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FMU har vært
på tur igjen,
selvsagt! Med
egen buss i garasjen og flere sjåfører på laget, er
turer nesten varemerke på ungdomsarbeidet i
Fjære menighet.
Miljøskiftet,
samværet og
opplevelsene
gjør noe med
samholdet. Denne gangen gikk
turen til Fjærland.
6-7

Sammensveising

Tre stolte og glade turdeltakere oppe ved
breen. F.v.: Emma
Knutsen, Erik Ehlis og
Heidi Jensen.
FOTO: KIRSTI P. HAUGEN

Aktivitetsdag for 12-åringer i Fjæreparken
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menighetsavis for Fjære

– Vi tør ikke snakke om tro, uttalte teologiprofessor Jan-Olav Henriksen i et intervju med avisa Vårt Land i forrige uke. Han har tatt temperaturen på norsk kristenliv, og er redaktør for en nyutkommet essaysamlingen med tittelen «Tro». Og han påstår altså at vi ikke tør å snakke om tro.
– Bare et fåtall troende tør snakke lenge om tro, hevder professoren.
Men hvem er vi, som etter sigende ikke tør snakke om tro?
Er det deg? Er det meg? Eller hvem?
Det er kanskje nok å stoppe en halv og spørre seg selv: Tør jeg snakke
om tro – snakke lenge om tro? I vennelag, i kameratprat og kollegiale
sammenhenger: Våger jeg å gjøre tro til et samtaletema?
Mer fra professoren:
Han hevder at grunnen til at mange ikke tør snakke om tro, er pekefingrene fra teologene, som sier: Det er ikke riktig å si.
– Det er en ulykke, hevder Henriksen, og det hindrer oss i å vokse som
kristne. Troen gir mulighet for å holde fast i livets rikdom og mangfold.
Tro og frihet henger sammen gjennom Jesus. Jesus-tro skal være frigjørende, og når mange ikke føler det slik, er det en utfordring for måten vi snakker om Jesus på. Og videre mener han at vi i stedet for å
snakke om tro, snakker om hva som passer seg og ikke passer seg å
gjøre som kristne. Så langt professoren.
Jeg hører klangen av det kjente: Er det synd å....
Et par spørsmål melder seg i mitt hode: Er tro noe man først og
fremst snakker om? Eller er tro heller en måte å leve på, som ikke lett
kan settes på en riktig formel av ord? Tja, er det ikke begge deler?
En av postene på programmet under Fevik kirkes åpning av høsthalvåret sist søndag, var nettopp en gruppesamtale om noe som har med
troen å gjøre; bl.a. om hva det betyr at vi er skapt i Guds bilde. I vår
gruppe hadde vi mye å snakke om, selv om det ikke uten videre var
lett å formulere seg. Men det var interessant, og det viste meg igjen
hvordan samtalen blir et instrument som gjør det mulig å få fram biter
som til et puslespill, og hvordan en kan oppleve hvordan nye biter
dukker opp og føyer seg inn i bildet, og bildet blir tydeligere.
Om vi tør, handler også mye om sammenhengen. Troens språk snakkes høyt og kraftig innefor, i forsamlingene. Ute i folket, i den moderne
kulturen, er det ikke lenger slik at kristent tankegods og bibelkunnskap preger menneskene, slik som tilfelle var for noen generasjoner
siden. Det er klart en utfordring for den som vil prøve å føre en samtale om tro ute i det offentlige rom, eller i sammenhenger der temaene
til vanlig er heller fjernt fra spørsål som har med kristen tro å gjøre.
Men, og det er det mange som har erfart, som har tatt mot til seg og
prøvd å gjøre det som «vi» visstnok ikke tør; snakke om troen: Mennesker tror, eller de har mange tanker om trosspørsmål, men de har
ikke noen å snakke med om det. «Det skulle jeg gjerne snakket med
noen om», het en programsere for mange år siden. På mange måter
har den funnet en avlegger i Alfa-kursene, der mennesker med ulike
ståsted i forhold til kristen tro møtes til samtale om troen.
En av mine sterkeste opplevelser på dette området var da jeg som
ung student oppsøkte familien til en ung rusavhengig gutt jeg hadde med å gjøre i ungdomsklubben i kirka. Foreldrene oppfattet meg som en
representant for kjerka. De fortalte at de ikke
hadde mot til å kontakte kjerka for å få snakke
med noen. At noen fra kjerka skulle komme hjem
til dem, var mer enn de hadde våget å håpe. For
den unge studenten var opplevelsen sjokkartet.
Men den illustrerer at det knapt er grunn til å
være redd for å prøve å snakke med mennesker
om tro!

Peer Rødal Haugen

«Å tro handler om å holde fast i tilværelsens gode sider samtidig som du tør å
se det onde i øynene».
«Troen vokser av å møte tvilen offensivt».
Jan-Olav Henriksen
Professor i teologi ved Menighetsfaktultet

Ane Isene Domaas
Døpt i Fjære kirke 11. juni

Morgan Sandersen Dalholt
Døpt i Fjære kirke 2. juli

Stian Boye
Døpt i Fjære kirke 2. juli

Tim Ragasa Pedersen
Døpt i Fjære kirke 2. juli

Tobias Andersen Bang
Døpt i Fjære kirke 2. juli

Tobias Moen Korsvik
Døpt i Fjære kirke 2. juli

Alva Espolin Aase
Døpt i Fjære kirke 23. juli

Gina Håland
Døpt i Fjære kirke 23. juli

Henrik Gunnufsen Coll
Døpt i Fjære kirke 23. juli

Joachim Borgen Skaiaa
Døpt i Fjære kirke 23. juli

Tobias Malde
Døpt i Fjære kirke 23. juli

Tom Tønnevold
Døpt i Fjære kirke 23. juli

Alana Ugland
Mørland-Haddeland
Døpt i Fjære kirke 30. juli

Felix Skodvin Fjeldal
Døpt i Fjære kirke 30. juli

Mathilde Drevdal
Døpt i Fjære kirke 30. juli

Mina Østgaard Berthelsen
Døpt i Fjære kirke 30. juli

Det finnes ingen større stillhet enn denne,
der alle selvdrevne motorer har stanset.
Jeg som kjente leden så godt
og navigerte så skikkelig,
gikk på grunn.
Jeg kan aldri komme meg løs for egen maskin.
Nå finnes bare den store trøttheten.
Alle ordene er borte.
Sjøkartet begriper jeg meg ikke lenger på.
Men solen har langsomt fordrevet
morgentåken
etter den lange natten.
Den brenner ikke,
men tiner langsomt mitt bunnfrosne hjerte.
Et stille takdrypp har begynt.
Den store gråten kommer kanskje.
Det er uvant,
men ikke farlig.
Jeg vet at ditt ansikt er vendt mot meg
og at det ansiktet stanser.
Du visste om min posisjon
før jeg fyrte av min første nødrakett.
Jeg kan aldri komme meg løs for egen maskin,
men jeg venter på høyvann.
En mektig hand skal løfte fra dypet.
Og jeg venter på vind.
LISELOTTE JOHANSSON

