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Elle
Melle
er i
slag

Elle Melle, med
utspring i
barnekoret i Fevik
kirke, er nå også
godt etablert med
en avdeling på
Frivoll. Elle Melle
på Frivoll tilbyr
ulike aktiviteter i
tillegg til kor, og
Einar Bondevik
(bildet) har ikke
noe i mot litt
avveksling til
sangen. De to kora
har hatt en del
oppdrag sammen,
og neste
utfordring blir
trolig jobb
sammen med
Minken Fossheim!

side 8
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Menneskene stormer fram, hals over hode. Det er alt lenge siden jeg
så masseproduserte kakemenn i butikkene. De kan jo ikke være spise-
lige en gang når jula kommer. Julemarsipanen like dan. Den må vel
selges til dumpingpris lenge før jul. Jeg gikk forbi en stabel med smult-
ringer også her om dagen. Holdbare til 19. desember. Det var nær.

Ibsenåret lakker mot slutten, men vi skal vel feire jul i et ibsensk hjem
også før det stilner. Noen synes kanskje det har blitt både nok og for
mye Ibsen dette året. Ikke det at Ibsen er dårlig, men det er liksom
grenser for hvor mye en klarer å fordøye. Gi oss litt tid. Fordelt over et
par år hadde vi kanskje fått med oss dobbelt så mye og fått fordøyd
litt innimellom. Jeg fikk i alle fall ikke med meg halvparten av det jeg
kunne tenkt meg å se og høre. Men så er jeg litt langsom av meg da,
det skal sies. Men det har blitt gjort mye bra i Ibsens tjeneste, det er
så. Hamsun har kanskje kommet litt i bakleksa siste året. 

Men det finnes verre skjebner. Jeg ble oppringt av en selger fra et for-
lag. Samtalen avslørte at det kan trengs et år for både den ene og an-
dre forfatteren. Jeg ble tilbudt en «gratis» bokpakke på fem bøker, og
damen lurte på hva slags bøker jeg kunne tenke meg. Hun var klar til
å hive en hyllemeter etter meg.
– Har du noe av Gabriel Scott, spurte jeg.
– Hvem, spurte hun.
– Scott, sa jeg. – Gabriel Scott. Her på sørlandet er det Scott som gjel-

der. (Unskyld meg, alle Ibsen- og Hamsun-fans) 
– Nei, han tror jeg ikke vi har noe av, svarte damen. 
– Nei, det tror ikke jeg heller, sa jeg, og nevnte et annet forlag som
sikkert satt på rettighetene til Scotts bøker.
– Og så er vel det mer krim det, sa hun, og satte begge beina i sala-
ten.
Er det noe Scott ikke er, så er det krim. Og tempojul i oktober passer
også dårlig inn i Scotts langsomme og lavmælte univers.
Fjæreposten har bestemt seg for å slå et slag for Gabriel Scott en tid
framover. Ibsen og Hamsun har så mange talerør her omkring. Scott
har nok også mange venner i trakten, selv om han sørget for å bli
kjeppjaget fra Grimstad i 1878, etter utgivelsen av «Fugl fønix». Han
rømte til Lillesand, og der borte har de hatt vett til å ta vare på ham.
I Pollen i Arendal står en byste av ham og lengter hjem til Maagereiret
på Tromøya. Forretningsdrivende i Arendal fikk også sitt pass påskre-
vet av forfatteren. Scott var fremfor noen en forsvarer for de små og
nødstedte, de som ble sett ned på, de overhøvlede og plagede. Dem
løftet han fram i bøkene sine. Ingen forfatter har som Gabriel Scott gitt
støtte og ære til småkårsfolk og slitere på Agder.

Rett som det var langet Scott ut mot både prester og lekpredikanter i
bøkene sine og levnet dem liten ære. Men gjennom karakterene han
skapte, leverer han mang en preken. Ikke det at vi trenger noe alibi for
å gi ham spalteplass i Fjæreposten, for redaktøren, godt støttet av Jarl
Vidar Erichsen, synes bøkene hans innheolder så mye godt stoff, i or-
dets rette forstand, at vi kort og godt ser det som vår oppgave å intro-
dusere ham for flere lesere. Se side 9.

Scott sa om selv at han ikke var noen kristen. Jeg
stilte spørsmålet til Per Arne Dahl, prest og forfat-
ter, som hadde kåseri på Scott-dagene for et par
år siden, om «det ondes problem» i Scotts verk
«Jernbyrden»:
– Var han eller var han ikke en kristen? Han sa jo
selv at han ikke var det...
– VI får tro at han var det, svarte Dahl.
Og jule er det ikke før i neste nummer av Fjære-
posten.

Peer Rødal Haugen
redaktør

Amalie Bjerke
Døpt i Fjære kirke 13. august
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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

Jan Andre Pettersen
Døpt i Fjære kirke 13. august

Mia Mykland Andersen
Døpt i Fjære kirke 13. august

Miriam Valle
Døpt i Fjære kirke 13. august

Hedda Rypestøl
Døpt i Fjære kirke 27. august

Liam Haugen Trillo
Døpt i Fjære kirke 27. august

Simen Korsvik Takle-Terjesen
Døpt i Fjære kirke 27. august

Tor Egil Carlsen Stagersnes
Døpt i Fjære kirke 27. august

Jonas Emil Andreassen
Døpt i Fjære kirke 10. sept.

Mathias Løhaugen Dølemo
Døpt i Fjære kirke 10. sept.

Ingvild Skogli Lonebu
Døpt i Fjære kirke 17. sept.

Kristoffer Wunderlich Hansen
Døpt i Fjære kirke 17. sept.

Mari Torgersen
Døpt i Fjære kirke 17. sept.

Marita Fossnes Christensen
Døpt i Fjære kirke 17. sept.

Matheus Waaland Konnestad
Døpt i Fjære kirke 17. sept.

Hva med å kunne hakke løk uten å
begynne å grine? Det høres praktisk
ut.  Det finnes en hendig liten sak
jeg kan kjøpe som gjør det mulig.
«Hakk løk uten tårer! Skrell løken,
legg den i løkhakkeren, sveiv og vips
– ferdig hakket løk på et blunk!» sier
reklamen. Og videre: «Løkhakke-
maskinen har en beholder til å opp-
bevare løken – du
slipper at matla-
gingen blir en tå-
revåt affære.» Og
bla, bla. Makinen
koster nesten ing-
en ting, kr 129,-.
Ikke sant, du og
jeg svir av både
129 og 130 kroner
fort vekk. Og så
det å kunne lage
den ene fete mid-
dagen etter den
andre utan å felle en tåre. Trolig
ordner denne maskinen det også
slik at jeg fullstendig slipper å tenke
på alle dem som kunne brødfø en
hel familie i ei uke for 129 kroner.
Jeg behøver ikke gråte en tåre for
dem mer.

