kunne jeg synge det
ut! Mer kunne ei engler
begjære, enn gå med
så salig et bud!»

J. Halmrast NoS 189

To gode venner. Fra Kirkebok-søndag og søndagsskolegudstjeneste i Fevik kirke 23. april.
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Eg ser deg, Gud, i kvar den blom som tirer
i fagre fargar mellom stein og strå,
som alle opp mot sol og himmel stirer
med bjarte smil som barneaugo små.

Eg ser deg, Gud, og i mitt auga skjelver
ei gledetåre, for du har oss kjær,
og over oss så fager himmel kvelver
og gav til heim oss slik ei fager verd. Johannes Barstad, Nos 287 v.1 og 6

For meg har det vært spesielt i tida før påske å sitte ved min gamle
fars seng å se hans liv ebbe ut, samtidig som verden rundt er en sym-
foni av liv som veller fram. I tillegg til alle tanker om sorg og savn mel-
der det seg også mange tanker om omsorg, trygghet, tilhørighet og
glede. 

«Livet er som fire hundre hestekrefter i en tosylindra motor,»  har
en sagt. Ingrediensene i det vi kallar livet, det jeg møter mellom tids-
punktet for min egen fødsel og død, kan være sterke saker. Det røsker
og går så livet nesten drar av hengslene, på den gode eller vonde må-
ten. Livet blir en virvel av svære hendelser som drar opp riss av et
veldig perspektiv for mitt lille liv. Når døden bankar på, kommer bøl-
gen av store spørsmål i kjølvannet.

Min lille medvandrer på åtte gjorde seg også sine tanker om at far-
far kom til å dø. Men for at hun skulle forstå mer av situasjonen, måt-
te jeg fortelle henne at farfar sitt liv hadde vært både langt og godt,
og at på den andre siden av døden venter paradiset, himmelen, der
sorg og smerte og alt vondt er borte. Der ville farfar sleppe fri fra alt
det som hadde plaget ham her den siste tiden, og mere til. Selvfølge-
lig spurte hun om mer enn ti vise kunne svare, men det er utfor-
drende å gå undringsveien sammen med et barn inn i det gåtefulle.

Vinterens mørke og kulde viker for spirende liv
og lys og varme. Tvers gjennom alt det vonde og
dystre, som også var ein del av påsken, presser
det nye livet seg fram. Livskreftene seirer. Lyset
vinner fram. Mørket må vike. Døden måtte vike
da Jesus vant livet tilbake. «Den siste fiende» er
for alltid ryddet av vegen! «Påskemorgen slukker
sorgen, slukker sorgen til evig tid!» Det tror jeg
på. Da er dødens mørke ikkje lenger så mørkt, og
sorgen ikkje så tung. 

Peer Rødal Haugen
redaktør

Malin Austad Westergren
Døpt i Fjære kirke 12. februar
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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

Håvard Igland Ekra
Døpt i Fjære kirke 19. februar

Helena Marie Westgård Fedde
Døpt i Fjære kirke 5. mars

Andrea Berggren Nilsen
Døpt i Fjære kirke 12. mars

Jonas Mortensen Moy
Døpt i Fjære kirke 12. mars

Edwin Michael Grosvold
Døpt i Fjære kirke 19. mars

Sara Yttervik Kristensen
Døpt i Fjære kirke 19. mars

William Yttervik Åsen
Døpt i Fjære kirke 19. mars

Erik Alexander Haugland
Døpt i Fjære kirke 9. april

Jenny Hesnes Jarnes
Døpt i Fjære kirke 9. april

Oda Bjørkadal Thormodsvik
Døpt i Fjære kirke 9. april

Søkere på soknepreststillingen i Fjære
Bjarne Imenes (f. 1948) Ordinert 1973
1973 – 1974 Feltprest ved Andøya Flystasjon
1974 – 1976 Småkirkeprest i Romsås distr. i Grorud pr.gjeld
1976 – 1986 Sokneprest i Leikanger prestegjeld
1986 – 2001 Sokneprest i Hurum pr. gjeld
2001 – 2005 Oppygging av kontor for Fokus reiser, Grimstad
2003 – Div.  vikarprest engasjement i Agder og Telemark

Karsten Ådneram (f. 1945) Ordinert 1980
1980 – 1981 Vikarprest i Agder bispedømme
1982 – 1992 Res. kap i Hundvåg prestegjeld
1988 Sommer Vikarprest Andenes
1992 Sommer Vikarprest Kåfjord
1992 – Sokneprest i Hafrsfjord prestegjeld

Ravn Karsrud (f. 1955) Ordinert 1983
1980 – 1983 Prestevikar i Hamar bispedømme
1983 – 1990 Kapellan i Eidsvoll  prestegjeld
1990 – Kapellan i Notodden prestegjeld

Theis Salvesen (f. 1955) Ordinert 1981
1982 Marineprest Ramsund orlogsstasjon
1983 – 1989 Sokneprest i Ibestad pr.gjeld
1983 – 1999 Div. vikar og brøkstillinger ved videregående skoler
1989 – Sokneprest i Valle pr. gjeld

Helge Spilling (f. 1956) Ordinert 1983
1983 – 1984 Feltprest på Haslemoen i Solør, Hamar
1984 – 1994 Sokneprest i Bindal prestegjeld, Sør Hålogaland
1994 – Kapellan i Søgne prestegjeld

Axel J. Bugge (f. 1961) Ordinert 1989
1987 Vikarprest i Kvæfjord 5 uker
1988 Vikarprest i Rødtvedt 3 mnd. sommer
1989 – 1996 Kapellan i Nord Rana prestegjeld
1996 – Kapellan i Oppsal prestegjeld 

Hilde Sirnes (f. 1965) Ordinert 1994
1983 – 1984 Ettåring på Tromøya
1984 – 1985 KFUK sekr. Agder Krets
1987 – 1988 Ungdomssekretær Høvik menighet
1994 – høst Sokneprest vikar, Værøy
1995 – vår Kapellan vikar, Flekkefjord
1995 – 2003 Familieterapeut
2003 – Sjømannsprest/bestyrer Bankok/Pattaya

Geir Holberg (f. 1965) Ordinert 1994
1994 – 1998 Kapellan på Geilo
1998 – 1999 Fung. sokneprest i Hol prestegjeld
1999 – 2002 Daglig leder/sjømannsprest i Singapore
2002 – Daglig leder/sjømannsprest i Brussel

Jens Linde (f. 1962) Ordinert 2002
1998 – 1994 Bysekretær i Sandnes Indremisjon
1994 – 1995 Lagermedarbeider i Stavanger
1995 – 2001 Div. prestevikariater i studietiden (tils. 13 mnd)
2002 Områdeleder i NMS
2003 – Sokneprest i Gulen prestegjeld

Ranveig Aas Olsbu (f. 1955)  Avslutter praktikum våren 2006
1979 -1984 Kateket i Hoeggen menighet i Trondheim
1984 – 1986 Hjemmearbeidende
1986 – 1990 Spes. ped Trondheim kommune
1991 – 1996 Spes. ped Arendal kommune
1996 – 1997 Adjunkt Grimstad kommune
1997 – 2005 Spes. ped/ped.leder Arendal kommune
2003 – Timelærer ved HIA, Inst. for Teologi og filosofi

2 søkere ønsker ikke sitt navn offentliggjort

Ser ut som alle 
får no´ godt hos Gud

i kirken
har bare et klissent drops

i lomma
Mamma holder meg fast

jeg gråter slår men
snart er jeg løs, Jesus

løper alt jeg kan
fram til bordet ditt og
rekker ut beggge henda: 

Her kommer jeg!
Martin!
Du husker vel Martin?

fra
Hei Gud!
av Svein Woje
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– trosopplæring i Fjære

Mange 
fokusgrupper
i arbeid
De forskjellige fokus-gruppene som ble
etablert etter oppstart av trosopplæ-
ringsprosjektet jobber videre innenfor
sine områder, og det er mye aktivitet i
sving.