Kjære Yngvar!
Det er med vemod vi sier takk for
laget. Jeg vet ikke eksakt når det
ble startet morgenmesse – det var
visst i 1999, og de fleste som er her
i dag, var med i starten. Det er blitt
en nødvendighet for oss å møtes
her. Vi er bltt som en søskenflokk
med en hyrde vi er blitt glad i. Du
skal vite at vi har savnet deg når
du har vært borte. Takk for tida vi

Vet du om en person, en aktivitet eller en sak som bør omtales i
Fjæreposten? Kontakt redaktøren, eller send inn tekst og bilder selv.
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Alida Røed Haaland
Døpt i Fjære kirke 11. juni

Venter på vind

har hatt sammen med deg. Gud
velsigne framtida for deg.
Vil gi deg noen ord fra profeten Jesaia, 12, 2 til slutt: Se, Gud er min
frelse! Jeg er trygg og frykter ikke.
For Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse.
Fjære, 15/6-06
For Morgenmesse-vennene
Margareth

redaktør

TIPS !
OSS

Døpte i Fjære

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

god atmosfære
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nummer 31. okt.
Materiellfrist 18. okt.

bestill gjerne bord tlf. 37 25 25 25

Å p e n t : h v e r d a g f r a kl. 1 8 0 0 - s ø n d a g f r a kl. 1 6 0 0
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I trosopplæringsprosjektet i menigheten vår har vi lagt opp
til at vi hvert år skal ha 3 aktivitetsdager for barn; en for 8åringer, en for 10-åringer og en for 12-åringer. Den første 8årsdagen hadde vi i fjor høst, og i vår hadde vi 10-årsdag.
Den første 12 årsdagen ble arrangert 26. august.

– trosopplæring i Fjære

F

Jorunn Nærdal
TEKST

& FOTO

En flott sommer er nå på hell og et
hytt høstsemester er i gang. Håper
dere alle har hatt en fin sommer og
har samlet ny energi til høstmånedene. Det har ikke skjedd så mye i
Sammen-prosjektet i sommer, men
nå satser vi friskt på et nytt semester.
Takk for sist til alle dere frivillige
medarbeiderne som var med på «Blåturen» i slutten av mai. Håper vi kan
fortsette det fine samarbeidet og at
dere fremdeles vil gjøre en innsats i
menigheten
Det arbeidet som gjøres av dere frivillige er helt avgjørende for at vi skal få
til den trosopplæringen til barn og
unge som vi ønsker. Det å investere i
barna er å investere i fremtiden!
Mange spennende ting vil skje utover
høsten.
Aktivitetsdagen for 12-åringer er
allerede gjennomført (egen omtale).
Familieklubben på FMU hver 2.
torsdag i måneden starter opp igjen
14. september. Det er en flott gjeng
som samles her men vi har plass til
enda flere. Her får du middag og hyggelig fellesskap for både barn og
voksne.
Vi fortsetter også med familiegudstjeneste en søndag i måneden på
FMU. Dette er en gudstjeneste som
er spesielt lagt opp for småbarnsfamilier, men som vi ønsker at alle kan
delta på. Selv om hoved-målgruppen
er barn, er det veldig fint at hele
menigheten kan knyttes sammen.
Det siste året har vi hatt en gruppe
med babysang. Dette er et tilbud til
foreldre og barn opp til ca. 1 år. Dette
har vært et godt tiltak som vi vil fortsette med nå i høst. Nytt i høst er at

vi også vil starte en gruppe vi kaller
småbarnsang. Flere av de som har
gått på babysang ønsket at de kunne
fortsette selv om barnet ble over 1 år,
så derfor starter vi opp en gruppe for
foreldre og barn fra 1-3 år som vi kaller småbarnsang.
Barnekoret Elle Melle på Fevik er et
godt innarbeidet tiltak og de gleder
oss ofte med flott sang. Men nytt sist
vår var at det ble startet en Elle
Melle-gruppe på Frivoll også. De
møtes annenhver onsdag på
Bygdheim bedehus. Dette er et tilbud
til 1. - 4. klasse, og her er det sang,
andakt og leker m.m. Når Elle Melle
skal opptre samles begge avdelingene
til et stort kor. Her er det plass til
flere, så det er bare å møte opp.
Nytt i høst er at vi starter opp med en
ny aktivitet på Fevik for barn fra 5.
klasse. Vi har kalt dette tilbudet for
”Virre, virre, vapp”, og det skal gå
paralelt med Elle Melle. Det betyr at
de minste barna ( 1.– 4. kl.) kan gå på
Elle Melle samtidig med at de største
barna (5.- 7. kl.) kan gå på Virre, virre,
vapp. Se egen omtale om dette nye
tilbudet annet sted i avisa.
Vi ønsker også å være til hjelp for de
som har påtatt seg en fadderoppgave.
Vi jobber derfor med å få til en fadder-samling i høst. Vi tenker at dette
skal være en inspirasjonssamling,
samtidig som at vi kan gi hjelp og råd
om litteratur og lignende. Kommer
mer tilbake til dette senere.
Hvis du som leser dette kunne tenke
deg å være med å delta på noe i
menigheten vår, så håper jeg du vil ta
kontakt med menighetskontoret på
tlf. 37 09 01 18 / 37 09 01 13.
Velkommen til å være med i et flott
fellesskap!

Jorunn Nærdal
Leder for trosopplæring (vikar)