Jeg tror jeg hørte på radio her om
dagen at rekorden pr hode, i dagens
kroneverdi, før årets innsamlingsak-
sjon, var 43 kroner. Tenk det da,
hele 43 kroner! Brorparten av oss
skulle kunne tidoble det beløpet,
minst,  uten å merke det eller felle
en tåre, og enda henge på 43 kroner
og betale for en som ikke har noe å
avse.

I stedet for å hakke den løken; om
vi skrellar den og skreller og skreller
den, kommer vi til slutt til midten,
og som kjent er der ingen ting. Er
det den norske velstandssjelen som
ligg der og har navn av noe som ikke
finnes? Vi kan visst like godt hakke
det i stykker..

Andre oppgaver gjorde at jeg ikke
fikk følge med sendingene fra tv-ak-
sjonen. Men jeg så nok av forhånd-
somtalen til å bli skamfull og myk.
Vi som vokste opp med under- og
feilernærte Biafra-barn på svart-
hvitt tv, med Erik Bye som budbæ-
rer for en, til da, ukjent nød, har
kanskje blitt hardhjarta med åra?
Katastrofer og tv-bilder av døende
syke og sultende mennesker i Afri-
ka, biter ikke lenger nevneverdig i
sjelen lenger. Er det slik?

Men ansikt til ansikt med nøden
er det heldigvis noen som reagerer.
De ofrer seg, de tar imot kallet til
tjeneste for mennesker som lider, og
går inn i arbeidet til Leger Uten
Grenser eller en misjons- eller hjel-
peorganisasjon. Tv-bildet jeg har på
netthinna er folkereporteren som
var ute for å se arbeidet til Leger
Uten Grenser, og som sitter ved sy-
kesenga til et lite barn som skriker
og har det vondt. Til slutt reiser

denne voksne mannen seg, hul-
kende, snur seg og går vekk, mens
han holder begge hendene over ho-
det og river seg i nakkehåret. Kom-
mentaren hans etterpå var, fritt et-
ter minnet: «Jeg satt der, bare noen
centimeter ifra og kunne ikke gjøre
noen verdens ting!» Kanskje fikk
han utdype det seinere i sending-
ene, men dette var glimtet jeg fikk
med meg. Og det talte.

Det må mennesker og strukturer
til, som er innrettet på og utrustet til
å tjene og hjelpe. De kan hjelpe, og
de kan hjelpe oss hjelpeløse med å
hjelpe. Det finnes, Gud skje lov, et
korps av mennesker som kan gjøre
jobben for oss, bare de får din og
min støtte.

Jeg skal ikke ha noen løhakkema-
skin. Jeg tror jeg trenger å gråte over
en løk innimellom, og bli minnet om
dem som lider vondt, og som jeg
kan hjelpe med mat, medisiner og
vann, om jeg gir fra meg 129 kroner
i ny og ne. Nærmere 200 millionar
innsamlede kroner er et flott resul-
tat, bevares, men det må ikke bli en
sovepute. Ha en god dag, og hakk en
løk for et godt liv.

PS. 10. desember får vi andled-
ningen igjen til å støtte nødlidende,
og backe opp dem som, i vårt sted,
er ute ved nødens front for å hjelpe.
Se annonsen side 10.

Så hakker vi en løk i dag 
– vi hakker den med glede

Peer Rødal Haugen
TEKST & FOTOF

KILDE: TV-AKSJONENS NETTSIDEKILDE:
NYTT&NYTTIG
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Filip August Bjelland
Døpt i Fjære kirke 24. sept.

Kristina Eriksen
Døpt i Fjære kirke 24. sept.

Martine Thaule Sølyst
Døpt i Fjære kirke 24. sept.

BS-agentene tar saken

For at rammen skal være
komplett trengs det også et
sett med «nye» ord. Oppga-
ver kalles for undersøkelser
og samtaler eller intervjuer
kalles forhør. Bibelen er en
viktig kilde i undersøkelsene,
og det finnes et eget agent-al-
fabet som kan brukes til å
skrive ned resultatene av
undersøkelsene.

Da Fjæreposten besøkte
agentene i Fevik kirke, var det
Abraham som var tema, og
det å stole på Gud. Det var
ikke noe å si på oppmerk-
somheten fra de ivrige agen-
tene. Ikke mye av det som ble
presentert av lederene gikk
dem hus forbi. Testspørsmål
etter bibelundersøkelsen vis-
te at de hadde fått med seg
alt.

Agentoppdragene kan være
bibelundersøkelser eller opp-
gaver der de får bruke hele
seg. Denne søndagen gikk det
ut på å lage stjerner i for-
mingskitt. Det hadde
sammenheng med teksten
om Abraham som ble lovet
en ætt så talløs som himme-
lens stjerner. Etter at de voks-
ne for lengst hadde avsluttet

sin gudstjeneste oppe i kir-
ken, var agentene fremdeles
ivrig opptatt med oppdraget
sitt. 

Engasjerte og dugende le-
dere er selvsagt viktig, og det
kan se ut som de her har fått
et godt pedagogisk virkemid-
del. 

Selv om det var mange
agenter rundt bordet hos Fe-
vik BS-agentene, ønsker de
nye agenter velkommen. Det
finnes også BS-agenter på
Vik og på Hesnes.

Søndagsskolen går nye veier. Et års tid nå har opplegget for
de fra 2. klasse og oppover hett BS-agentene. Målsettingen
med forandringen er  å øke engasjementet blant de eldste
barna, og da særlig blant guttene, ved å gjøre det hele litt
mystisk og hemmelig.

TROSOPPLÆRING I FJÆRE MENIGHET
SAMMEN om å stille spørsmålene
SAMMEN om å søke etter svar.

Fjærepostens undersøkelser
omkring BS-agentene gjorde
det nødvendig bli agent selv. 
Her er mitt agentkort, et slikt
som alle BS-agenter har.

Peer Rødal Haugen
TEKST & FOTOF

I midten: Hva vil det si å stole
på Gud. Her er det praktisk
øving for å forstå litt mer av
hva det vil si å stole fullt og
fast på Gud, så og si legge
seg i hans hender.
Nederst: Her går det unna
med stjerne-oppdraget.

Oppmerksomme BS-agenter i Fevik kirke får med seg smitt og smule.

Thea Ihle Engelskjønn
Døpt i Fjære kirke 24. sept.