I mars hadde kommunika-
sjonsgruppa innkalt til et møte i Fevik kirke der de la frem
tanker om hvordan vi kan samordne kommunikasjonen i me-
nigheten. Gruppa hadde fått i oppdrag fra menighetsråd og
menighetsutvalg å se på samordning av informasjonsarbeidet
i menigheten. Det er mange spennende ting på gang og grup-
pa jobber videre med denne saken.

Faddergruppa har nå levert inn et flott arbeid der de har
sett på hva fadder-rollen bør innebære, og hva menigheten
kan bidra med for å hjelpe fadderne i sin oppgave.

Sammen-prosjektet startet med en prosess-samlingen på
Lyngørporten. Nå ønsker vi å se på om denne arbeidsformen
kan prege vårt menighetsarbeid i enda større grad. Kan det
tenkes at vi i møte med grupper av for eksempel faddere, bar-
nehageansatte, foreldre, pensjonister osv. kan utvikle en måte
å møte disse på som hele tiden tar sikte på størst mulig invol-
vering.

Vi hadde en prosess-samling om dette med stab og menig-
hetsråd 21. mars, og prosjektgruppa vil jobbe med å finne den
videre arbeidsformen.

I høst var en flokk ungdom samlet til del 1 av en visjonskon-
feranse for ungdom. I mai skal de ha del 2 av denne konferan-
sen. Den skal være kombinert med en tur til Gøteborg. Vi ser
med forventning frem til resultatet av denne konferansen, for
dette skal legge grunnlag for det videre arbeidet blant ung-
dommen.

Det jobbes med å få til et tilbud på Fevik for barn fra 10 år.
Vi håper å få til dette fra høsten.

Ellers så har vi hatt en veldig vellykket aktivitetsdag for 10
åringer og flotte påskevandringer for førskolebarn (se egne
artikler i bladet)

Prosjektets leder Vibeke Marie Tobiassen har vært syk-
meldt siden i høst og undertegnede har i
denne tiden fungert som leder for prosjek-
tet.  Vibeke Marie går ut i svangerskaps-
permisjon i mai og blir dermed borte fra
jobben i enda ett år. Jeg kommer til å fort-
sette som vikar, så får jeg sammen med
prosjektgruppa jobbe med å videreføre
prosjektet.

Jorunn Nærdal
Leder for trosopplæringen (vikar)

Jorunn Nærdal
TEKST & FOTOF

Frister det å:
• Slippe å lage middag
• Gjøre noe sammen som familie
• Treffe andre familier som bor i menigheten
• At barna får tilbud om forskjellige aktiviteter

En torsdag i måneden samles små og store til familieklubb på FMU fra kl. 17 - 19. Vi
ønsker at dette skal være et tilbud til familier fra hele menigheten, både Fevik og Fjæ-
re.
Først spiser vi middag sammen, så har barna lek og aktiviteter mens de voksne kan
drikke kaffe og prate, eller være med barna på aktivitetene. Det er en veldig uformell
og sosial samling og det er lett å invitere nye til å bli med.
På slutten samler vi barna til en samlingsstund der vi synger og har en andakt.
Kanskje dette var noe som du har lyst til å være med på?
Da ønsker vi velkommen til de 2 siste familieklubbene i vår: 11 mai og 8. juni

FAMILIE
KLUBB

Siste uka før påske hadde vi påskevandring
for førskolebarn i begge kirkene.  Det ble sendt
ut invitasjon til barnehagene i menigheten og
ellers invitert gjennom annonse i avisa. Alle
barnehagene tok vel imot dette tilbudet og på
de to dagene hadde vi samlet ca. 170 barn og
rundt 30 voksne i kirkene.

Først samlet vi barna til en liten oppsumme-
ring vi hadde kalt «Fra jul til påske», der vi
snakket litt om Jesus liv og at han var annerle-
des.

Det videre opplegget var en vandring til de
forskjellige dagene i påska.

Vi startet med palmesøndag. Barna hadde
palmegrener og vi sang og ropte «hosianna». Vi
hadde et lite drama rundt forventningen om
Kongen som skulle komme, og barna var helt
med fra første stund.

Vandringen gikk så videre til skjærtorsdag.
Da ble barna samlet rundt en hvit duk på gul-
vet og vi snakket om påskemåltidet som Jesus
hadde med disiplene. Vi fortalte også om fot-
vaskelsen og noen av barna ble «vasket» på føt-
tene.  Dette var veldig spennende.

Neste stoppested i kirken var langfredag og
fortellingen om det som skjedde da. Vi var stil-
le og hørte på rolig musikk før vi gikk videre til
neste dag i påska.

Så kom 1. påskedag med glad musikk og for-
telling om oppstandelsen. Vi pyntet påskebord
med masse lys og påskeblomster som barna
hadde med seg. Vi sang glade sanger og ønsket
hverandre god påske.

Barna sang av full hals: «Oppstått er Jesus,
hurra, hurra»

Oppstått er Jesus, hurra,hurra!
Påskevandring for barnehagebarna

Her er det palmesøndag og hosiannarop da barnehagene var invitert til påskevandring i
Fjære kirke. På de andre bildene ser vi glimt fra fotvaskingen og nattverden på skjærtors-
dag.  Helt t.h. er alle samlet ved alterringen. 
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Øystein Henningsen, av
mange best kjent som en ung
globetrotter fra Messevold
som har reist verden rundt og
som var i alle kanaler som
båtbygger på toppen av Sjø-
mannskirken i New York. Før
dette kjent av mange ung-
dommer som en engasjert le-
der i FMU

Lærer PLUSS
Nå har han vært borte fra

menigheten et par år for å
bygge på sin lærerutdan-
nelse, valget falt ganske utra-
disjonelt på sjåførlæreryrket. 

– Etter å ha opplevd en
høyst spesiell motorsykkel-
opplæring i en industrihall i
New York fant jeg ut at det er
mange måter å lære mennes-
ker god kjørekultur på, hum-
rer Øystein. 

Han er en historieforteller
mange lytter til og har mange
fargerike opplevelser bak seg.

Fadder
En av de erfaringene han

forteller mye og gjerne om er
sin erfaring som fadder. I mai
skal han i konfirmasjon til sitt
fadderbarn.

Øystein forteller om den
stoltheten han følte da han
knapt 20 år gammel ble bedt
om å ta oppgaven. Det føltes
som en ære og bli fadder til et
barn som han heller ikke var
i familie med. Akkurat det sy-
nes Øystein er et godt poeng
– onkler og tanter har et nært
forhold til ett barn.