AKTIVITETSDAG for 12-åringer
Personlig invitasjon ble sendt ut til alle
12 åringene i menigheten, der vi
inviterte til et innholdsrikt program. 48
barn meldte seg på.
Vi hadde lagt opp til et variert program for hele lørdagen, fra kl. 10.00 til 15.30. Etter at barna ble registrert ved
ankomst på FMU-huset, vandret vi i samlet flokk ned i
kirken. Her var det Kjell-Olav
og Kirsti som hadde opplegget. Kjell-Olav fortalte om
kirken og barna var veldig

interesserte og fulgte nøye
med. Det var mye spennende
han hadde å fortelle om den
gamle middelalderkirken, og
barna stilte spørsmål. Etterpå hadde han andakt ut fra
en bilelfortelling, som ble
dramatisert. Kirsti fikk med
seg noen barn og lagde et lite
orkester og øvde inn et par

sanger med skikkelig trøkk.
Etter denne samlingen i
kirken gikk vi igjen opp på
FMU-huset til bibel-bingo.
Kjell-Olav hadde lagd spørsmål ut fra det han fortalte i
kirken, og det ble en spennende konkurranse. Det viste
seg at barna hadde fått med
seg veldig mye av det som ble
fortalt.
Nå vår det på tide å komme
seg ut i solen, og det som sto
på programmet nå var radarskyting med fotball. Her var
det om å gjøre å sparke hardt.
Det var jente-klasse og gutteklasse, og det viste seg at de

var nesten like flinke.
Mens vi holdt på med dette
begynte grillene å bli varme
og sulten meldte seg. Det
gikk med ganske mange pølser og hamburgere før alle
var mette og klare til nye aktiviteter. Barna ble delt inn i
forskjellige grupper som de
på forhånd hadde valgt seg.
Det var følgende grupper:
Dans, sand-vollyball, luftgevær-skyting, hobbygruppe og
fotball-golf. Aktiviteten ble
stor, og det lot til at alle koste
seg i sine grupper.
Kl. 15.00 var det felles-samling inne i FMU-huset. Da var
foreldrene invitert til å være
med, og det ble servert saft,
kaffe, kjeks og frukt. Premieutdelingen som fulgte gikk
ikke på prestasjoner, men på
loddtrekning i gruppene, slik
at alle hadde mulighet til å
vinne. Dansegruppa fremførte det de hadde øvd inn, og
det var imponerende hva de
hadde fått til. Kirsti og orkesteret stilte opp igjen, og de
innøvde sangene ble sunget
for foreldrene.
Til slutt ble barna informert
og invitert til å komme tilbake til de faste aktivitetene i
menigheten.
21. oktober blir det ny aktivitetsdag for 8 åringer.
Fra noen av aktivitetene;
blinkskyting med luftgevær,
bibelbingo (over t.h.) og hobbygruppe.

4|
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Sammen om livet og med hverandre
Sommerturer med F.M.U. er alltid gøy.
Årets tur gikk til Vestlandet, om Bergen
og Voss til Fjærland i Sogn. Det ble en
minnerik tur med utfordringer av ulike
slag.

F
F

Kjell Olav Haugen
TEKST

Kirsti P. Haugen
FOTO

Turen oppover ble lengre
enn vi hadde tenkt, på vei
opp fra Røldal, røyk det en
luftslage på Bussen. Vi ble
stående i tre timer, men ingen
sure miner av den grunn.
Heldigvis var det en restaurant rett i nærheten som foret ungdommen med pølser
og chips. Vi ankom Bergen
seint på natta, men humøret
var stadig på topp.
Bergen og Voss

Bergen fremviste seg fra sin
beste side med fint vær og
god temperatur. Vi var på
akvariet, på Fløyen og vi spiste pizza. Litt handling ble det
også tid til.
Etter 2 døgn i Bergen gikk
turen til Voss. Her ventet parraseiling etter båt og bananbåt turer.
Alle som ville fikk prøve.
Været var topp og vannet likeså. Mange fikk utfordret
motet sitt der de svevde opp
til 150 m over vannflaten.
Bokbyen under breene

Siste stopp på turen var
Fjærland, ei lita bygd omkranset av høye fjell og isbreer. Vi bodde i hytter og hadde
med egne kokker som stelte
godt med oss. Hildur og Knut
Askeland visste ikke hva godt
de kunne gjøre for oss.
Tusen meter stigning

Tirsdag morgen var den
store turdagen, Flatbreen
skulle bestiges. Alle stilte til
start og det var stor spenning
om vi ville greie det. 1000 meters hard stigning er ikke for
hvem som helst, men etter
mye strev og svette var alle
oppe ved Flatbrehytta. Vi
hadde med oss brefører og
utstyr for å gå på breen. Det
var et flott syn når ungdommen gikk i tau mellom sprekkene innover Nord- Europas
største bre, Jostedalsbreen.
Været var strølende og utsikten likeså. En utrolig naturopplevelse vi seint kommer til å glemme.
Vel nede igjen smakte det
6|
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utrolig godt med kjøttkaker
og poteter.
Til dyst mot de innfødte

F.M.U. utfordret Fjærland
til fotballkamp. Været var
heller dårlig og noen stive
bein var det nok på F.M.U.
slik at det ble tap 1-6, men
Marius Konnestad laget et
fint mål, noe som lover godt
for neste kamp mot Fjærland.
Vi har allerede lagt oss i trening.
Bytur

En dag brukte vi til å se oss
om i distriktet. Da gikk turen
til Førde, til handling og kulturopplevelser. Tim Dønnestad fikk jobbtilbud hos en
søt jente i en butikk. Han
måtte dessverre takke nei,
men var veldig frista.
Hver dag hadde vi dagens
konkurranse, og torsdag
kveld var det finale. David
Haugen vant knepent foran
en gjeng svimle deltagere
som måtte igjennom en skikkelig manndomsprøve av
noen konkurranser.
Torsdag kveld hadde vi en
fin avslutning i Fjærland kirke. Vi tente lys, sang og hadde vitnesbyrd.

Felles pust i bakken, godt på vei mot Flatbrehytta, tusen meter over fjorden. Bak f.v.: Mari Johnsen, Kjell-Olav Haugen og Teresie Terjesen. I
midten: Sophorn Sok og Bjørn Ribe. Med ryggen til: May Ingrid Wiik. Foran f.v.: Gaute Abrahamsen, Kamilla Blomberg Grov og Heidi Marie
Jensen.

Samhold

Det som var ekstra flott på
denne turen det var samholdet. Alle deltagerne ble godt
sammensveisa og nye vennskapsbånd ble knyttet. En
utrolig flott opplevelse.
Som leder på turen må jeg
skryte av ungdommen i Fjære. Alle var positive og med
på det vi skulle. Det var en
fryd å få dem til ro om kvelden, og en artig opplevelse å
vekke dem. Takk for alt dere
gir til oss leder og takk for at
dere er de dere er.

Tim Alexander Hansen har en
Aha-opplevelse i den norske
fjellheimen. En slags rock i
mountains. Om det Hunting
high and low som durer i
ørene, vites ikke...

f

m
e

1. Fordi jeg ville bruke
penger og henge med
venner.
2. Alt var jo kjekt da,
men bussturen dit varganske artig. Og så å
være overtrøtte på hytta
om kvelden.

t
ur
å
p
1. Hvorfor ble du med på FMU-tur?
2. Hva er ditt beste minne fra turen?

1. Jeg ble med på FMUtur fordi jeg synes det er
gøy å være med på turer.
Det er gøy å være sammen med mange venner.
2. At jeg gikk ca 1000
meter opp til
Flatbrehytta!