Johanne Hjembo
Døpt i Fjære kirke 1. oktober

Karina Herfindal Fjelldal
Døpt i Fjære kirke 1. oktober

Marie Moen
Døpt i Fjære kirke 1. oktober

Michelle Olsen Knutsen
Døpt i Fjære kirke 1. oktober

Siomon Peder Fjelde Marthinsen
Døpt i Fevik kirke 1. oktober

Erlend Tobias Jakobsen
Døpt i Fjære kirke 8. oktober

Jonas Jørgensen
Døpt i Fjære kirke 8. oktober

Sander Sandkleiv Steffensen
Døpt i Fjære kirke 8. oktober

Thea Moseng Rydningen
Døpt i Fjære kirke 8. oktober

Thilde Berg Simonsen
Døpt i Fjære kirke 8. oktober

Celina Simonsson Andresen
Døpt i Fjære kirke 15. oktober

Kaisa Gulbrandsen
Døpt i Fjære kirke 15. oktober

Andrine Helene Himle
Døpt i Fevik kirke 22. oktober

Signe Bjørkenes Christiansen
Døpt i Fevik kirke 22. oktober

Hele livet mitt har jeg fått lov til å kalle meg et Guds
barn. Det er jeg veldig glad for. Jeg har vært heldig og
har «fått troen inn med morsmelka». Hjemme lærte jeg
at «Jesus elsker alle barna», og at «min båt er så liten og
havet så stort». I oppveksten gikk jeg alle gradene som
det var muligheter for på Hesnes den gangen. Det var
gjennom Søndagsskolen og Yngres på Bedehuset, og
det var 4H. Seinere fikk troen vokse ved at jeg var med
diverse kor og gikk et år på folkehøgskole.

Jeg kan ikke se tilbake på noen spesiell dato da jeg ble
frelst, slik noen kan det. Likevel har jeg øyeblikk og ti-
der i livet der jeg har kjent at Gud har vært spesielt nær,
og som har fornyet troen og brakt meg videre.

Kristentroen har vært god å ha. For meg har den gitt
trygghet både i sjel og sinn. I vanskelige perioder i livet
er det godt å kunne sukke og be til Jesus. Han forstår alt
og vet alt, han kjenner meg. Av og til er det slik at jeg
synes han er langt borte, mens andre tider er han der og
viser vei, og jeg kjenner hans nærvær.

De fleste dagene synes jeg er like – de går liksom på
det jevne. Livet er en gave vi har fått av Gud. Han har
skap oss og er særdeles glad i oss, ikke bare de snille og
gode menneskene, men i alle, alle oss med svake og
sterke sider – Jesus døde for alle.

Da jeg jobbet i begravelsesbyrå lærte jeg mye om li-
vet. Der så jeg alle typer mennesker i alle aldre, fra ny-
fødte barn til gamle mennesker ble lagt i kiste. Det er
godt å vite at når jeg en gang dør, er det plass til meg i
himmelen!

Skaperverket facinerer meg veldig. Jeg er svært glad i
naturen, og bruker den mye. Jeg er glad i jakt og fiske og
å gå tur i fjellet. Det er veldig trosstyrkende for meg å se
hvor vakkert det er og hvor nøye alt henger sammen,
det som Gud har skapt. Når jeg ny-
ter naturen i fulle drag går ofte  tan-
kene mine til skaperen. Det er lik-
som en god preken for meg. Stillhe-
ten og roen, og tid til ettertanke
gjør meg godt.

TELLEF HODNEBROG

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?

I anledning nye norske FN-soldater til Libanon..
;-) Det kom ny feltprest til den norske FN-styrken i Libanon.
Han var gammel fallskjermhopper og valgte å ankomme lei-
ren sammen med en gruppe fallskjermhoppere som fløy over
leiren på treningstokt og hoppet ut med dem og landet pent i
leirområdet. På gudstjenesten samme aften gjorde han et godt
poeng av å være «presten som kom dalende ned direkte fra
himmelen.» Applausen og stemningen var god, men ble enda
bedre da en av gutta på bakerste benk repliserte: «Blei du kas-
ta ut?»
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– trosopplæring i Fjære menighet

I Fjære ønsker vi å ta utgangspunkt i det
vi lover når vi døper barna våre: «Foreldre
og faddere sammen med menighet…..skal
lære barna….».

Når barna er små er det i hjemmet den
viktigste trosopplæringen skjer, men me-
nigheten vil støtte opp så godt som mulig.

Vi mener altså det er viktig å få til en li-
keverdig dialog mellom hjem og menig-
het. For å få til dette ønsker vi å starte di-
alogen  når foreldrene kommer med bar-
na til dåpen.  I tillegg til individuell dåps-
samtale med presten, blir foreldre og gjer-
ne faddere invitert til en felles dåps-sam-
tale i kirken 1-2 uker før dåpen. Der vil vi
samtale om hva vi kan hjelpe hverandre
med for at barna skal få opplæring  i den
kristne tro. Hva kan vi bruke av sanger og
bønner, og hvilke andre hjelpemidler kan
foreldrene benytte seg av? Dette er noe av
det vi samtaler om. 

Vi har nå begynt med å oppnevne en av

fadderne til hvert barn til kontaktfadder.
Vi har noen oppgaver som vi tenker at
disse fadderne skal ha, og gjennom sam-
tale på kontaktfadder-samling, som skal
være i november, ønsker vi sammen å
finne ut hva vi kan gjøre for barnet.

Nå i høst har vi hatt 2 fine samlinger
med konfirmantforeldre der vi samtalte
om: 

Gleder, sorger og muligheter for konfir-
mantene. Hva møter våre ungdommer de
neste årene? Hvem har ansvaret for tros-
opplæringen? Kirka – en fremtidig møte-
plass?

Det var fint å få innspill  og tanker fra
foreldrene. Da står vi bedre rustet til å
veilede de unge i konfirmant-tida.

Målet vårt er at vi kan få til dialog med
foreldre til de forskjellige aldersgruppene.
Da har vi et godt utgangspunkt for å nå
felles mål for barn og unge.

Jorunn Nærdal
TEKST & FOTOF

Jorunn Nærdal
Leder for trosopplæring (vikar)

Sondre, Fredrik og Kristoffer var på samling for 3-åringer og
fikk med seg CD hjem.

Vi hadde sendt ut invitasjon
til alle døpte i hele Fjære me-
nighet, og  som var 3 år i
2006. Samlingen hadde vi i
Fevik kirke.  Den ene 3 åring-
en etter den andre kom og

fylte opp kirken sammen
med mammaer og pappaer,
og vi fikk en fin samling. 

«Fia» og «Frank» ( de nye
hånd-dukkene) ble for første
gang introdusert i menighe-

– I år blir det vel foreldre-
møte som vanlig der dere in-
formerer om konfirmanttur,
skaffer sjåfører til innsam-
lingsaksjonen og forteller om
ordningen med konfirmant-
kapper?

Vårt kanskje litt ledende
spørsmål går til kateket Kjell
Olav Haugen.

Han forteller om to møter
med til sammen mer enn 100
konfirmantforeldre som ab-
solutt ikke var slik. 

– Foreldrene satt i grupper
og hadde enkle øvelser der de
ble bedre kjent med hveran-
dre, de diskuterte samfunns-

endringer som påvirket bar-
nas oppvekst og kom med
gode råd  om hvordan de
sammen med menigheten i
løpet av konfirmanttiden skal
bli gode formidlere av hva
kristen tro står for.