Det oppleves ekstra sterkt
og utfordrende når en familie
ber deg på ta deg oppgaven
selv om du har litt større av-
stand.

– Hva har du gjort med
oppdraget? Mange faddere
opplever at det ble med den
ene dagen som barnet ble
døpt?

– Det har vært kjempeflott!
Jeg har tatt vare på mitt fad-
deransvar gjennom å invitere
mitt fadderbarn med meg på
opplevelser som bare jeg og
han har hatt sammen. Vi har
vært på fisketurer og over-
nattinger og jeg som ikke
hadde erfaring med små barn
i en så forpliktende sammen-
heng fikk gleden av å dele
tanker om små og store ting.
På en av turene våre fant vi
en flaskepost husker jeg. Vi
håpte den kom fra Australia
eller i hvert fall fra England,
så viste deg seg at det var en
flaske som mitt fadderbarn
hadde kastet i sjøen 14 dager
før! Vi lo godt sammen av
den hendelsen.

Nødvendig oppfølging
– Hvordan er du blitt fulgt

opp av menigheten som fad-
der?

– Det har vel heller vært
dårlig. Jeg hadde fotfeste i
menigheten og visste en del
om hva som lå i faderansva-
ret. For en fadder uten så mye
menighetsbakgrunn tror jeg
det ville være lurt å ha en noe
tettere oppfølging både med
undervisning og påminnelse
om fadderansvaret, for ek-
sempel i forbindelse med
dåpsdagen.

13 mai er det konfirmasjon
– vi har en følelse av at fadde-
ren skal holde tale.

Vi ønsker Øystein lykke til
videre både som veileder i
trafikken og i livet til et ungt
menneske.

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

SAMMEN FADDEREN

Jan Inge Tungesvik
TEKSTF

Øystein er fadder og snart sertifisert som sjåførlærer - han
synes begge deler er meningsfulle oppgaver.

Veilederen

Øystein Henningsen er en mann som stadig er på faten, som bildet forøvrig bærer preg av. Men
han er også fadder, og det tar han seg tid til å være på alvor.

Dette var en dag med masse
forskjellig opplegg. Barna ble
delt i grupper etter det de på
forhånd hadde ønsket seg. Si-
den det fremdeles var vinter
måtte vi legge litt om på pro-
grammet i forhold til det vi
hadde planlagt, men alle fikk
delta i 2 av de gruppene som
de ønsket seg.

Vi hadde først en liten fel-
lessamling med sangøvelse
før de gikk til gruppeaktivite-
ter.

De 6 gruppene vi hadde
var: Baking, luftgeværsky-
ting, hobbygruppe, frisbee-
golf, drama-gruppe og spille-
gruppe.

Vi hadde besøk av Ivar
Skippervold, og dette var noe
barna likte. Han  formidlet
budskapet på en veldig fin
måte, med trylling, sang og
fortelling.

Været var nok ikke så fint
som vi hadde håpet på, men
vi klarte likevel å grille pølser
og hamburgere ute når vi
bare hadde fått på godt med
klær.

Som avsluttning på dagen
hadde vi invitert foreldrene
til å komme til en liten sam-
ling. Det møtte mange forel-
dre og vi hadde en flott
stund, der barna sang og

fremførte drama. Resultatet
fra bakegruppa, deilige muf-
fins med masse søt pynt, kaf-
fe og saft var også noe som
falt i smak for både små og
store.

Til en slik dag som dette
trengs det en god del voksen-
hjelp, og vi hadde mange
hjelpere. Mange forelder stil-
te opp og hjalp oss og det sat-
te vi veldig stor pris på. Takk
til alle dere som var med og
gjorde arrangementet vellyk-
ket!

Videre planer for 
aktivitets-dagene

Til høsten (i september)
planlegger vi en aktivitetsdag
for 12 åringer. Den blir nok
litt annerledes enn 10 årsda-
gen Vi prøver å få til et spen-
nende opplegg, så dere som
er 12 år kan glede dere. Vi
sender ut invitasjoner når
skolen er begynt til høsten.

Vi vil også fortsett med 10-
årsdager (vår) og 8-årsdager
(høst).

Aktivitetsdag for 10-åringer
Når 47 tiåringer samles til aktivitet og utfoldelse, da blir det
liv!  Lørdag 25. mars var det aktivitetsdag i 5 timer på FMU.

Om det ikke var noe muffens med tryllinga til Ivar
Skippervold, så var det i alle fall muffens på kjøkkenet. Her er
det bare pyntinga igjen!

Ivar Skippervolds særegne kombinasjon av trylling og andakt for barn, går rett hjem hver gang,
ser det ut til. Her går humor og alvor godt hånd i hånd.

Jorunn Nærdal
TEKST & FOTOF

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

4870 Fevik

www. fevikelektro. no

UTGIVELSEN 
STØTTES 

AV
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Noen ganger dukker det opp bøker som griper deg på
en helt spesiell måte og gjør noe med deg. Nådens gåte
er en slik bok. Den gjør ordet nåde levende og tilfører
det en ny dimensjon . 

Forfatteren Philip Yancey er en av de mestselgende kristne forfattere i nyere tid. Flere
av hans bøker er oversatt til norsk. Bøkene til Yancey kjennetegnes ved solid forar-
beid, innsikt i historie og politikk, bruk av bilder og historier.

Vi blir tatt med på en reise gjennom et spennende persongalleri. Vi møter ulike
mennesker, alt fra mannen i gata og til berømte personligheter. I første del av boka
finner vi eksempler på opplevd nåde. Disse historiene støtter godt opp om forfatte-
rens mål – å la leseren selv oppleve nåden. Videre møter vi mennesker, menigheter
og folkeslag, som sliter med mangel på tilgivelse og loviskhet. Vi ser hvor unaturlig
nåde er for oss mennesker. Det er dessverre lett å kjenne seg igjen i flere av histori-
ene. Boka rundes av ved nattverdbordet, et sted hvor vi alle er like overfor Gud.  

Forfatteren stiller flere ganger spørsmål om hvor nåden er blitt av i kristne miljøer.
Er vi blitt så opphengt i moralske dilemmaer at det ikke lenger er rom for å vise nå-
den? Møter vi mennesker som oppsøker kirka med tilgivelse og kjærlighet? Hvordan
ser de utenfor kirka på de kristne? Boka tar et oppgjør med loviskheten både i me-
nigheter og i enkeltmenneskers liv. 

Jeg opplever boka som ærlig og selvransakende. Bl.a. kan vi lese om forfatterens ra-
sistiske holdninger i USA på 60 og 70-tallet og om hvordan han møter venner som
planlegger å bryte ekteskapet til fordel for en ny partner. 

Vi får ingen enkle svar på de vanskelige spørsmålene - som det å miste noen av sine
nærmeste eller håndtere svik. Fortjener alle egentlig nåden? Er det tilgivelse for alt?  

Jeg er ikke enig i alt han skriver, men boka gjør noe med meg. Den tvinger meg til
å tenke igjennom enkelte menneskesyn og enkelte moralske holdninger på nytt. Ikke
minst har den satt nåden i et nytt perspektiv i livet mitt. 