1. Fordi det virka veldig
gøy.
2. Det gøyeste var på
hytta.

1. For å ha det gøy
2. Å komme opp til
Flatbrehytta ved
Jostedalsbreen!

1. På grunn av det sosiale
og alle aktivitet-tinga.
2. At jeg klarte å klatre
opp det sykt lange fjellet.
Proud, haha. Og alle de
nye bekjentskapene. Råe
folk, bah...
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Tilbake
til
fremtiden
Eleonore Simon møter stort sett verden
med et smil. Det til tross for en fortid
som ikke er utpreget lys og trivelig. Den
handler om syke foreldre som ikke
maktet å ta seg av barna sine, om år på
barnehjem og tap av foreldre og søsken.
Turer langs spor tilbake i fortiden har
ikke ført til at hun har fått igjen familien sin, tvert om. Men det har vært en
nødvendig prosess som har gitt henne
fremtiden tilbake. I vår sporet hun opp
barnehjemmet hun bodde på, for å hive
ut et siste spøkelse.

F

Peer Rødal Haugen
TEKST

& FOTO

De siste tretti åra har Eleonore i praksis ikke hatt noen familie. Hun kommer opprinnelig fra Tyskland, men
har bodd i Norge siden 1976.
Det var året da hennes far
døde. Tre år seinere døde
8|
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moren. Hun hadde åtte barn
med tre menn. Men fordi foreldrene var syke og ikke i
stand til å ta seg av barna, ble
barnehjem løsningen. Fra
hun var ni år gammel, til hun
var seksten, januar 1962 til
august 1969, var hjemmet
hennes et barnehjem i Bayern.
– Familieliv var lik null. Jeg

kan ikke huske at vi, foreldre
og søsken, har bodd under
samme tak. De syv årene på
barnehjemmet har derfor
blitt hovedkapittelet i min
barndom. Men jeg forbandt
så mye skam med det å ha
vokst opp på et barnehjem, at
ingen, før jeg var godt voksen, hørte meg fortelle noe
fra denne delen av barndommen min.
– Har du familie som er i
live i dag?
– Jeg vet om en halvbror og
en halvsøster. Broren min har
jeg prøvd å få kontakt med,
men kona hans holder meg
unna og hindrer meg i å treffe ham, og han tar ikke noe
initiativ for å treffe meg. Han
er kraftig alkoholisert, og det
forklarer nok det meste. Jeg
har forsøkt, men pr i dag må
jeg anse kontakten med h am
som tapt, forteller hun.
– Men for noen år siden
dukket det opp en halvsøster
jeg ikke visste om. Henne dro
jeg til Tyskland for å treffe,
men det ble en kraftig nedtur.
Eleonore forteller om en tur
som var full av skuffelser.
– Du har på en måte fulgt
familiesporet til endes?

– Ja, og de som fantes der
har jeg måttet kutte ut av mitt
liv. Det jeg kunne tilføre dem
ville de ikke ha, og de ønsket
ikke å ha noen plass i mitt liv.
Vi kommer inn på debatten
omkring programmet «Tore
på sporet», som raste i mediene for en tid siden.
– Jeg synes programmene
gav et skeivt bilde av det å
oppsøke sin fortid. Mange
har historer som min, der
møtet med familiemedlemmer og ens egen fortid ikke
byr på mye hyggelige opplevelser.
Nytt liv i Norge

Eleonore fikk ferieopphold
i Norge første gang i februar
1957, hos familien Hansen i
Skien. Mer eller mindre jevnlig var hun på slike ferier
fram til 1969, og hun var heldig som fikk komme til samme familie hver gang. De ble
hennes norske familie. Siden
flyttet hun, som nevnt, permanent til Norge i 1976.
– Du har «mistet» din biologiske familie, men har på en
måte fått en ny familie
gjennom gode venner?
– Ja, det er rett. Uten mine

gode venner her i Norge hadde jeg ikke kunnet gjennomføre de reisene tilbake i fortiden som jeg har gjort. Du
trenger mot for å gjøre noe
slikt, og mine venner har gitt
meg det motet.
Barnehjemmet

Men en reise gjensto for
Eleonore. Det var reisen tilbake til barnehjemmet,
skammens kapittel fra barndommen.
– Gjennom samtaler med
psykolog skjønte jeg etter
hvert at disse syv årene på
barnehjemmet har preget
meg mer enn jeg har vært
klar over. Så begynte jeg å
leke med tanken på å finne
igjen dette hjemmet, for å se
hvordan det virket på meg.
Høsten 2004 var det en god
venn av meg som fant barnehjemmet og stedet. Det var
litt skummelt å plutselig stå
med et ark med opplysninger
om et sted som jeg hadde et
meget anstrengt forhold til
for 35 år siden.
– Vi var delt i grupper, og i
min gruppe var vi atten jenter
fra 5 til 16 år. Hele institusjonen var drevet av noe lik-

nende diakonisser. Hun somledet vår gruppe var mest
opptatt av å slå oss med det
hun fant, helst noe av tre.
Noen ganger måtte vi stå
nesten nakne når hun slo.
Hun kjeftet for alt mulig,
smått og stort. Maten var
stort sett noe grønt fra hagen,
spinat eller gresskargrøt. Sjelden kjøtt eller fisk. De som
ikke likte maten klemte søster K. ofte fast mellom beina
sine, holdt munnen åpen og

tvang dem til å svelge.
Eleonore forteller hvordan
hun fikk kontakt med dagens
styrer på stedet, som nå var et
ungdomshjem, oppusset og
nybygget.
– Så spurte jeg etter søster
Gisela, om hun levde, forteller Eleonore.
– Søster Gisela kom i 1967
og var der de siste to-tre åra
mine på barnehjemmet. Hun
var den eneste av diakonissene som respekterte oss
ungene.
Søster Gisela, fikk hun vite,
var ikke bare i live, hun var
fremdeles ansatt ved hjemmet. Den gangen var hun 25
år og jeg 14.
Veien tilbake