– Klarer dere å få folk til å si
noe om dette, det er vel ikke
alle konfirmantforeldre heller
som går i kirka hver søndag?

– Nei og det er heller ingen
forutsetning. Skal vi få til en
god trosopplæring så kan vi
ikke lengre stole på at skolen
gir den. Her har det skjedd
store forandringer. Vi kan
heller ikke regne med at noen

ganske få som er ansatt i me-
nigheten kan ta «jobben»
alene. Her dreier det seg om å
ha trosspørsmål på dagsor-
den i det daglige. Kanskje kan
aftenbønnen og bordverset
eller et ord for dagen finnes
fram igjen i flere hjem. Kan-
skje går det an at vi gjør noe
så enkelt som å snakke litt
mer sammen om de store
spørsmålene i livet på en TV
fri kveld. Kanskje kan famili-
en støtte opp litt ekstra ved å
bli med når konfirmanten
skal til gudstjeneste.

Noen faddere, dem er det
mange av, kan kanskje finne

fram dåpsdagen til sitt nå sto-
re fadderbarn og markere
denne litt ekstra.

– Ditt inntrykk etter de to
samlingene; dere skal nå ha
liknende samtaleposess med
nye dåpsforeldre etter det jeg
forstår?

– Det har vært veldig positi-
ve erfaringer for oss. Jeg ut-
fordrer Fjæreposten til å
intervjue foreldre i neste
nummer. Jeg håper de opple-
ver våre samtaler som like
meningsfulle som vi gjør, av-
slutter en engasjert kateket.

Foreldre har båret sine barn til dåpen
og de har sammen med barnets
faddere tatt på seg et ansvar for å
føre barnet inn i den kristne tro.
Sammen prosjektet har som sin
hovedidè at vi i menigheten skal ha
likeverdige samtaler mellom hjem og
kirke om vårt felles oppdrag med
trosopplæring.

Samling
for 
3 åringer

ten. De ønsket barna velkom-
men, og de fortalte litt om det
huset vi var i. 

Så måtte damene bak duk-
kene også presentere seg, og
det var Kirsti og Jorunn. Kir-
sti satte seg til pianoet og vi
sang forskjellige barnesanger. 

Etterpå fortalte Jorunn en
bibelhistorie og brukte fla-
nellograf med fine figurer på.
Barna satt på gulvet og fulgte
spent med, og noen hadde
nok lyst til å hjelpe til med fi-
gurene. Det ble mer sang og

musikk av Kirsti, og barn og
voksne sang med. 

Men så synes «Fia» at det
var nok sang, hun lurte på
om ikke barna skulle få noe.
Og det skulle de, alle 3 åring-
ene skulle få med seg en CD
med fine barnesanger på.
Barna kom frem og alle fikk
CD av «Fia». Noen kom frem
alene og noen synes det var
tryggest å holde mamma i
handa.

Mens vi spilte en sang fra
CD-en fikk barna servert

frukt og foreldrene fikk litt
informasjon om hva som
skjer av aktiviteter for barn i
menigheten.

Som avsluttning både sang
og ba vi «Kjære Gud jeg har
det godt», en bønn som
mange av barna kunne fra
før.

Så nå håper vi at CD-en blir
flittig brukt rundt i hjem-
mene, slik at barna lærer seg
sangene.

I trosopplæringen arrangerer vi
samlinger for forskjellige aldersgrupper,
og 21. september inviterte vi til
«Samling for 3 åringer».

Dukkene Frank og Fia var i kirken for første gang, og ble pre-
sentert av Kirsti P. Haugen (t.v.) og Jorunn Nærdal.

Visjonen til trosopplæringsprosjektet er: «Vi gjør det
sammen…» Vi ønsker å utvikle likeverdighet og
ansvarsdeling mellom hjem og kirke i trosopplæringen.
Målet er at hjem og kirke sammen må ta ansvar for
trosopplæring. Derfor heter prosjektet vårt SAMMEN.

TROSOPPLÆRING I FJÆRE MENIGHET
SAMMEN med foreldre og faddere
SAMMEN med jevnaldrene og voksne

TROSOPPLÆRING I FJÆRE MENIGHET
SAMMEN om barnas oppvekstkår
SAMMEN om å påvirke samfunnet

Likeverdig samtale

Jan Inge Tungesvik
TEKST & FOTOF

Kateket i
Fjære, Kjell-
Olav Haugen
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Elle ville Elle Melle på Frivoll

Da Fjæreposten var innom på
besøk var barna ivrig opptatt
med innebandy og kanonball
i gymsalen på Frivoll skole.
Aktiviteter i gymsalen er vel-
dig populært. Skolen har vært
svært positive til barneakti-
viteter i nærmiljøet og Elle
Melle er veldig heldige som
får låne gymsalen. Samtidig
med at en gjeng i alderen 1.-5.
klasse sørger for et yrende liv
i gymsalen, var andre på
Bygdheim for å øve inne et
dramastykke, som foreldre og
søsken skal få se på foreldre-
festen senere i høst. 

I løpet av våren og høsten
har det vært mange barn fra
nærmiljøet innom på sam-
lingene. Ekstra hyggelig er
det at det også kommer barn

fra andre kanter av kommu-
nen. 

Hver samling starter med
en avdeling med sang og mu-
sikk. Og mange av barna har
allerede prøvd seg med ulike
rytmeinstrumenter og noen
har også drista seg til å stå
frem som solister. I andre
halvdel av samlingene får

barna tilbud om å velge
mellom ulike aktiviteter.  Ak-
tivitetene varierer. Denne
gang var det full fart i gymsa-
len og barna kunne velge
mellom innebandy, ballspill
og drama. Neste gang blir det
blant annet sang, musikk,
dans og hinderløype som står
på programmet. 

Fjære Menighet har også et
barnekor som øver i Fevik
kirke. Barnekora på Frivoll og
Fevik kommer flere ganger til
å opptre som et stort barne-
kor under navnet Elle Melle.
Et av høstens høydepunkt er
at koret har blitt spurt om å
delta når Minken Fossheim

gjester Grimstad i november.

Fjære menighet startet opp med aktiviteter på Frivoll tidligere i år. Tilbudet er for barn i aldersgruppen
1. – 5. klasse.  Det er samlingene annenhver onsdag fra kl 17.30 til 18.45, med oppmøte på
forsamlingshuset Bygdheim like ved Frivoll skole.

Nede t.v. Høyt tempo med
innebandy. Jenny og Serine
holder i alle fall varmen. 
Under: Helene Rindli (t.v.) og
Miriam Jensen dramatiserer
Jesu møte med Sakkeus.

En liten pause i innebandyen. F.v.: Glenn Gierstae, Serine Solberg, Jan Fredrik Bråstad og Einar Bondevik.

SCOTT OM NESTEKJÆRLIGHET
«- Har du noget sted du kan være, har du tænkt dig nogen ting?