Boka egner seg godt som lesestoff for både for de som tror, tviler eller bare ønsker
å lære mer. Det sies at Bono i U2 og Noel Gallagher fra Oasis hadde en lang prat om
tro. Dette endte med at Bono sendte en pakke med bl.a. Nådens gåte, for at Gallag-
her skulle lære mer om Bonos tro. 

Boka kommer best til sin rett, ved at en nyter den i langdrag. Den er faktisk enda
bedre andre gang den leses. Noen kapitler vil enkelte finne tunge. Hopp elegant over
dem, eller prøv igjen senere. Det er ingen tung teologisk bok, med masse bibelhen-
visninger eller krav til leserens bibelkunnskap. Faktisk kunne jeg foretrukket litt flere
henvisninger og paraleller til hva Bibelen sier om nåde og eksempler hentet fra Bibe-
len. 

Boka inneholder underfundige setninger, ordspill og bilder. Flere må få litt tid til å
synke inn, og mange av dem vil du kunne få glede av i lang tid fremover. 

Nåde er: 
• en gave som koster alt for den som gir den og ingenting for mottaker
• en følelse av aksept uten at jeg har gjort meg fortjent til det
• ikke hva vi har gjort for Gud, men hva han har gjort for oss
• ikke bare for «gode», men for virkelige mennesker
noe du trenger to tomme hender for å motta 

Jeg avviste kirken en tid 
fordi jeg fant så lite nåde der. 
Jeg vendte tilbake fordi jeg 
aldri fant nåde et annet sted

«

God bok Anmeldt av
Kjell Sverre Birkeland

Philip Yankey

Slik som eg var, 
kom eg til Gud og fekk jubla: Min Far!
Skuldig til døden for syndene mange,
bunden i lekkjer frå syndeveg lange.
Å, for eit under, han elsk til meg bar
slik som eg var.

Slik som eg var!
Å, eg fekk sleppa den byrda eg bar!
Døra var opna for syndaren store,
ja, det var nok det som Frelsaren gjorde.
Barn fekk eg vera, og Gud var min far,
slik som eg var.

Slik som eg er,
Herren i nåde til barnet sitt ser.
Om synder og tvil det er heile mi æra,
han er min Frelsar, og det vil han vera. 
Nåden er fri, og eg kviler meg der,
slik som eg er.

Sigvart Engeset
Norsk salmebok nr 405

SLIK SOM EG VAR 

Nåde

Motiv fra
Vigelandsparken
FOTO:
PEER R. HAUGEN

«Kanskje sirkler jeg rundet ordet nåde – grace – fordi det er det ene store teologiske
begrep som ikke er ødelagt. Jeg kaller det for «det siste store ordet» fordi det i all bruk
av ordet på engelsk jeg er kommet over, finnes rester av den store glansen som omgav
originalen. Som et stort grunnvannsbasseng befinner det seg under hele vår stolte kultur
og minner oss om at gode ting ikke kommer fra våre egne anstrengelser, men fra Guds
nåde. Til og med i dag, tross sekulariseringen, strekker røttene seg i retning av nåden.»

Philip Yankey

Forfattaren Edvard Hoem svarte på spørsmål om trua si
at han ikkje var omvendt, men frelst. Eg har også vore
heldig med valg av foreldre; dei tok løfte ved dåpen al-
vorleg, og eg vart «oppseda i kristen forsaking og tru».
Eg har altså vore frelst heile livet, og soleis ikkje kjent at
eg må omvende meg. Jauda, sjølvsagt ser både Vår Her-
re og eg eit stort forbetringspotensiale, men han har
halde meg fast heile tida likevel, sjølv om den «daglege
omvendinga» kunne nok vore meir markert i livet mitt.
Trua har vore der heile tida på tross av meg – ikkje på
grunn av meg. 

Det var ikkje alle bedhusmøta som var like oppbyg-
gande for eit gutesinn på 5 år, men det hjalp når dei
gamle damene knitra med kamferdropsposen. Eg hus-
kar at eg var stolt over at talarane og misjonærane med
og uten slangeskinnsvæske skulle bo heime hjå oss. Å få
være misjonær eller «innfødd» med kakao i fjeset i spe-
let på den årlege AVGD-festen, var ei ære. Det var ikkje
alle tider dei sterke opplevingane i ungdomstida hadde
sin grunn i Ordet og Anden. Men skumringstimane
rundt eit leirbålet på speidarleir,  kameratskapet, flør-
ten, aksepten, naturopplevinga, og alle andre gode opp-
leveingar på påskeleirar og sommarleirar, var for meg
med på å skape plass til ordet som vart preika på bibel-
timen dagen etter. Eg kunne beint fram ikkje forkaste
det som låg i botnen for desse opplevingane, og slik en-
dra trua mi seg til å verte ei meir medveten tru etter-
kvart.

Eg har vanka i fleire ulike kristne krinsar, truffe men-
neskje med mangslungen tru både sterkare og svakare
enn mi egen, vore innom mange kristne synsingar og
meiningar, men trua mi frikobla fra desse  forhold. Det
var vel i ungdomstida ein gong under ein eller anna ta-
larstol at det gjekk opp for meg at heile Runar var frelst,
det var ikkje berre ei for meg lite definerbar sjel han
brydde seg om. Og frå då har eg tenkt at Vår Herre ser
litt stort på alle mine og våre rare og til dels tøvete mei-
ningar, meiningautvekslingar og gjerningar om korleis
vi skal vere prega av den rette tru.

Trua gjer meg til ein del av Kristi lekam, og eg har
opplevd omsorgen frå det kristne  felleskap; trua er inga
soloøving. Påska vert ikkje berre ei samling raude dagar
på kalendaren, og våren noko meir enn nokre naturvi-
tenskapelige slumpetreff.

Runar Røyset

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?

Hva forbinder 
du med ordet
NÅDE?

Å være nådig betyr for
meg å ha velvilje og
godhet for noen, uav-
hengig av om det er for-
tjent. På norsk har
ordet en litt negativ
klang: "nåde deg", "aller-
nådigst". Derfor har jeg
selv lett opp nytesta-
mentets greske ord,
som er mere positivt og
ligger nær det engelske
"grace". Morsomt at
"grasiøs" betyr "nådig"!

Hans Grelland
Professor, HiA

Påsken er scenen der nådens
drama utfolder seg. Vår vesle,
om enn så fantastiske, hjerne
makter knapt å fatte i hvilken
grad hele verdens tankegang
her snus på hode. Den uskyl-
dige tar på seg all straff. Gud
ofrer selv for å gjøre opp for
alt som alle har har gjort mot
ham. Og den første Jesus tar
med seg til paradiset, er en
angrende morder. Morderen
som henger ved Jesu side på
Golgata, angrer og ber om en
god tanke, og får livet tilbake
- det evige livet. Disippelen
Peter nekter og banner tre
ganger på at han ikke kjenner
Jesus, når han blir konfron-
tert med at han hører til i
flokken rundt ham som nå er
tatt og skal dø. Peter er liv-
redd, feig, og han svikter Je-
sus totalt. Han, av alle, er det
som får en spesiell hilsen fra
den oppståtte Jesus. Engelen

ved graven har denne hilse-
nen fra den oppstandne: «Gå
avsted og si til hans disipler
og til Peter...» (Mark. 16,7).
Beskjeden er at Jesus vil møte
dem i Gallilea. Og der ved Ti-
beriasjøen får den angrende
Peter møte nåden.