I våres satte Eleonore seg i
bilen, sammen med ei god
venninne, og dro de 130 milene sydover for å møte igjen
barnehjemmet og søster Gisela, etter 37 år.
– Ble det en ny nedtur?
– Nei, smiler Eleonore. I
forhold til saken, min fortid,
var det en vellykket tur. Jeg
fikk både svar og bekreftelser
på saker og ting i forhold til
barndommen min, men jeg
vet fortsatt ikke helt hvorfor
jeg havnet der. Det finnes
ikke ett papirstykke der som
forteller noe om meg fra den
tiden. De hadde ikke noe system på rapporter og oppfølging. Min versjon er at foreldrene mine var både alvorlig
og langvarig syke, sier Eleonore.
For å få snakket litt med
søster Gisela, som jobbet hele
tiden mens Eleonore var der,
var hun noen timer sammen
med Gisela og «barna hennes».
– Hun er som en mor for de
fire ungdommenen hun har
ansvaret for. Hun er der hele
døgnet, har sitt rom der hos
dem og deler bad med dem.
Eleonore forteller om sin
fascinasjon for Giselas kall og
innsats for ungdommene, to
gutter på 11 og to jenter i 17årsalderen. De ligger flere år
etter i utvikling med hensyn
til skole og sosial tilpasning.
De er ikke kriminelle, men
min fortid blir likevel blåbær
i forhold. Likevel var de noen

nydelige barn.
Opptur

– Mens jeg var der sammen
med søster Gisela, slo det
meg plutselig at jeg var på
den andre siden av bordet,
sammen med henne, for ungdommene. Det var en veldig
god og samtidig veldig rar følelse! forteller Eleonore.
– Min venninne og jeg har
pratet og drømt en del etter
dette møtet med søster Gisela. Hun har arbeidet med og
for vanskeligstilte barn og
unge i 40 år. Noe av det første jeg vil prøve å få til er å få
henne alene hit til Norge,
skjemme henne bort og vise
henne litt av Norge. Hun vet
ikke hva privatliv er – jobber
på hjemmet flere uker i
strekk, uten en time fri til seg
selv. Så samler hun opp maks
fire dager til fritid, der første
dag går med til å koble fra og
over til seg selv. Eleonore er
blitt engasjert.
– Denne elendigheten har
vi også mye av her til lands.
Jeg ser mange foreldre som
tror de kan betale seg fra tid
og kjærlighet til barna sine. I
det rike landet Norge er vi
blitt så opptatt av goder og
ting! Det er ikke penger det
skorter på, men tid og kjærighet.
– Samtidig skulle jeg ønske
at barn og unge fra normalt
gode hjem, som er de fleste,
leste dette og gjorde seg noen
tanker om sin egen situasjon.
For det er mange norske barn
og unge som tar alle godene
som en selvfølge, og krever
og forlanger. Sløve og tiltaksløse registrerer de bare seg
selv og sine egne behov. Rike
på penger men fattige på tid
og kjærlighet. Vi trenger å se
verdiene i hvert enkelt menneske, barn som voksen. Til
det trengs det tid sammen.

Haglund Regnskap as
AUTORISERT REGNKAPSFØRERSELSKAP
Sømsveien 5 • 4870 Fevik
Regnskap – Bedriftsrådgivning

Tlf. 37 25 61 00
www.haglund.no
Medlem NARF

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

Fremtid

– Du bruker selv en del tid
for og med andre mennesker
i frivillig arbeid. Er det en
frukt av oppgjøret med fortiden?
– Det har jeg ikke tenkt så
mye over, men det er mye
mulig. Det kjennes godt å
gjøre noe for andre, og det å
bety noe for andre er jo ikke
noen dårlig bieffekt. Hvem vil
ikke kjenne at det gjør en
godt det en holder på med?
Og jeg har erfart hva det vil si
når de svikter, de som skulle
være der for deg.
– Hvorfor er du så åpen om
kring fortida di?
– Spøkelsene må ut av skapet. For meg er det god medisin å være åpen, ikke bare ved
å fortelle om livet mitt til andre, men å være åpen og dermed bli bedre kjent med meg
selv. Kanskje noen kan finne
at det er god medisin for seg
selv også? avslutter en tilsynelatende avslappet og veltilpass Eleonore Simon.

FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

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

Du gjør det du kan
– vi gjør det vi kan!

Siviløkonom Per Arne Gulstad
Sømsveien 5, 4870 Fevik – tlf. 37 04 40 06
www.fevikregnskap.no
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Her
kommer
Virre
Virre
Vapp

For deg i 5, 6 eller 7 klasse
Endelig kommer det et tilbud til alle barn fra 5. til 7. klasse i
Fevik Kirke. Virre Virre Vapp blir en klubb der det blir lek og
morro, sang og andakt, hobby- og spillekvelder, utekvelder
og kiosk. Ikke minst blir det mye sosialt samvær og kanskje
også en tur eller to. Klubbkveldene vil bli i kjelleren på kirka
hver tirsdag fra 17:30 til 19:00.
Det har lenge vært et behov for et tilbud til de eldste barna på barneskolen. Nå har det endelig løst seg. Tilbudet har
fått navnet Virre Virre Vapp. Virre Virre Vapp vil holde til i
kjelleren på Fevik kirke hver tirsdag samtidig som Elle Melle
er oppe. Elle Melle er et barnekor for alle som går på barneskolen. Selv om det kommer et nytt tilbud, kan alle som liker å synge fortsatt gjøre det.

Selv om Virre, Virre, Vapp blir i Fevik Kirke er det et tilbud for hele menigheten så alle er hjertelig velkommen.
Dette er et spennende prosjekt som vi lenge har hatt lyst å
starte opp igjen i kirka. Men vi trenger litt hjelp av foreldre
eller eventuelt andre ildsjeler som kunne tenkt seg å drive
med barnearbeid. Om noen kunne tekt seg å hjelpe til, ta
gjerne kontakt med Ingvild, iw@grimstad.kirken.no. Du
trenger ikke nødvendigvis å binde deg til hver tirsdag, men
kanskje en tirsdag i måneden. Vi setter pris på all den hjelpen vi kan få.

r
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Her
kommer
Mellom

For deg mellom 20 og 40
Hver siste torsdag i måneden blir det
en samling for de litt yngre voksne i
Fevik Kirke.
Vi starter klokken 19:30 med kveldsmat. Utover kvelden blir det andakt,
spill og sosialt samvær.
Håper du tar turen innom!
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?

Laos prise Herren!
Fra 6. oktober og seks måneder
framover vil Fjære menighet
være vertskap for to unge gutter
fra Laos. Pet og Salome er begge
24 år gamle, og er dette skoleåret
studenter på Hald internasjonale
senter i Mandal, på linja NMSTeam Nettwork. De to har et
sterkt ønske om å få tjene Gud,
og ser fram til møtet med folk i
Fjære menighet.