Kristofer vædte munden med tungen.
- N-nei, jeg har ikke riktig det, ja, jeg h-har nok tænkt – (…)
- Naa ja, Kristofer, saa vet jeg ikke anden raad end at du faar bli med mig – jeg vil jo

gjerne sove om natten, jeg liker ikke at ligge vaaken, det er saa langsomt at ligge vaa-
ken, tiden gaar saa ubegripelig smaat –»

(«Stien» 1925-utg s 254f)

SCOTT OM SØMSKILEN, JERKHOLMEN OG MENNESKENATUREN
«Han så hatsk efter båten som alt tapte sig innover Sømskilen. Menneskenaturen måt-
te være skrøpelig når det beste så titt gikk under i medgang. Det var justsom med jor-
den selv, den tålte ikke å få bare sol, ellers visnet det gode og grønne. Her måtte torden
og uvær og regnskyll til om den skulde grønnes og blomstre og bære –

Jerkholmen synte sig foran dem, sandgrå og flat som et ørlite Jomfruland med sine
svære steinrøiser op mot luften. Den ligger der fremmed og ørkenaktig og skiller sig
helt ut fra skjærene omkring – et smalt stykke steinrev med sand og lyngbusker som li-
kesom glir op av sjøen og soler ryggen før det dukker under igjen. Det yrer av fugl hen-
over den, hvinende viber med stålblå vinger og små, rappe ryler, som trillet omkring
mellem strandsteinene og likseom blåste i tynne fløiter. Ærfugl og måke lå stille og ru-
get, her var gode byggeplasser for fuglen, her var som et lite nordlandsvær med reir i
reir hele veien. En hvit fuglesky stod stille over øia…»

(«Jernbyrden I» 1945-utg. s 132)

SCOTT OM FJÆREKYSTEN
«Straks en har latt Hesnes bak sig, åpner skjærgården sig, som en vet. Det blir tynt med
holmer og slikt, en ser over Rivingen like til Mærdøi og videre frem efter Tromøilandet.
Havet får likesom mer makt, særlig når østenvinden står på, det kan derfor være et vær-
hårdt stykke, da her verken er ly eller le innen en kommer op under Mærdøi.»

(«Jernbyrden II» 1945-utg. s 225)

SCOTT OM FORSTAELSE
«- Jeg husker ogsaa i fjor, og jeg kan heller ikke forstaa, at Gud behøvet at gjøre det slik,
kunde han ikke ventet med sneen, til sauen var kommet ned fra heien? (…)

- Men just for det, at jeg ikke forstaar det, saa kan jeg ikke dømme om det heller. For
at dømme om en ting maa jeg være inde i den og skjønne den helt ut og helst kunne
gjøre maken selv, saa kan jeg uttale meg og dadle tingen og finde feil….»

(«Stien» 1925-utg. s 232f)

Kilder til tro og tanke
fra Gabriel Scotts
forfatterskap

• Gabriel Scott (1874-1958) er kjent som en av våre kjære sør-
landsdiktere. Han ble født i Skottland, vokste opp i Høvåg og lev-
de det meste av sine voksne år på Tromøy ved Arendal. Mindre
kjent er det at han også bodde flere år i Grimstad, mens faren var
prest her. 

• Hans forfatterskap er noe mer enn de koselige skildringer.
Her er sterkt forsvar for menneskeverd og de svake, klart rom for
undring over det uforståelige, respekt for skaperverket, ertende
blikk på kirkens folk og stor respekt for Vår Herre. Gabriel Scott
ville kanskje ikke selv bestige kirkens talerstol, men hans tekster
kan utfordre oss til refleksjon og til handling. 

• Scotts tekster inviterer ikke alltid til å klippe ut én enkelt formulering; her er skil-
dringer og stemninger som fanger en, og utklippene vil da forhåpentligvis friste noen til
å lese mer.

Fjæreposten vil gi rom for Scott-sitater i de kommende utgavene.
Utvalg ved Jarl V. Erichsen.

Fevik Dekk
Rimelige dekk
Reddalsvn. 65
T: 37 04 33 30
M: 908 84 566

Rimi Fevik
09-20 (09-18)

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

VELKOMMEN TIL VAR NYE, SPENNENDE BUTIKK!

Sømsveien 5, 4870 FEVIK 
Tel. 37 04 81 11
Faks  37 04 86 63

FEVIK
SERVICENTER
INNEH. : ARNE KJELL KNUTSEN
Telefon 37 04 74 53

• BILREKVISITA  
•  STORKIOSK
• MANGE FINE GAVEARTIKLER
Dette er kun en dal av det du finner hos oss.
Ta en tur innom – du blir forbauset over hvor mye vi har

Hans-Olav Solberg
TEKSTF
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Haglund Regnskap as
AUTORISERT REGNKAPSFØRERSELSKAP

Sømsveien 5 • 4870 Fevik
Regnskap – Bedriftsrådgivning

Tlf. 37 25 61 00
www.haglund.no

Medlem NARF

FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

– Alfsam har nå hatt tre
klubbkvelder. Hvordan går
det? Spørsmålet stiller vi til
Geir Brokke, ACTA-leder i
Agder  og leder på Alfsam.

– Vi som er ledere på klub-
ben synes det har vært stor
suksess. Det kommer nye og
flere hver gang. Det er som
det brer om seg et godt rykte
fra gang til gang. Det er bare
fornøyde fjes å se på Alfsam.
Fra forrige gang og til siste
gang har vi gått opp fra 9 til
14 barn og unge. Nesten alle
som var med første gang har
fortsatt å komme. Det er også
nesten like mange foreldre,
støttekontakter og ledere
som det er barn og unge. Sist
tordagskveld var det 14 barn
og unge, og 10-12 voksne og
ledere.

– Hvordan ser en typisk
klubbkveld ut?

– Vi synger, leker, spiller og
ler sammen. Man blir glad av
å være på Alfsam. Dessuten
har vi en god, stemningsfull
og meningsfull andaktstund
med sang, lystenning, bønn
og kreativ bibelfortelling/an-
dakt. 

Alfsam er en klubb
der alle funksjons-
nivåer er sammen.
Klubben startet
opp i høst og hol-
der til på FMU-
bygget.

Silje fra Vik
Silje Terjesen er 12 år og bor
på Vik. Hun har vært på Alf-
sam hver gang.

– Hvor gammel er du, Silje?
– Jeg er 12 år
– Hvorfor kommer du hit

hver gang det er klubbkveld?
– Det er fordi det er så gøy.

Det gøyeste er lufthocky!

To søstre fra Fevik
Tea (t.v.) og Emma Røed er søstre og
kommer fra Fevik. 

– Hvor gammel er du, Emma?
- Jeg er 9 år
– Hvorfor begynte du å gå på Alfsam?
– Jeg var med Tea, søstra mi, første

gang. Jeg syntes det var gøy her, så der-
for har jeg fortsatt å komme hit. 