Peter «er ikke seg selv» et-
ter dette. Nåden har gjort
noe med ham. Den stadig
«trynende» Peter får av Jesus
et nytt navn. Jesus kaller ham
Simon, klippen, som Jesus vil
bygge sin kirke på. Resten er
på en måte historie. Jesus
møtte Peters svik og nederlag
med nåde, og her er vi, to tu-
sen år etter, og Jesu kirke er
større enn noen gang. Av
nåde.

Men. Hva med oss? Jesus
fortalte også en liknelse om
en kar som kom rett fra mø-
tet med en nådig herre, som
hadde ettergitt ham en gi-
gantgjeld: Denne nådig be-
fridde gjeldsslaven går rett ut
og møter en annen, som skyl-

der ham en fillesum, men vi-
ser ingen nåde. Kjenner vi oss
igjen?

Makter vi å la nåde gå for
rett? I samfunnet sliter vi
med å gi straffedømte som
har sonet ferdig, en ny sjanse.
Jesus tok først straffen selv,
og så gav han en, to, syv, syt-
ti nye sjanser... Og i kirken?
Kan vi tenke oss nåde for en
Peter-type som tilbakevendt
forstander eller prest eller le-
der? Når Jesus kunne, hvor-
for kan ikke vi? Eller kan vi?
Tenker vi som så: Hun fortje-
ner det ikke, han holder ikke
mål... Nådens vesen er det to-
talt ufortjente. Peter ble for-
vadlet av den nåde han ble
vist. Våger vi å satse på at
mennesker som vises nåde
kan forvandles? Vil vi selv
forvandles? 

Jeg tror det er en test på oss
som Jesu Kristi kirke, hvor-
vidt vi evner å formidle nåde,
den ufortjente inkludering.
Leve nåden som vi forkynner.

Trolig vil det oppleves som
en kostnad å opptre nådig.
Derfor er vel også nåde
mangelvare både i og utenfor
kirken. Krafse til seg-samfun-
net preger oss mer enn vi li-
ker å innrømme. Og det fører
til en rettferdighetstenking
som ikke rommer plass for
nåde, for det ufortjente som
tilbys med glede og et udelt
hjerte.

Verden trenger nåde, men-
neskene rundt oss trenger
nåde, og vi selv trenger å be
om å få se hvilken nåde vi har
fått, så det kan prege oss og
forvandle oss som kristne og
som kirke i en nådeløs ver-
den.

Jeg skriver dette fordi jeg
tror det er viktig, samtidig
som jeg må erkjenne at jeg
selv har en vei å gå...

«O Jesus, åpne du mitt øye
at jeg må se hvor rik jeg er»

Peer Rødal Haugen
TEKST & FOTOF

– det siste store ordet
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Thomas fra Leverkusen

«En fremmed er en venn jeg ikke har møtt!»
Ukjent

Thomas trives godt hos Windy Boats på Skarpnes. Han er nesten uforstå-
ende til den raske behandlingen av jobbsøknaden hans..En søndag i okto-
ber 2005 sendte han søknaden. Tirsdag fikk han telefon fra Windy Boats.
Knappe to uker etter var han i arbeid på frabrikken på Skarpnes. Her sam-
men med arbeidskollega Reidar Fidje.

Thomas Schaefer (41) er utdannet møbel-
og interiørsnekker og bygningsteknikker.
Kom hit i oktober 2005, fra Leverkusen i
Tyskland. 
• Jobber med båtinnredning hos Windy
Boats.
• Gift med Helga, som er utdannet for å
arbeide med funksjonshemmede. 
• To barn, Jannis (12) og Finn Malte (5).
I juni/juli kommer kone og barn flyttende til
Norge. Familien har leid hus på Fevik.

Rett før han skulle ta som-
merferie i 2004 fikk Thomas
beskjeden som enhver tysker
frykter: Du er oppsagt. Han
jobbet da som bygningstek-
nikker, men er også utdannet
som interiør- og møbelsnek-
ker. Arbeidsledigheten i
Tyskland er stor, og for Tho-
mas betydde det over ett år
som ledig. Det var ikke noen
god opplevelse. Å søke på
jobb etter jobb der dine kvali-
fikasjoner stemmer punkt for
punkt med det som etter-
spørres, og ikke engang få

svar på søknaden, det leiter
på. Sammen med kona Helga
begynte han å se ut over lan-
degrensene. England, Irland,
men helst Norge. 

Thomas hadde fra lang tid
tilbake et forhold til Norge.
Som gymnasiast oppdaget
han Terje Rypdal og hans
musikk. En arkitektprofessor
han møtte under studiene,
som hadde reist mye i Norge,
introduserte ham for norsk
byggeskikk. I 1997 dro famili-
en på sin første ferie til Nor-
ge, og oppdaget språkbarrie-
ren. Atlså måtte han lære seg
norsk. 

– Jeg liker å kunne snakke
språket i det landet jeg besø-
ker, forteller han. Han tenkte
nok at det kunne bli flere tu-
rer til Norge, så han begynte
på norskkurs på en folkehøg-
skole hjemme i Tyskland. I
2003 var han på ferie på
Kongsberg, og merket seg
vennligheten hos mennesker
han møtte.

– Nordmenn er mye ras-
kere til å ta kontakt og invi-
tere deg med hjem eller til å
være med på ting, sier han.

– Tyskerne bruker lenger
tid på å skape slik kontakt. I
det hele tatt er det norske
samfunnet enklere og mer
åpent enn det tyske, hevder
han. 

Det fikk han erfare da han
søkte arbeid her. Han sendte
avsted mange søknader, bl. a.
til Windy Boats. Søndag gikk
søknaden i posten og tirsdag
ringte de fra Windy Boats. To
uker etter var han i arbeid
som interiørsnekker på båtfa-
brikken på Skarpnes.

– Det hadde ikke gått an i
Tyskland!

I forbindelse med flytting-
en var det mange papirer som
skulle sendes hit og dit, og
tyske skattemyndigheter
skulle ha skriftlig versjon av
norsk husleiekontrakt – på
tysk!

– Jeg hadde ikke engagn en
kontrakt – bare en muntlig
avtale!

– Opplever du andre for-
skjeller? Hva med miljøet på
arbeisplassen og forholdet til

arbeidskolleger?
– Tyske arbeidere er livred-

de for å miste jobben. Det fø-
rer til at de aksepterer nesten
hva som helst fra arbeidsgi-
ver. De tør knapt spørre om
noe de lurer på, av frykt for å
vise svakhet. Det er ikke bra.
Her er alt mer avslappet. Folk
snakker sammen, slår av en
prat, og viser vennlighet.