F

Kirsti P. Haugen
TEKST

& FOTO

I løpet av studiet skal studentene ut
i praksisperiode på seks måneder.
De to karene fra Laos skal ha
sin praksis i Fjære menighet,
og her vil de delta i mange
av menighetens aktiviteter. De kommer til å gå
inn som hjelpeledere
både i barnearbeid og
ungdomsarbeid, og
ellers delta i gudstjenester og andre arrangement. Det blir
spennende å være
vertskap for ungdom fra en helt annerledes kultur og
kirkebakgrunn enn
vår egen, og vi tror
vi har mye å
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lære av hverandre. Jorunn Nærdal og Kirsti Haugen har vært på snarvisitt til Hald og truffet guttene. Pet forteller at han kommer fra et buddistisk
hjem, men ble en kristen etter at han ble med i
Nakham-kirken i Ventiane, hovedstaden i Laos.
– Jeg er utdannet innen handelsfag, men har også
arbeidet med ungdom i kirken de seinere åra, forteller han.
Salome kommer fra en kristen heim, og har truffet Pet i den sammen kirken som student.
– Jeg studerte skogsfag i Ventiane, forteller han.
– Jeg har også arbeidet med barn og unge i en annen kirke i hovedstaden.
– Hvilken utbredelse har kristen tro i Laos?
– Bare 2% av befolkningen bekjenner seg som
kristne, og en tid har det vært vanskelig å bekjenne seg til den
kristne tro. Det er blitt
bedre nå, og kirkesøkniningen er stor. I den
seinere tida har det
kommet omlag 10 nye
personer hver søndag, som vil

bli kristne, til den nye kirken som er plantet i byen.
– Hvordan er førsteinntrykket deres av Norge?
De har bare vært her en ukes tid når vi møter dem.
– Det er kaldt her, synes Pet.
– Og maten er svært annerledes. Men den er
god! understreker han.
– Folk er veldig vennlige, sier han, forteller at den
norske romkameraten han har fått, er svært hjelpsom. Salome skryter av at alt er så godt tilrettelagt
for dem.
– Jeg gleder meg til oppholdet i Norge, og vil lære
så mye som mulig om kulturen i det nye landet han
har kommet til, sier han.
Begge karene har et sterkt ønske om å tjene Gud,
og ser fram til å komme til Fjære og møte menneskene som bor der.
Så om du ser to blide asiatiske gutter i tospann gående eller syklende mellom Fevik og Fjære,
eller der omkring, er det trolig de to guttene fra Laos
som er på vei til eller fra et
oppdrag et eller annet sted
i menigheten.
La oss ta vel imot
dem. Kanskje du
kunne
invitere
dem til middag eller et annet besøk
i hjemmet ditt?
Ta kontakt med
menighetskontoret, så formidles kontakten videre.

min tro
Jeg har vokst opp i en kristen heim og har alltid regnet
meg som en kristen.
Likevel er det nok slik at jeg på et tidspunkt 15 årsalderen tok et mer bevisst standpunkt. Jeg har imidlertid
ingen bestemt hendelse eller dato å vise til.
Min kristentro har vært helt grunnleggende og avgjørende i hele mitt liv.
Det har alltid vært en integrert og naturlig del av alt
jeg har stelt med. Kort kan jeg bare nevne noen viktige
områder: Familielivet. Livet som lærer på Drottningborg. Oppholdene i Afrika. Det politiske liv. I alle disse
sammenhengene har mitt forhold til Jesus gitt en trygghet og styrke som har vært helt avgjørende.

FOTO: KJELL-OLAV HAUGEN

Høy kjendisfaktor
FOTO: PEER R. HAUGEN

Som den våkne leser vil kunne slå fast uten særlig hodebry, har vi ikke viet kjendiser
mye spalteplass på Fjærepostens sider. Vi har helt andre
målsettinger med det vi bruker tid og krefter på. Likevel
er det jo hyggelig å kunne
formidle noen små glimt av
en feiende flott dronning
Sonja på vei til venners vielse
i Fjære kirke. Paret som ble
viet heter Marte Brunvoll og
Kaare Shetelig.
Samme dag som FMU avholdt sitt verdenskjente loppemarked, var det nytt kjendistreff i kirka. Bruden het
Hildegunn Garnes Reigstad,
sist sett sammen med tvillingsøster Ingeling i Bit for
bit, og brudgommen Torjus
Vierli. Brudgommens mor
heter Anne Louise Waarum,
og der er altså tilknytningen
til Grimstad. En av brudeparets gjester lyder navnet Sigvart Dagsland, og han var tilstede for å synge under vielsen. Og Se og Hør var på
plass. To utskremte represen-

Årene som lære på Drottningborg, med familien som
en del av skolesamfunnet, har nok betydd mye for oss
alle. Ved oppholdene i Afrika var det naturlig for oss å
finne en plass i en lokal menighet. Det betydde mye for
oss og vi fikk gode venner. Vår tro betydde også svært
mye under forhold som ble oppfatte som ganske utrygge. Jeg regnet hver dag med å være under Guds omsorg.
I det politiske liv er det nødvendig å ha et fundament
å stå på. Det kan være tøffe tak, men jeg vet at også her
har min kristentro hjulpet meg dag for dag. Det betyr
ikke at en ikke kan gjøre feil både i politikken og eller i
hverdagen både heime og ute. Det betyr uansett mye at
en alltid har en Gud som vet om en,
og som en alltid kan gå til, også
med nederlag. Det har vært trygt
for meg å leve hver dag under Guds
omsorg.
Oddvar Skaiaa

Sigvart Dagsland var en av dem som sang til Hildegunn Garnes
Reigstad og Torjus Vierli, under vielsen i Fjære kirke 2. sept.

terte fra sladrepressen var på
plass. Da han kom ut av kirken for å gratulere, smalt sladrepressen i vei med høyfrekvent blitzkanonade. Men da
en av paparazziene ville arrangere Dagsland på trappa
sammen med brudeparet,
fikk han svar på tiltale. Dagsland svart rolig, men tydelig:

– Dette er deres dag. Det må
du spørre dem om. Forøvrig
var det en utrlolig flott vielse.
Dusinet fullt av dyktige sangere og musikere, som f.eks.
fløyte-Frøydis fra Bit for bit,
som også spiller sammen
med brudgommen, gjorde
selvsagt sitt, i tillegg til prestens flotte tale til de nygifte.
4 • 2006 Fjæreposten
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Hva er det med disse loppemarkedene, som kan omsette nesten alle
gjenstander som eieren ikke lenger
ønsker å beholde, til mennesker som
sikkert har mer enn nok gjenstandander i hus og hytte fra før?

loppemarkedet

F
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Peer Rødal Haugen
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– et
underlig
fenomen