– Hva er det som er gøyest
da? 

– Alt er gøy her,
men det er spesielt
gøy å spille spill
sammen.

Ragnar Solhoff fra Arendal 
– Du er her for første gang. Hvorfor det?

– Jeg har tatt med meg datteren min, Anja. Vi
har savnet et tilbud for henne etter skolen.

– Hvorfor er det så viktig?
– Når man går på mellomtrinnet vil venninner

og venner lett kunne forsvinne, fordi mange barn
med utviklingshemming taper i den sosiale kon-
kurransen. Derfor er det viktig å bygge et positivt
miljø og et nettverk i organiserte former rundt
barn og unge med utviklingshemming. Så et initi-
ativ og et tilbud som Alfsam er kjærkomment.

Prosjektet ALFSAM
ALFSAM er et prosjekt i tilknytting til den norske kirkes trosopplæringsreform.
Kristne menigheter og organisasjoner har lang erfaring med å drive barne og
ungdomsarbeid, men det har stort sett ikke vært tilrettelagt for barn og unge
med ulike handikap. Tilbud for denne gruppen finnes ikke blant menigheter og
kristne organisasjoner i Grimstad og Arendal. 
På bakgrunn av dette har vi starta prosjektet; ALFSAM. Et av prosjektets mål
er oppstart av klubben. Vi ønsker også å finne ut hva som skal til for at funk-
sjonshemmede skal kunne integreres i sin lokalmenighet, i foreninger og lag.
Dette vil vi samarbeide med Fjære menighet om. Fjære har et eget større tros-
opplæringsprosjekt (se side 6-7). ALFSAM vil også være en del av dette. 

Om Alfsam

Målgruppen
Alfsam er en klubb tilrettelagt for barn og
unge med særskilte behov (10-18 år). De
kan komme alene eller sammen med ven-
ner, søsken, støttekontakt, en mor eller far.
Klubbkvelden har trygge og faste rammer
som er forutsigbare. Det har med innhol-
det å gjøre, og de prinsipp som skal prege
klubben. 

Omvendt integrering
Opplegget er tilrettelagt for barn og unge
med nedsatt funksjonsnivå. Det er de funk-
sjonsfriske som må tilpasse seg. Erfaring
viser at de også trives og benytter seg av et
slikt opplegg. Søsken, venner og andre
kommer og har det gøy sammen.

Alle er vinnere
Vi har aktiviteter, leker og spill hvor ingen
er tapere. Alle har samme verdi. Det finnes
mange spill og leker som man kan bruke,
hvor man kan ha det gøy sammen uten å
fokusere på å vinne. 

Fellesskap med hverandre 
og med Jesus
er klubbens viktigste ingredienser. Her vil vi
ta godt vare på hverandre og tilrettelegge
så godt vi kan for en god møteplass.
Sammen vil ledere og deltagere spille,
synge, leke og ha det gøy sammen.
Kvelden avsluttes med kreativ bibelfortel-
ling, sang og lystenning i en trygg og fast
ramme.

HAR DU SPØRSMÅL? Ta kontakt med
Arild Vassenden diakon i Grimstad, 92 43 94 88
diakon@grimstad.kirken.no
Geir Brokke, ACTA-leder, 99 53 23 12
geir.brokke@normisjon.no

Aut. el. installatør Stanley Marcussen
Feviktoppen, 4870 FEVIK

tel. 37 25 90 10  mob. 901 44117

HÅPET TAR DE
ALDRI FRA OSS
Tekst og mel: Bjørn Eidsvåg

Håpet tar de aldri fra oss
Vi gir aldri opp
Kosmos finnes midt i kaos
Vi gir aldri opp
En liten gnist kan sees i mørke
Vi gir aldri opp
Det kommer regntid etter tørke
Vi gir aldri opp

Refr.:
Fredstanker, framtid og håp,
er drømmen om oss (2x)

Liv blir død men død blir liv
Vi gir aldri opp
Avmakten gir perspektiv
Vi gir aldri opp
Vi syns vi fant men vi ble funnet
Vi gir aldri opp
Ved nederlaget har vi vunnet
Vi gir aldri opp

Refr.: Fredstanker...

Håpet tar de aldri fra oss
Vi gir aldri opp
Kosmos finnes midt i kaos
Vi gir aldri opp
Vi driver fram på opprørt hav
Vi gir aldri opp
Ved kraften fra den tomme grav
– gi oss aldri opp

Refr.:
Fredstanker, framtid og håp,
er drømmen om oss (3x)
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melig nært og spesielt, sier
han, og forteller engasjert
hvordan Jesu nærvær var
merkbart både på de innsatte
og på ham selv og de andre
fra Holy Riders.

– Det kjennes veldig riktig.
Jeg er overbevist om at noe
blir sådd i disse menneskene,
noe som kan vokse i dem og
som kan høstes seinere.

Svein Arild sammenlikner
med det han har erfart i ar-
beidet med rusavhengige.

– Vi kan ikkje provoserer
fram resultat. Livet blir heller
ikke rus- og problemfritt med
det samme du slipper Jesus
inn i livet. For de fleste vil det
være starten på en ny vei, ny
kurs, og det kan ta uker, år å
komme fri rusens makt,
understreker han, selv om
han ikke utelukker mirakler
som skjer med enkelte.

Veiledere (fint mc-ord)
– Når mennekser søker

frelse så er det vår oppgave å
sørge for at de kommer i kon-

takt med en menighet der de
hører hjemme, ringe hver en-
kelt opp og sørge for at de får
oppfølging, forteller Halvor.

Samtalen dreier i retning av
det å være villige til å stå fram
som et vitne og som en repre-
sentant for Jesus.

– Dere blir rimelig tydelige
og skiller dere ut i motorsyk-
kelsammenheng med et di-
gert kors på ryggen. Hva slags
reaksjoner får dere i møte
med andre mc-ere?

– Det er bra å være direkte
og tydelig og gå rett på sak. I
mange menigheter blir det
for mye gåing rundt grøten,
kommenteres det.

– Men dere må være forbe-
redt på litt av hvert når dere
kler dere opp med ryggmer-
ket og drar ut.

– Helt klart. Går du i Pollen
med ryggmerket møter du
mye forskjellig. Tilrop og folk
som kommer helt opp i nesa
på deg. Du må være klar for å
bli kjørt...

– Mange vil prøve deg, kjø-

re deg og se hvor langt de kan
tyne deg...

– Men vi elsker to ting: kjø-
re sykkel og snakke om Jesus,
så det går bra, samtykkes det.

Biker-bibel
I tillegg til å drive fengsels-

arbeid, farter de rundt med
kaffetelt på andre mc klub-
bers treff, og de arrangerer
selv et treff på Bjørkos midt i
august. I tillegg til at de deltar
på Holy riders sitt stortfreff.
Pilegrimstreffe. Ellers har de
småtreff rundt i bygdene på
Agder. 