Fra kirke til kirke
Fra sin bopel på Bergemoen

har Thomas fartet litt rundt i
alle kirkene i kommunen, og
møtt åpne og vennlige men-
nesker over alt. Men nå har
han altså havnet i Fevik. Han
fikk tilbud om å leie et hus på
Lauvåsen, og driver og instal-
lerer seg der i disse dager.
Han har alt vært på sin første
korøvelse med Prokor. Han er
altså både musikkinteressert
og utøvende musiker. Han
hadde et band hjemme i
Tyskland, men nå er medlem-
mene spredt for alle vinder;
vokalist, el-bassist, trommis,
saxophonist og gitarist. Bare
gitaristen er i Norge. Gitar er
altså Thomas´ instrument.
Samlingen teller syv gitarer.
Underveis har han også job-
bet tre måneder hos en av
Tysklands mest renomerte gi-
tarbyggere, og en av de syv
gitarene hans har han bygget
selv. Men det som har impo-
nert ham mest på sin fart
gjennom kirkene i kommu-
nen, er sangen.

– Menighetssangen er fan-
tastisk. Noe liknende finner
du ingen steder i Tyskland,
påstår han. Han har riktig latt
seg inspirere av sangen og
musikken i gudstjenestene.

Katolikk på rømmen
– Hvilken kirkebakgrunn

har du egentlig?
– Jeg er for tiden katolikk,

men vil nok konvertere, be-
kjenner han, og kommente-
rer sider ved den katolske kir-
ke, om pavemakt og makt-
strukturer, om Maria-dyrking
og forskjellig annet som han
reagerer på. Fra han var 9 til
han rundet tjue var han med
som messetjener, en tjeneste

for unge gutter i den katolske
kirken, og forteller om gode
minner, om opplæring og
opplevelser fra det arbeidet.
Men som voksen har han
trukket seg ut. Siden kona har
vært aktiv i menighetsrådet i
den evangeliske lutherske
kirken, har han også funnet
sin plass der som kirkegjeng-
er og frivillig medarbeider.

Kone og barn
I juni/juli kommer kona

Helga og de to barna Jannis
(13) og Finn Malte (6) flyt-
tende fra Tyskland. Det blir
starten på enda et spennende
kapittel for familien. Særlig er
barna spente på dette med
språket. De har fått seg norsk
språkkursspill på pc´en, og
Thomas tror det vil gå greit.
For Jannis´ del er han glad for
et tilbud som Ungdomsgrup-
pa i Fevik kirke. Slike tilbud
for den aldersgruppen er
mangelvare i Tyskland. Jannis
skal begynne i 8. klasse til
høsten. Også han har musi-
kalske interesser som faren,
men instrumentet er slag-
verk, både akkustisk og elek-
tronisk. I tillegg driver han

med judo og sluker bøker,
som sin mor. Finn Malte skal
begynne i første klasse, og
har ikke fått prøvd så mye
enda, men at det her også er
en idrettsmann og en musi-
ker på gang, er ikke umulig.
Helga er utdannet til å arbei-
de med funksjonshemmede.
Hun er arbeidsledig for tida.
Når hun kommer hit til lan-
det vil hun først og fremst
lære seg norsk, og så blir det
vel en råd med jobb håper
Thomas.

Som så mange andre av
Jesu disipler liker også denne
karen å fiske.

– Fisk er det beste jeg vet,
slår han fast, og han ser vir-
kelig fram til mange gode
måltid med fersk fisk – gjerne
egenfisket. 

Som Fjærepostens leser vil
forstå er det mange kontakt-
punkter dersom du ønsker å
bli bedre kjent med Thomas
og familien hans. Vi håper
alle sammen vil finne seg
godt til rette på Fevik og i
Fjære menighet, og ønsker
dem hjertelig velkommen hit.

Arbeidledighet tvang Thomas til å tenke nytt. Å miste jobben i
Tyskland er ingen spøk. Nye jobber gror ikke på  trær, og det er
mange om beinet. Thomas havnet i Norge fortere enn han
trodde var mulig. Men hvem er denne lille blide mannen? Han
snakker godt norsk, men akksent en røper bare hvor han
kommer fra. Han dukket opp i Fevik kirke på høstjazzen; er
han musiker?

Her er så mange 
vennlige mennesker

Thomas

«
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Fevik barnehage har feiret sitt
30-årsjubileum. Det ble
behørig feiret tirsdag 31.01.06
feire, med celebre gjester.

Barehagen hadde besøk av både ordfører, bar-
nehagesjef, kirkesjef og noen andre inviterte
på den store dagen. I tillegg var presten vår
Oddvar med, og Kirsti, som sang og spilte
sammen med oss. Dessuten var nesten alle
foreldrene der, så det ble en flott bursdag.

Barna hadde forberedt feiringen godt, og
hadde gledet seg i hele januar. Barnehagen var
pyntet med ballonger, serpentiner og en stor
krone i taket. Bursdagsfeiring er gøy. Om for-
middagen hadde vi bursdagsfest med pølser
og is, og jammen var det ikke en pakke til bar-
nehagen også. På ettermiddagen var det klart
for festen med alle gjestene.  

Barna hadde øvd på sanger og regler som de
opptrådte med.

De eldste barna, som går på flaggermus-
gruppa, hadde øvd på å dramatisere eventyret
om Skinnvotten og dette ble også framført på
festen.

I tillegg hadde barna i hele januar malt, teg-
net og formet mange flotte arbeider og disse
ble til en fin kunstutstilling med tema vinter.
Mange var innom og så på alt det flotte som
var der. 

Mange av foreldrene hadde bakt «sjokola-
dekakevogner», og alle disse ble satt sammen
til et langt sjokoladekaketog – en flott burs-
dagskake!

Vi synes vi fikk en kjempefin bursdagsfest.
Takk til alle der som ville feire sammen med
oss!

Mette
i Fevik barnehage

Konfirmantene
i Fjære

Konfirmanter
lørdag 29/5  kl. 12:00

Per Kristian Berntsen, Per
Erik Egholm, Jannicke Flo,
Alexander Friberg, Jonas Fri-
vold, Hallvard Hjelmaas Sø-
rensen, Kjetil Hodnebrog,
Tina Marie Jacobsen, Kim
Andre Jamvold Jørgensen,
Joakim Jåvold, Christian Jå-
vold Githmark, Ørjan Kviks-
haug, Marianne Grevstad
Larsen, Alexander Lindstøl
Nykvist, Marita Myren, Pål
Arild Nilsen, Brage Rødal
Engeset, Martine Skuggestøl
Finsand, Ida Elisabeth Staff,
Sten Erlend Syrdalen, Frank
Gjeruld Øiestad Dønnestad,
Peter Nicolai Aashamar, Ole
Harry Lande.

Konfirmanter
søndag 30/5 kl 10:00

Sindre Erlandsen, Rebecca
Hansen, Lars Christian Hau-
ge, Gaute Husebø Abraham-
sen, Cecilie Igland, Hanne
Jørgensen, Elisabeth Kristi-
ansen, Svein Arne Madsen,
Anna Kristina Maløya Sørei-
de, Angeline Nilsen, Sop-
horn Sok, Simen Tveit, Lena
Tønnesen, Guttorm Udjus,
Maria Aakhus Berge, Vivian
Aarak Kiland, Leiv Erik Lar-
sen, Åshild Beate Krogstad,
Annette Solli Thunestvedt.

