
PRESTESPIRER • Pet og Salom håper å bli prester i Laos • 8-10

FMU-tur • Om å komme som du er og være seg selv • 16

AKTIVT • Mange spennende arrangement framover våren • 10-11

1
2007 Fjæreposten

menighetsavis for Fjære

BABYSANG ER BLITT POPULÆRE SAMLINGER    SIDE 4-5

Barnas bibelmalerier

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon går
av stabelen 22. og 27. mars i Fjære
menighet .                       side 10-11

Spennende barnekunst-prosjekt i
forbindelse med barnelederkurs.
Kirkene i Grimstad ble smykket
med 5. klassingers bilder av
bibelske fortellinger.          side 6-7

Malt av Emil Rødsjø



1 • 2007 Fjæreposten | 32 | Fjæreposten 1 • 2007

Er det noe vi skulle ha lært etter utallige sportssendinger og mer eller
mindre spennende oppgjør på ulike arenaer, så er det noe om å dis-
ponere kreftene – om å spare på krefter, og om å gi alt når det trengs.

En liten opplysning under kunngjøringene for et par gudstjenester si-
den, satte i gang noen tanker: «Nesten hver dag skjer det noe her i
kirken, ja, kanskje hver dag...» Nå er det nok ikke de samme mennes-
kenen som går på hvert arrangement, heldigvis – de er rettet mot uli-
ke grupper. Men spørsmålet som datt ned i mine tanker, var: Ok, men
er det bra – at det skjer noe i kirka hver dag?

En kritikk, som til tider rettmessig, har vært reist mot kirker og krist-
ne forsamlinger, har vært at de er seg selv nok. De likner sjøer som
ikke har utløp, bare tilsig. De tar til seg og tar til seg, men det kommer
ikke noe ut derfra, som kan vanne og gi liv andre steder.

Jeg har ofte stoppet opp ved en av Frelsesarméens vannposter i en
eller annen travel bygate, der de frimodig har latt evangeliet runge
over gate og torg, i ord og toner. Den som har ører kan høre eller la
være. Ordet om Jesus forkynnes, og den som vil kan ta det til seg.

Innimellom har jeg hatt den beklemmende følelsen at tid og krefter
forsvinner i lite effektivt komitéarbeid, og mye oppmerksomhet knyt-
tes til penger og døde ting. Vi kommer ikke utenom alt dette, men
først og fremst handler det om mennesker og et møte med den opp-
standne Jesus Kristus – for oss alle. 

Mye viktig og riktig arbeid gjøres i kirker og forsamlingshus. Likevel
er det grunn til å være på vakt mot «seg selv nok»-syndromet. «Kom
til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere
hvile.» Dette er det vi skal bringe videre til mennesker som bærer
tunge byrder, både innenfor og utenfor kirkehuset. 

Vi vet om individ og hele folkegrupper under fjernere himmelstrøk,
som lider nød på kropp og sjel, og som er avhengige av vår hjelp for å
overleve. Men de finnes også ikke langt fra vår egen dør, og vi må prø-
ve å fordele kreftene så vi på beste måte kan kom-
me imøte så mange som råd. Det krever at vi flyt-
ter fokus fra vårt innkrøkte selv. Alle som har
prøvd, vet at det ligger ny kraft og glede i tjenes-
ten, og bibelordet sier noe om følger av et slikt
valg. Fasten handler først og fremst om gleden
over å kunne bety en forskjell i et annet mennes-
kes liv og framtid. I det  har vi som lokal kirke og
menighet en utfordring i å finne medspillere i lag
og grupper utenfor kirkehuset.

Peer Rødal Haugen
redaktør
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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 Fade-
rens og Sønnens og Den Hellige Ånds
navn og lærer dem å holde alt det jeg
har befalt dere. Og se, jeg er med dere
alle dager inntil verdens ende. »

Jesper Taxth 
Yttervik Andersen
Døpt i Fjære kirke 10. des.

Trym Alexander Hansen
Døpt i Fjære kirke 10. des.

Andreas Abrahamsen
Døpt i Fevik kirke 25. des.