– Biker-bibelen deler vi ut
gratis, og det blir mang en
prat over en kaffe og litt kjeks
eller kake.

Biker-bibelen er noe for
seg. Den er trykket i 40.000
eksemplar, der 10.000 er på
russisk og er gitt som gave til
Ukraina. Trykkingen er fi-
nansiert av Holy Riders i
Tyskland og 4 norske kristne
mc klubber, deriblant norske
Holy Riders. Nå er opplaget

nesten brukt opp og det plan-
legges et opptrykk. Biker-
bibelen inneholder «Det nye
testeamentet» og vitnesbyrd
fra en rekke mc-ere og hvor-
dan de møtte Jesus. I tillegg
finnes der info om de ulike
kristne mc-klubbene og om
Biker-bibelprosjektet.

En rask presentasjon viser
at gruppa gjenspeiler det
kristne landskapet på Agder. 

– Her er mye pinse her føler
jeg, sier bursdagsbarnet, som
bekrefter min antagelse fra
åpningen. Her er folk fra be-
dehusmiljø, fra Misjonskirka,
fra Filadelfia, fra Betania og
statskirka, men også et par
«menighetsløse». 

– Fellesskapet i Holy Riders
er noe vi har i tillegg til me-
nigheten vi kommer fra, får
jeg vite.

Som besøkende opplever
jeg disse folka som en godt
sammensveisa gjeng på tvers
i det kirkelige landskapet, og
at de står sammen om et
brennende engasjement i det

å fortelle andre bikere om Je-
sus.

Utsendinger
– Det er viktig å ha en me-

nighet i ryggen. Vi er menig-
hetens utsendinger til dette
miljøet, forteller Svein Arild.

– I Misjonskirka er de vel-
dig klar over at jeg er enga-
sjert i mc-arbeidet og av  og
til prioriterer arrangement i
forbindelse med Holy Riders
foran det som skjer i Misjons-
kirka.

– Vi ser kanskje litt annerle-
des ut og sånn, men for meg
har det alltid vært viktig å få
folk til å se og forstå at det
også finnes kristne som ser
litt annerledes ut og ikke er
helt A4.

De holder altså til midt i
Fjære og er ute i samme opp-
drag som oss i Fjære menig-
het; fortelle mennesker om
Jesus! Greit å være klar over.
Så kan vi også huske på dem
når vi ber.

Beskrivelsen passer på det
store gross av mc-kjørere.
Men det finnes en art som
har et stort kors på ryggen og
ordene «Holy riders». En
gjeng slike holder hus ikke
langt fra Fjære kirke. I den
gamle skolen i Laugevolds-
veien, klubbhuset til Grim-
stad MC-klubb, leier de et
rom i andre etasje. Der møtes
de hver torsdag klokka åtte til
klubbkveld.

FP stilte uanmeldt en tors-
dagskveld for å finne ut hvem
disse folka er og hva de har
for seg. På uthusdøra henger
et stort «holy riders»-merke,
men på døra i andre etasje er
det bare en liten lapp som vi-
ser at det er her de holder til.
Jeg banker på og stiger inn.
Et kjapt overblikk etterlater
inntrykket av et typisk klubb-
rom; masse oppslag, plakater
og ting på veggene, loppe-
markedmøbler og en kaffe-
trakter i hjørnet. Rundt i so-
faene sitter nogen lunde nor-
malt utseende mennesker i
alderen, tja, 27 til rundt 60.
Ok, et par blanke skaller og
noen skinnklær. Men mest
normalt. En, to, tre... ti men-
nesker, hvorav to jenter. Og
jeg tenker: Akkurat, får i ul-
veklær.

Jeg blir budt på kaka, for en
kar har bursdag. Selvsagt må
jeg straks presentere meg og
legge fram ærendet mitt.

– Jeg skulle gjerne vite litt
mer om hvem dere er. Dere
er jo nesten nærmeste nabo
til Fjære kirke. Så jeg tenkte å
lage et oppslag til Fjærepos-
ten om dere...

Det er bursdagsbarnet,
Halvor Tresnes, som fører or-
det, for han har møteansva-
ret denne kvelden, men blikk
og nikk forteller meg at høv-
dingen i selskapet sitter borte

i hjørnet der og heter Svein
Arild Reiersølmoen.  Og han
har ikke noe mot en presen-
tasjon i FP. Svein Arild er tid-
ligere avdelingsleder, men
det vervet  er nå overtatt av
kona Elin.

Møte
Men her skal være møte, og

jeg benker meg i en sofa. En
av de blankskallede snakker
jærbusk og trakterer gitaren.
Jeg får et sanghefte.

– Du synger vel du?
– Joda, jeg synger...
Møtet er i gang. Det starter

med lovsang og tilbedelse og
innimellom er det bønn. Det
bes og det takkes, og jeg kjen-
ner at dette er en liten grup-
pe mennesker som har om-
sorg og omtanke for hveran-
dre. Gruppa er tydelig større
en disse ti, for det bes for
mange som ikke er tilstede.
Frimenighetene er godt re-
presentert her, tenker jeg og
skal få det bekreftet seinere.

Glenn Stangvik har kvel-
dens andakt snakker om kon-
taktforholdet til Jesus, og om
hvordan det vi skal bringe vi-
dere til andre er budskapet
om at «det er fullbragt». Gud
har gjort det ferdig. Det er
bare å ta imot.

– Men hvorfor gjør ikke
flere det? spør Glenn.

– Er det noe vi gjør feil?
Han sender spørsmålet ut
som en slutt på andakten, og
samtalen er i gang.

Svein Arild er snart veldig
engasjert. Han tar tråden fra
andakten og er snart over
fengselsbesøkene, som denne
avdelingen driver med. To
ganger i måneden er de i
fengselet i Arendal og holder
gudstjenestelig møte.

– Sist var det tre av ti inn-
satte som møtte – det var på
åpen avdeling, det er alltid
flere på lukket – og vi var fem
fra Holy Riders. Da blir det ri-

FÅR i ulveklær
De ser ofte mistenkelige og mystiske ut.
De kjører store motorsykler og lager
gjerne mye lyd. Særlig når de kommer i
flokk og følge gir de nesten et krigersk
inntrykk. Kraftfulle svarte skinnklær og
mørkebriller gjør det vanskelig å
identifisere hvem som befinner seg
innenfor. Hvem er hvem og hva?