Konfirmanter
søndag  30/5 kl 12:00

Hans Øyvind Amundsen,
Marte Bjørge, Edel Madelei-
ne Bull Larsen, Mari Degn
Hoveland, John Daniel Even-
sen, Ole Petter Fiære, Mari-
ta-Amell Fossnes, Stian Mat-
hias Guttormsen, Michelle
Hansen, Marius Helgestad,
Inga-Lill Henriksen, Kim
Erik Kvassheim, Håkon
Lauvrak, Melinda Majer
Ommundsen, Ørjan Morte-
rud, Birte Norma Nilsen, Pi-
lippa Spjelkaviknes, Jens
Magne Sørsvann, Marie Tan-
gen, Reidun Weronica Tellef-
sen, Kristoffer Utne Bjørke,
Fredrik  Vatne, Vegar Viddal,
Benedikte Wrålsen, May Elin
Aabak Nielsen, Andreas Aa-
modt, Susanne Ånes Elling-
sen, Kristina Isaksen, Ann
Celin Nilsen.

FOTO: KJELL OLAV HAUGEN

30årsbursdag i barnehagen

Pinsefest i Fjære 
Pinsedag er det klart for ny stor talentiade i
Fjæreparken. Denne tradisjonen har fått
mange lokale talenter fram i lyset. Hvem kan
delta?

Man må være begynt på ungdomsskolen
for å være med. Ingen øvre grense. Hva kan
man delta med? Du kan synge, spille, danse,
spille sketsj, alt som kan underholde et
publikum er lovlig. Premiene er store kr 5000
som hovedgevinst. I tillegg deles det ut dan-
sepris, publikumspris, visuell pris og overras-
kelsespris.
Påmelding sendes til: FMU, Fjæreveien
185, 4885 Grimstad, eller du kan melde
deg på på mail: koh@grimstad.kirken.no
eller sms på 93217137.

TALENTIADEN

DET

SKJER
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Presteskolen
på Madagaskar

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

POSTADRESSE
Fjære menighet
Fjæreveien 185
4885 Grimstad

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

– Gunnar, jeg vil gjerne stil-
le deg et par spørsmål om
«Musikk og ettertanke» og
om preg av klassisk musikk
og kunst i Fjære kirke. Jeg
tror at kunst er like viktig i li-
vet ditt som det er for meg.
Blomstene ble ofte brukt som
symbol for kunst og dens
beste utfoldelse. Hva betyr
blomstene for deg?

– Blomstene betyr veldig
mye for meg. Du setter et frø
i jorda og alt ser svart ut og
plutselig kommer det opp en
spire. Planten vokser og slår
ut full blomst. Jeg liker all
denne prosessen med natu-
ren. Blomsten skinner like
fint for alle om jeg er i godt
eller dårlig humør. Jeg synes
at det er fantastisk. Jeg liker
levende farger.

– Liker du også levende far-
ger i musikk? Hva synes du
om «Musikk og ettertanke» i
Fjære kirke?

– Jeg er ikke så kjent med
den musikken. For meg er det
viktig å høre på det slik at det
blir kjent. Det er så fint! Du
sitter der og kjenner at Gud
er tilstede på en spesiell måte.

– Kan du fortelle mer om
denne opplevelse av Gud
gjennom denne musikken?

– Du opplever en spesiell
kontakt med Gud. Alle ting-
ene rundt deg forsvinner. Du
får ro. Du får lov å komme til
Gud. De behøver ikke å pynte
på ting. Når korene synger og
instrumentene spilles er fint. 

– Og hva med Jesusmedita-
sjonen og stillheten?

– Det er ganske annerledes

enn et bønnemøte. Mange
ville oppleve dette som noe
godt. Det er jo bra å høre en
tale. Men kirkerommet i still-
heten er mye mer. Det er Gud
som taler til deg. 

– Hva ville du fortelle til
dine venner for å få dem til å
oppleve «Musikk og ettertan-
ke»?

– Her får du lov å komme til
Gud i stillhet og tillit. Man
blir ikke oppmerksom på
hvem du er og i hvilket hu-
mør du er. Denne opple-
velsen sprer glede rundt deg. 

– Tusen takk for praten,
Gunnar!

– Og plutselig kommer
det opp en spire!

MUSIKK &
ETTERTANKE

En prat med
Gunnar Hodnebrog

Andrea Maini
TEKSTF

Kirken har 6 slike skoler på
de forskjelleige delene av øya.
4 av skolene får støtte fra Det
Norske Misjonsselskap og 2
av dem fra den lutherske kir-
ken i Amerika. Skolene støt-
tes også av Det Lutherske
Verdensforbund med hoved-
kontor i Geneve.

Studenter ferdig med
utdannelsen

I 2005 hadde skolen 23 stu-
denter som ble ferdig i sep-
tember måned og som da sto
klare til å begynne sin preste-
tjeneste. Kirken på Øs–Ma-
dagaskar opplever at nye me-
nigheter startes, og da trengs
det alltid også nye prester.
Rapporten forteller at alle
studentene klarte eksamen.

Nye studenter
I oktober 2005 begynte 17

nye studenter ved skolen.
Disse tar sikte på å fullføre en
presteutdannelse i løpet av 4
år. Noen få av disse støttes av
den menigheten de kommer
fra, men de fleste er avhengi-
ge av hjelp fra skolen og kir-
ken for å kunne fullføre stu-
diene. Kirkens hjelp til skolen
kommer blant annet
gjennom Det Norske Mi-
sjonsselskap.

Utdanningsnivået
Studentene som begynner

på skolen har svært ulik bak-
grunn når det gjelder skole-
gang. Det har vært vanlig at
man måtte gjennom opptaks-

prøver for å komme inn på
skolen. I de siste årene har
stadig flere studenter hatt ar-
tium før de begynte. Dette
har man tatt hensyn til i
undervisningen og lagt den
opp på forskjellige nivåer.

Andre studier
Presteskolen har også i

mange år hatt en egen bibel-
skolelinje av kortere varighet,
ofte ett år.  På denne linjen
har det gått ungdommer som
har fått en utdannelse med
tanke på arbeidet i en enkelt
menighet. De har utdannet
seg til menighetsledere, og
undervisningen har i stor
grad vært bibelfag og allmen-
ne fag. Slike ledere kalles ka-
tekister i kirken. De har hatt
veldig stor betydning for kir-
kens arbeid og vekst.

Mange av studentene har
familie med seg til skolen.
Ektefellene deres blir også
gitt undervisning slik at også
deres modning og utdannelse
blir ivaretatt.

Skolens historie
Presteskolen begynte som

en bibelskole så langt tilbake
som i 1880 årene da misjons-
arbeidet gjennom Det Nor-
ske Misjonsselskap begynte
på denne delen av øya. Den
første lederen på skolen var
Andreas Mørland, fra Mo-
land. En annen av lærerne i
denne perioden var Ole Ei-
lertsen, også han fra Moland.
Først på 1970-tallet ble sko-

len et utdanningssted for
prester. Før den tid var den
bare en bibelskole.