Amalie Heintz
Døpt i Fjære kirke 7. januar

27. februar

Viljar Bø-Mørland
Døpt i Fjære kirke 7. januar

Malene Akerø Løvsland
Døpt i Fjære kirke 21. januar

Marius Torp Duedahl
Døpt i Fjære kirke 21. januar

Nicolas Salvesen Lison
Døpt i Fjære kirke 21. januar

Simen Birketvedt
Døpt i Fjære kirke 21. januar

Fjæreposten som
gaveabonnement
Det har etter hvert gått opp for oss at det finnes folk som bor utenfor Fjæ-
re menighets grenser, som ønsker å lese Fjæreposten. Noen er utflyttet fra
Fjære og ønsker å få avisa sendt til sitt nye oppholdssted, mens andre har
hørt om oss og blitt interessert. Ingenting gleder oss mer enn at avisa er
ettertraktet lesestoff, så dette har vi tenkt å gjøre noe med. 

Vi ordner det med et abonnement. For ett år koster det minimum kr 150
å få tilsendt avisa i posten hver gang den kommer ut (6 nummer i året).
Dersom du ønsker å plusse på en gave til driften av avisa, sier vi takk og
takk. Det du må gjøre, er kontakte Fjære menighetskontor og be om å bli
ført opp som abonnent. Vi ser fram til å høre fra fjerne lesere.

«Nei, slik er fasten som
jeg vil ha: at du løslater
dem som med urett er
lenket, sprenger båndene
i åket og setter de under-
trykte fri, ja, bryter hvert
åk i stykker, at du deler
ditt brød med dem som

sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du
ser en naken, og ikke svikter dine egne. Da skal ditt lys bryte fram som når
dagen gryr, dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg
og Herrens herlighet følge etter deg.»

Jes. 58, 6-8

Faste
– tid for å henge med hodet?

Loppemarked og auksjon er den økonomiske bærekraften i FMU. En kjem-
pe dugnadsgjeng med mange villige hender har stått på i mange år. Nye er
kommet til, og vi teller ca 60-70 stykker, som gjør en kjempeinnsats.

Men det er ikke rart at noen etter hvert blir slitne og ønsker avløsning. Vi
er på jakt etter nytt blod og nye krefter, som vil være med i en komité som
skal forberede årets aksjon. Vi er også på jakt etter villige hender som vil
være med å ordne til.

Kunne du tenke deg å være med i en komité som arbeider målrettet i en
avgrenset periode med auksjonen og loppemarkedet, eller bare være med å
hjelpe? Ta kontakt med Kjell-Olav Haugen tlf. 93217137 eller Torvald Han-
sen  tlf 92613680.

KJELL-OLAV HAUGEN

FMU trenger hjelp!
Mathias Mitchell Olsen
Døpt i Fjære kirke 4. februar

Målfrid Spikkeland Holtebekk
Døpt i Fjære kirke 4. februar

Silje Mikkelsen
Døpt i Fjære kirke 4. februar

Aleksander Byrkjeland
Døpt i Fjære kirke 11. februar

Malin Wirkola-Arnesen
Døpt i Fjære kirke 11. februar

ingrid Røynestad
Døpt i Fjære kirke 10. des.

Ole Kristian Nygård
Døpt i Fjære kirke 11. februar
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– trosopplæring i Fjære menighet

Vi er alt kommet langt inn
i 2007, og arbeidet med et
nytt «trosopplæringsår» er
i gang. Dåpsskolen for 6
åringer er gjennomført i
jan./febr. og snart er det 4
åringene som skal ha sin
bok og sine samlinger. Må-
let vårt er at vi minst en
gang i året skal ha et tiltak
som kan favne hele årskul-
let av de døpte, i alle fall
være et tilbud til alle. 

Når barna har ett års
dåpsdag får de tilsendt en
«sprelle-engel» til å henge
over senga med en kvelds-
bønn på. 

Nytt fra i år er at vi har
fått lagd en spisebrikke
som vi ønsker å dele ut til
de som har 2 års dåpsdag.
Vi har fått hjelp av en
kunstner til å utforme den,
og det er påtrykt en bord-
bønn på hver side av brik-
ka. Vi håper denne kan
være i daglig bruk og det
kan være en påminnelse
om å lære barna bordbøn-
ner. Vi ønsker å bruke kon-
taktfadderne til å gi denne
spisebrikka til barna, og de
blir dermed et ekstra bin-
deledd mellom hjem og
menighet.

3 åringene og 5 åringene
har sine samlinger om høs-

ten og de får med seg en
CD med barnesanger.

I tillegg til dette er de
faste aktivitetene som søn-
dagsskole, barnelag og
småbarnstreff en veldig
viktig del av trosopplæ-
ringen for barna.

Men for at vi skal nå alle
alderstrinn fra 0-18 år
trenger vi nok enda flere
frivillige som vil være med
under mottoet vårt: Vi gjør
det SAMMEN…..     Like-
verdighet  mellom hjem og
kirke, frivillige og ansatte
er viktig. SAMMEN kan vi
nå langt!