Peer Rødal Haugen
TEKST & FOTOF

Bak fra venstre:
Kirsti Lundevold,
Audun Frustøl,
Unni Hernes, Svein
Arild Reiersølmoen,
Terje Hernes,
Steinar Samuelsen,
Gunnar Bjorland.
På sykkelen sitter
Halvor Tresnes
(bursdagsbarnet).
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kontaktinformasjon
FJÆRE MENIGHET

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

POSTADRESSE
Fjære menighet
Fjæreveien 185
4885 Grimstad

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

FJÆRE KIRKE
05.11.2006 11:00 Gudstjeneste

19:00 Minnegudstjeneste
12.11.2006 11:00 Gudstjeneste
19.11.2006 11:00 Gudstjeneste

17:00Familiegudstj.  FMU
23.11.2006 19:30 Musikk og ettertanke
26.11.2006 19:30 Gudstjeneste
03.12.2006 11:00 Familiegudstjeneste 

19:30 Konsert
10.12.2006 11:00 Gudstjeneste
17.12.2006 18:00 FMU-konsert
24.12.2006 14:30 Gudstjeneste 

16:00 Gudstjeneste
25.12.2006 13:00 Gudstjeneste

26.12.2006 11.00 Gudstjeneste
31.12.2006 22:00 Gudstjeneste

FEVIK KIRKE
12.11.2006 11:00 Fam. Gudstjeneste
19.11.2006 11:00 Gudstjeneste
26.11.2006 17:00 Storfamiliesamling
03.12.2006 16:00 Lysmesse 

m/ konfirmantene 
Søndagsskole kl. 11:00

10.12.2006 19:30 Gudstjeneste
24.12.2006 11:30 Feviktun 

16:00 Gudstjeneste
25.12.2006 13:00 Gudstjeneste

Montér Blom-Bakke, Fevik
tlf. 3725 6444

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

TRELAST og BYGGEVARER
verktøy - elektroverktøy - vedovner - garderobe - dører 

vinduer - hageartikler - osv. - vi blander maling
god parkering - egen kundebrygge - lån av varehenger 

varer levert på byggeplass

Utstillerne på årets kunstutstilling i Fevik kirke, som var tilstede ved åpningen : F. v. : Kari Hunsager, Ellen Lobb, Sven Nielsen, Ellen Maria Grelland, Else Marie
Haugland og Unn S. Irgens. Anna Victoria Monen Herrera var ikke tilstede.

En engasjert gruppe mennesker i Fevik kirke har de siste seks
åra sørget for å lage til kunstutstilling i Fevik kirke. Årets
utstilling viste arbeider av sju utstillere, i en rekke ulike
teknikker og uttrykk.

Skapt for å skape

Under titelen «Skapt for å
skape» var det utstilt tjuesju
arbeider. Tittelen henspeiler
mer på den gudgitte gaven
mennesket har til selv å skape
utifra de mulighetene som
Skaperen har lagt ned i oss av
ulike gaver, enn som et sam-
lende uttrykk for de utstilte

arbeidene. Yngste utstiller,
Anna Victoria Monen Herre-
ra, holder fortsatt på med ut-
danningen sin, og represen-
terer slik sett den yngre gene-
rasjon. 

Det kunne vært spennende
med flere unge kunstnere re-
presentert. Kanskje kunne
det også vært spennende å
utfordre et knippe kunstnere
på et tema?

Men årets utstilling er både

variert og spennende, antal-
let utstillere tatt i betrakt-
ning.

Det er flott at vi har noen
som ivrer for dette også. 

Komitéen pr idag består av 
Anne M. Tallaksen, Ellen S.

Flatgård, Kari Røyset, Karin
Bringsverd, Klara N. Tveito,
Møy-Lise Saxe, Pirjo Hannele
Töyrylä, Randi Stavdal og
Åse Lahn. Det har stadig vært
noen utskiftninger i komité-
en, men så langt har det gått
veldig greit å få erstattere for
dem som gir seg.

Peer Rødal HaugenF

Karin Bringsverd og Åse Lahn henger opp et tekstilbilde av
Unn S. Irgens. Nederst: Anne M. Tallaksen med to av bildene til
Anna Victoria Monen Herrera.

JULEBUFFET
26.11.- 03.12 - 10.12 - 17.12

Bordsetting kl. 1300-15.00 og  kl. 15.30-17.30

Voksne/honnør - 215,-
Barn 6-12 år - 115,-

Barn 2-6 år - 65,-
Barn under 2 år - gratis

Bestill tidlig!  
Det blir fort fullt!

Velkommen til flott julebuffet på Eikely!

17. nov kl. 18.30 – Middagsbuffet
«Glasang» fra Vegårshei (tidl. Trekkspillklubb»

Andakt av Jon Fløystad
220,- pr pers, forhåndsbestilling.

7. des kl. 19.00 – Julebuffet
Julesang av Kirsti P Haugen

og Vidar Øvland 
250,- pr pers, forhåndsbestilling.

Under over under
Det var en prest på Hede-
marken som hadde konfir-
manter og snakket med dem
om under-fortellingene i Det
nye testamentet. I den for-
bindelse spurte han konfir-
mantene om noen husket det
første under som Jesus gjor-
de. Da var det en nervøs kon-
firmant som svarte: «Jo, det
var da Jesus gjorde vin til
vann i Kana i Gallilea!» Hele
forsamlingen brast i latter.
Da snudde presten seg mot
menigheten og sa: «Ja, hadde
det vøri her på Hedemarken,
så hadde han nok gjort det
på den måten!»

Ny prest
Presten var ute på avskjeds-
runden i bygda. Han skulle
forlate menigheten, og en
gammel kone sa til ham: «Det
er trist at du skal slutte.» «Ja,»
sa presten, «men det kan jo
godt hende at dere får bedre
prest nå.» «Jeg tror ikke det»,
svarte kona. «til nå har er de
bare blitt verre og verre.»

GUDSTJENSTER I NOVEMBER OG DESEMBER



FASTE AKTIVITETER FOR 
BARN OG UNGE

BABYSANG – FMU-huset på
mandager (påmelding)

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 bede-
hus annenhver onsdag 
kl. 17.30

KROKEN YNGRES – Hos Jan og
Anne Marie Midtbø annen-
hver onsdag kl. 17.30

BARNEKORET ELLE MELLE
FEVIK – Fevik kirke hver tirs-
dag kl. 17.30

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

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 annen-
hver 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  man-
dager kl. 18.00

Ønsker du mer informasjon
om noe av dette så ta kon-
takt med menighetskontoret
Tlf. 37 09 01 18 / 37 09 01 13
www.sammen.as

FASTE AKTIVITETER FOR 
VOKSNE

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

PROKOR øver annenhver ons-
dag i Fevik arbeidskirke kl.
20.30-22.00

FJÆRE KANTORI  har korø-
velse på Vik bedehus hver
onsdg kl. 19.30-21.30. 

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

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

«STILLE KVELDER» i Fjære
kirke på disse torsdager

til
tider

Faste
møtested-
og tider 
for ulike
grupper i
Fjære
menighet.

Sørg for at
din gruppe
også kom-
mer inn
her!

Barne- og ungdomsarbeider Invild Wangensten (stående t.v.) og prest på Fevik, Oddvar Tveito, deler ut 4-årsbok i Fevik krike.

En 
sku

lle 
vør

i fir
e å

r...