Anna Erlandsen fra
Hesnes

Fjære har også hatt sin mi-
sjonær i Vangaindrano, Anna
Erlandsen. Hun arbeidet som
sykepleier i Vangaindrano fra
1924 – 30, og har sikkert hatt
arbeidsoppgaver også ved
denne skolen, blant annet
undervisning i helsespørs-
mål. (Anna Erlandsen var
søster til Daniel Erlandsen på
Myra, og altså grandtante til
Kjell og Arne Erlandsen på
Hesnes. Red.)

Fjære-besøk
Sommeren 2004 besøkte en

gruppe fra Fjære menighet
skolen. Det ble en stor opple-
velse for alle, og skolens rek-
tor og andre tok vel i mot oss.

Nå planlegger Gunnar og
Inger Th. Nytræe sammen
med Ingrid og Olav Arnevik
en tur til Madagaskar i juni  i
år. Da hører et besøk i Vang-
aindrano med i programmet.
Høsten 2006 vil menigheten
sikkert derfor høre nytt fra
presteskolen.

Gaver til skolen i 2005
Det er gjennom kirkeof-

ringene i Fevik og Fjære kir-
ker at menigheten støtter
presteskolen. I 2005 bli det
gitt kr. 27.251. 

Fjære menighet støtter presteskolene innen den lutherske
kirken på Madagaskar. Det er presteskolen på Øst–
Madagaskar Fjære menighet har konsentrert seg om, både
med informasjon og forbønn.

Rimi Fevik
09-20 (09-18)

KIRKEBOKA
til fireåringene er en
poplær gave. Søndag
23. april var det et nytt
kull som fikk sin kirke-
bok, både i Fjære og Fe-
vik kirke. Boka innehol-
der mye fint stoff både
for høytlesing og sang
med barna. Det var de
som  fyller fire år på
denne siden av somme-
ren som fikk boka den-
ne gangen. Til høsten
er det utdeling til de
som fyller fire etter
sommeren.

Disse tre, som fikk bok i
Fevik kirke, har alt tatt
et godt grep om si bok,
og kommer forhåpent-
ligvis til å bruke den og
lese den i filler. 
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Morgensang
Hver torsdag kl. 09.00 er
det morgensang i Fjære
kirke.

PROKOR øver annenhver
onsdag i Fevik arbeids-
kirke kl. 20.30-22.00

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

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
bussrute til samlingen
og retur. 

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

Fjære spirituals (negro
spirituals) øver torsda-
ger 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. 

Familieklubben har sam-
linger andre torsdag i
måneden, kl. 17.00-19.00
på FMU-huset. De neste
blir 11. mai og 8. juni.

Småbarnstreff på Vik
bedehus. Bedehuset er
åpent på følgende ons-
dager fra kl. 10.30-13.00:
8. mars, 22. mars, 5.
april, 19. april, 3. mai, 24.
mai og 7. juni. Uformelt
samvær for barn mellom
0-6 år i følge med vok-
sen. Samlingsstund og
nistemat.

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

til tiderdet skjer
Minnegudstjeneste i
Fjære kirke

Har du mistet et familie-
medlem, venn, nabo, kollega
som er begravd på Fjære?
Søndag 14. mai klokka 20.00
ønsker vi i Fjære og samles til
en gudstjeneste med preg av
ettertanke og minne.  Det vil
bli lagt vekt på kjente sanger,
instrumental musikk, lys i
kirke og på kirkegården.

15 min før start, vil Colle-
gium Musicum spille instru-
mental musikk, de vil delta i
gudstjenesten.  Det blir sang
og tekstlesning av Vidar Øv-
land.  Etter gudstjeneste hå-
per vi flest mulig vil tenne lys
på gravene på kirkegården,
hvis det føles naturlig.  Dette
er en kveld familier, venner
og bekjente kan samles til
ettertanke på kirkegården og
i kirka.  Håper du og din fa-
milie kommer denne kvel-
den, ta med alle til kirka.  Det
vil bli kaffe i våpenhuset etter

gudstjenesten. 
For de som ikke har mulig-

het til å delta på denne guds-
tjeneste, oppfordrer vi denne
kvelden å tenne lys på
din/dine grav/graver.  Dette
vil skape en felles markering
og styrke i sorgen.

Håper du/din familie setter
av kvelden til en samling i
Fjære kirke, og du er spesielt
invitert.  Håper alle vil kom-
me uansett om de har mistet
noen eller har grav på kirke-
gården.  Det er godt å samles
til ettertanke og fellesskap,
det gir styrke og samhold i
tunge tider.

Hilsen Fjære menighet

Med fokus på barna i kir-
ken, og vårslipp i
Fjæreparken

Søndag 21. mai inviterer
Fjære menighet til gudstje-
neste med fokus på barn. I

samarbeid med Stine Stofies
Stiftelse blir dette en guds-
tjeneste hvor barna får stor
plass. Vårt eget Elle Melle
skal synge, sammen med Vik
barnekor. Noen av barna
skal også danse under guds-
tjenesten.

I etterkant inviterer vi til
grilling i Fjæreparken, og ak-
tiviteter for hele familien.
Elle Melle vil opptre på sce-
nen om været tillater det, og
vi håper å kunne utnytte
Fjæreparken med både bal-
leker og aktivitetsløype. Vi
tenner på storgrill, så famili-
en er velkommen til å grille
egen middag, eller kjøpe pø-
ler og is i FMU-kiosken.

Særlig har vi lyst til å øn-
ske velkommen tilbake alle
8- og 10-åringene som var
med på Aktivitetsdagene tid-
ligere dette året. Ta med deg
familien og gjerne noen ven-
ner til en kjekk dag i Fjære-
parken! 

Fjære kirke 7. mai 11:00 Gudstjeneste
Fjære kirke 7. mai 20:00 Vårkonsert med Kantoriet
Fevik kirke 7. mai 11:00 Gudstjeneste
Fjære kirke 11. mai 19:30 Musikk og ettertanke
Fevik kirke 11. mai 18:00 Samtalegudstjeneste
Fjære kirke 14. mai 10:00 Konfirmasjon for Fevikkonfirmantene 1
Fjære kirke 14. mai 12:00 Konfirmasjon for Fevikkonfirmantene 2
Fjære kirke 14. mai 20:00 Minnegudstjeneste
Fjære kirke 17. mai 11:00 Gudstjeneste
Fjære kirke 21. mai 11:00 Gudstjeneste
Fevik kirke 21. mai 11:00 Gudstjeneste

Fjære kirke 25. mai 11:00 Misjonsgudstjeneste, kirkemiddag
Fjære kirke 28. mai 19:30 Gudstjeneste
Fevik kirke 28. mai 11:00 Gudstjeneste
Fjære kirke 4. juni 11:00 Gudstjeneste
Fevik kirke 4. juni 11:00 Gudstjeneste
Fjære kirke 5. juni 12:00 Økumenisk gudstjeneste i Fjæreparken
Fjære kirke 11. juni 17:00 Familiegudstj. Fjæreparken eller FMU
Fevik kirke 11. juni 19:30 Gudstjeneste
Fjære kirke 18. juni 11:00 Felles gudstjeneste  
Fevik kirke 25. juni 11:00 Friluftsgudstjeneste
Fjære kirke 25. juni 19:30

Gudstjenester i mai og juni

Fra aktivitetsdag 
i Fjæreparken 

høsten 2005