Ingen forstår det. Hoderystende bekjenner både selger
og kjøper at dette sjønner de egentlig ikke. Går det an å
finne forklaring på et loppemarkeds berettigede eksistens?
Folk har for mange ting. Når det går opp for dem er
de klar til å forsyne loppemarkeder med varer. Slik dekkes varetilførselen og slik ånes muligheten til å kvitte
seg med ting, og samtidig støtte en god sak. Bare så
langt er mye forklart. Men det er mer.
Håpet om å gjøre en knakende god handel. Det er
først og fremst kjøperen som tenker slik. Men en skal
ikke se bort ifra at også selgeren går med det samme
hemmlige ønsket!
Noen har store behov men begrensede midler. Når
handelen krever stor henger eller en lastebil for å få varene hjem, kan det hande at kroner spart på å handle
greit brukt er motivasjon god nok for å oppsøke loppemarkedet.
Folk trakter etter trivelige møteplasser. Loppemarkedet er en folkefest. Bare å være tilstede, kikke på ting og
tang, og treffe folk, gjør at det er verdt å bruke store
deler av en lørdag til det.
Loppemarkedet er et eget univers. Det kan se kaotisk
ut, men her finnes en slags indre orden. Og i tillegg fungerer alstå loppemarkedet slik at giverne, leverandørene, ved å overlate sine overflødige ting, får en slags
orden i sitt eget hjemlige lett kaotiske kosmos.
For den som bare vil gå og kikke seg om, er det mye
kulturhistorie samlet på et sted. Bare et knippe gamle
ski forteller mye om utviklingen på det feltet, for ikke å
nevne historien bak alle de pensjonerte datamaskinene
og musikkanleggene...
Sett fra arrangørene sin side, er det også en fest – et
slit, men en fest. Samholdet, samværet og fellesskapet
omkring tillagingen av loppemarkedet har hanka inn
mange frivillige medarbeidere som gjør en kjempejobb.
Og de har det kjekt de også, later det til. Men ikke
minst blir det verdifulle kroner på konto til neste års
barne- og ungdomsarbeid.
Det kan altså se ut som om loppemarkedet, i grenselandet mellom giver, kjøper og selger, er et slags
vinn/vinn/vinn-foretak.
Men, det er et men. Et økende problem er at noen synes dette er en glimrende anledning til å kvitte seg med
søppel. Søppel er søppel for arrangøren også, og det
koster dyrt å bli kvitt det! Loppemarkedet skal være et
omsetningsledd for brukte og brukbare gjennstander.
Når det er sagt og understreket, ønsker FMU å rette
en stor takk til alle som, av ovenfor nevnte ulike årsaker, har bidratt til årets marked. Tallene for årets loppemarked viser at det ble ny rekordomsetning, både totalt
og på auksjonen:
Resultat kr 230000 (Ny rekord i fjor kr 215000.)
På auksjonen kom det inn kr 102500 (Ny rekord i fjor
kr 77000.)
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velkommen til søndagsskolen

Nytt om presten
Den nye soknepresten i Fjære heter fortsatt Helge Spilling. I forrige utgave lovet vi
å komme tilbake med et lengre intervju
med nyepresten i dette nummeret. Slik
ble det ikke. Spilling kommer trolig ikke til
å begynne i stillingen før ved årsskiftet.
Bakgrunnen for det utsatte starttidspunktet handler en del om økonomi og den
gamle prestegården. Den nye prestefamilien skal bo i prestegården på Fjære, men
huset skal pusses opp før de flytter inn. Trolig vil ikke det arbeidet være ferdig før utpå våren 2007 en gang. Blant annet for at
ikke tiden med pendlingen mellom Søgne og Fjære skal bli for
lang, er starttidspunktet foreløpig flyttet til årssikftet.
Det betyr at leserne får smøre seg med tålmodighet. Vi kommer
sterkere tilbake i årets siste utgave.
De ansatte i menigheten har fått anledning til å være sammen
med Helge Spilling på personalseminar, og det ryktes at han er
en likandes kar, med ulike talenter. Det lover jo godt!

SPRELL LEVENDE
en smak av himmel

Flere av søndagsskolene og barnegruppene i Fjære menighet tar denne høsten
i bruk et nytt undervisningsopplegg.
VELKOMMEN TIL VARE FLOTTE OMGIVELSER
VED FROLAND VERK!
Eikely har flere flotte bryllups-, konfirmasjons- og
selskapslokaler: Vi har noen få plasser igjen til
konf. i 2007 og 2008. Vær tidlig ute. Til selskap
kan enn velge mellom middag, koldtbord eller
snitter. Vårt kjøkken lager til det du ønsker.
Vi har og overnatting hvis ønskelig.
Søndagsbuffet (13.00-17.00)
Forrett – varmretter- desserter m/kaffe
«4 av 5 tomler opp i Agderposten, Smith og Smule»
Voksne - 165,- / Over 67 år – 145,Barn 6-12 år – 85,- / Barn u. 6 år – 45,Annethvert barn gratis!
Benytt gjerne vårt cateringtilbud:
Koldtbord / Smørbrød og snitter / Middag
Vi leverer hjem til deg, eller hentes på Eikely!
Lavo
Benytt gjerne vår flott lavo til arrangement.
Bygd på gamle tradisjoner.
Ring 37 03 96 80 / 911 77 66 3
www.eikely.com

F

Åshild Wilhelmsen
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I den forbindelse ønsker vi å
gi noe informasjon slik at
kanskje noen flere får lyst til
å begynne på søndagsskolen.
Opplegget er utarbeidet av
Norsk Søndagsskoleforbund
og kalles SPRELL LEVENDE.
Her har det vært viktig å arbeide bevisst med å skape variasjon i formidlingsformen.
Målet med det nye undervisningsopplegget er å gjøre
søndagsskoletimen
mer
mangfoldig og opplevelsesrik, med det viktige for øye: å
nå visjonen JESUS TIL BARNA. Barna skal få en totalformidling av bibelfortellingene
og evangeliet. I SPRELL LEVENDE er både rommet,
lukter, lyder, sang og musikk
og aktiviteter viktige redskaper. Alle barn er forskjellige
og SPRELL LEVENDE tar på
alvor at barna tilegner seg
kunnskap på forskjellige måter. Vi håper derfor at vi
gjennom sanseinntrykk og

opplevelser kan få være med
på å understreke storheten i
Guds skaperverk og evangeliet. Dette kan hjelpe barna til
å huske og bruke bibelfortellingene i sitt eget liv nå og senere. Jesus til barna er som
sakt tidligere søndagsskolens
visjon. Jesus satte selv barna i
sentrum. (Matt. 18,5) Så søndagsskole arbeidet er et av
menighetens mest grunnleggende arbeid. Vil derfor oppfordre DEG til å være med å
be for søndagsskolene og
barnearbeidet i menigheten
og om at det nye opplegget
skal bli til velsignelse. Lederne gleder seg veldig til å starte, og håper å treffe mange
barn, både nye og «gamle».
Be også om å kalle og utruste
medarbeidere til denne viktige tjenesten for barna.
VELKOMMEN
TIL SØNDAGSSKOLEN!
Tidspunkt for de forskjellige
aktivitetene kan fås på menighetskontoret eller på
internett www.sammen.as

kontaktinformasjon

FJÆRE MENIGHET
POSTADRESSE
Fjære menighet
Fjæreveien 185
4885 Grimstad

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

ANSATTE
Sokneprest (ny)
Helge Spilling
Starter over nyttår.
For tiden prest i Søgne.
Prest
Oddvar Tveito
ot@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 09
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
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Kirkene i september, oktober og november
Arrangement i Fjære kirke

Arrangementer Fevik kirke

10.09.06 11:00 Presentasjon av
konfirmantene
17:00 Familiegudstjeneste
17.09.06 11:00 Gudstjeneste
24.09.06 11:00 Gudstjeneste
01.10.06 11:00 Gudstjeneste
08.10.06 11:00 Gudstjeneste
15.10.06 11.00 Gudstjeneste.
50-års konfirmanter
22.10.06 17:00 Familiegudstj.
Utdeling av 4 års bok
05.11.06 11:00 Gudstjeneste
19:00 Minnegudstjeneste
12.11.06 11:00 Gudstjeneste.
Konfirmantene deltar
19.11.06 11:00 Gudstjeneste
17:00 Familiegudstj. på
FMU.

10.09.06 11:00 Søndagsskole
19:30 Gudstjeneste
17.09.06 11:00 Gudstjeneste
24.09.06 11:00 Temagudstjeneste
Søndagsskole
01.10.06 11:00 Høsttakke-gudstj.
m/ presentasjon av
konfirmantene
08.10.06 11:00 Søndagsskole
19:30 Temagudstjeneste
22.10.06 11:00 Familiegudstj.
Utdeling av 4 års bok
20.00 Høst-jazz
29.11.06 11:00 Felles gudstjeneste i
Grimstad kirke
05.11.06 11:00 Søndagsskole
12.11.06 11:00 Gudstjeneste
20:00 Trubadurenes aften
19.11.06 11:00 Gudstjeneste
Fjære Kantori deltar.
Søndagsskole

til
tider
Faste
møtestedog tider
for ulike
grupper i
Fjære
menighet.
Sørg for at
din gruppe
også kommer inn
her!

«Minns Du Sången»
til Sørlandet
Etter seks år med store konserter i
Oslo, Bergen og Stavanger arrangeres «Minns Du Sången» for første gang på Sørlandet. Fredag 6.
oktober i Filadelfia, Vennesla: Lars
Mörlid, Lena Maria Klingvall, Marianne Juvik Sæbø, Synnøve Aanensen, Märta Svensson, Torstein
Sødal, Frank Ådahl, Anita Nymoen
Gjerlaug, Elias Akselsen og Line
Høllesli. Det blir et stort kor og et
orkester ledet av Lars Ahgnell.
Musikalske ledere er Andes Jaktlund og Urban Ringbäck og konferansier er Rune Larsen. Billetter
bestilles hos Billettservice på tlf
815 33 133 eller kjøpes på Posten
eller Bok og Media Kristiansand.
Pro Kor på Fevik tar til med
høstens øvinger onsdag 6. september. Koret øver annenhver onsdag,

og første utfordring er å delta med
sang på åpningen av kunstutstillingen i kirka i oktober. Koret har
et allsidig repertoar, og ønsker seg
sangere i alle aldre. Velkommen til
gamle og nye sangere.
Elle Melle-gruppa på Fevik
er et kor for barneskolebarn. Koret
øver hver tirsdag fra 5. september i
Fevik kirke kl. 17.30. Du som har
begynt på skolen denne høsten er
spesielt velkommen. Men vi ønsker oss mange barn på alle klassetrinn til sang og leik i kirken.
Elle Melle-gruppa på Frivold
har første samling onsdag 6. september på Bygdheim kl. 17.30. Velkommen til deg som har vært innom og til deg som er nysgjerrig på
hva vi har av tilbud. Både gutter og
jenter er velkomne til ulike aktiviteter.

FASTE AKTIVITETER FOR
BARN OG UNGE

BARNEKORET ELLE MELLE FEVIK – Fevik
kirke hver tirsdag kl. 17.30

FASTE AKTIVITETER FOR
VOKSNE

BABYSANG – FMU-huset på mandager
(påmelding)

BARNEKORET ELLE MELLE FRIVILL –
Bygdheim bedehus annenhver onsdag
kl. 17.30

MORGENSANG Hver torsdag kl. 09.00 er
det morgensang i Fjære kirke.

SMABARNSANG – FMU-huset på mandager (påmelding)
SMABARNSTREFF FEVIK – Fevik kirke
hver fredag kl. 10.00
SMABARNSTREFF VIK – Vik bedehus
annenhver onsdag kl. 10.30
FREDAGSTREFF LIA – Lia bedehus annenhver fredag kl. 10.30
FEVIK SØNDAGSSKOLE – Fevik kirke
annenhver søndag kl. 11.00
VIK SØNDAGSSKOLE – Vik bedehus hver
søndag kl. 11. 00
HESNES SØNDAGSSKOLE – Hesnes bedehus hver søndag kl. 11.00
BARNELAGET LIA – Lia bedehus annenhver onsdag kl. 17.30
KROKEN YNGRES – Hos Jan og Anne
Marie Midtbø annenhver onsdag kl.
17.30
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VIRRE, VIRRE, VAPP FEVIK – Fevik kirke
hver tirsdag kl. 17.30
FAMILIEKLUBB – FMU-huset 2. torsdag i
måneden kl. 17.00
FAMILIEGUDSTJENESTER i Fevik kirke og
på FMU-huset på søndager
ALFSAM – FMU-huset annenhver torsdag
kl. 18.00 ( første gang 21.sept.)
UNGDOMSGRUPPA LIA – Lia bedehus
annenhver onsdag kl.19.00
UNGDOMSGRUPPA FEVIK – Fevik kirke
fredag kl.20.00
FMU, FJÆRE MENIGHETS UNGDOM –
FMU-huset mandager kl. 18.00
Ønsker du mer informasjon om noe av
dette så ta kontakt med menighetskontoret
Tlf. 37 09 01 18 / 37 09 01 13
www.sammen.as

PROKOR øver annenhver onsdag i Fevik
arbeidskirke kl. 20.30-22.00
FJÆRE KANTORI har korøvelse på Vik
bedehus hver onsdg kl. 19.30-21.30.
FJÆRE SPIRITUALS (negro spirituals)
øver torsdager i Fjære kirke kl. 19.152015.
FJÆRE MUSICA ANTIQUA (barokkmusikk) har øvinger i Fjære kirke på
torsdager kl. 20.30-21.30 sammen med
orkesteret Collegium Musicum Grimstad.
«STILLE KVELDER» i Fjære kirke på disse
torsdager