Mulighetene er mange
og vi går videre med friskt
mot, og i bønn til Gud for
alle barn og unge i menig-
heten. Det er makt i de fol-
dede hender, og jeg vil
gjerne oppfordre alle til å
være med å be for det vik-
tige arbeidet som skjer
med barna og de unge.

I forrige nummer av Fjæ-
reposten fortalte vi om den
første fadder-samlingen i
menigheten. Nå inviterer vi
til en ny samling for kon-
taktfadderne. Så du som er
ny kontaktfadder, eller du
som fikk invitasjon i høst
og ikke hadde anledning til
å komme da, er velkom-
men til samling på FMU
tirsdag 6. mars. Påmel-
ding til menighetskontoret,
37 09 01 18.

Jorunn Nærdal
Leder for trosopplæring (vikar)

Nytt år, 
nye muligheter

Syng ut, baby!

Babysang er en del av dåps-
opplæringen som vi ønsker å
gi til alle døpte barn i menig-
heten vår. I tillegg til at det er

fint at barna hører de voks-
nes stemmer gjennom sang
og rytmer, ønsker vi også å
formidle de kristne barne-
sangene. Så her er det rim og
regler, Lille Petter Edder-
kopp, Baby-samba og kristne

barnesanger i skjønn for-
ening.

Etter at «sangtimen» er fer-
dig er det tid for kaffe/te, ni-
stemat og sosialt samvær. 

I Fjære menighet ble det
startet opp med babysang
høsten 2005, og dette har
vært et populært tiltak. Nå er
det den fjerde gangen at vi
har en gruppe med babyer (3
– 12 mnd.) og mødre (fedrene
lar vente på seg!) samlet på
FMU.  På mandag formiddag
er det barnevogner, litt bar-

Syng med den stemmen du har!
Voksne har ofte dårlig selvtillit i møte med musikk. Vi er omgitt av musikk i
radio, TV og på CD, med flotte prestasjoner og perfekt lyd - oftest langt fra
hva vi selv kan prestere i stemmekvalitet og musikalske evner.

Men foreldrenes musikalske utfoldelse er svært viktig for barnet, uav-
hengig hvor «flinke» vi er. Mor og fars eller andre omsorgspersoners stem-
me og kropp i rytmisk aktivitet - sang og lek - betyr trygghet og glede.

For barnet er musikken også et viktig kommunikasjonsmiddel. Gjennom
musikken kan barnet meddele seg til omverdenen og få svar, også før det
kan forstå eller uttrykke seg med ord.

(Sitat fra foreningen ”Musikk fra livets begynnelse”)

Hele familien er samlet et par timer en torsdag i måne-
den. Vi har felles middag, kommer til dekket bord, slip-
per til og med å vaske opp. Dette er deilig for travle
småbarnsfamilier. Etter maten er det tid for lek og ak-
tiviteter. Noen ganger bruker vi alle spillene, noen
ganger lager vi noe, eller vi er ute og leker. På hver
samling avslutter vi med at barna samles på gulvet fo-
ran senen. Da synger vi og forteller en bibelhistorie,
noen ganger ved hjelp av flanellograf, eller kanskje
«Frank» og «Fia» er på besøk.

Du som synes dette høres artig ut er velkommen til
FMU-huset 2. torsdag i måneden kl. 17.00

Datoene i vår er: 8. mars, 12. april, 10. mai, 7. juni.

BABYSANGRUPPA som
staret opp i februar.
Her sees f.v.: Jorun
Nærdal (leder for tros-
opplæringa), Margrethe
(instr.), Turid m/ Adrian,
Sonia m/ Aslak, Dagny
Beathe m/ Jonas, Anna
Elisabeth m/ Ingrid,
Anette m/ Amalie, Eirin
m/ Leander, Anne m/
Signe, Evlin m/
Mathias, Karen m/ Lisa,
Helene m/ Hedda, Inger
Sofie m/ Mathilde,
Marianne m/ Johannes
og Kirsti (instr.)

PÅ FAMILIEKLUBBEN ER VI SAMMEN

Jorunn Nerdal
TEKSTF

negråt og barnesang som fyl-
ler huset.

Lederne for babysangen nå
er Margrethe Rognstad og
Kirsti Svalastog Knutsen.

Som et resultat av baby-
sangen sist vår, ble det høs-
ten 2006 også startet opp
med «småbarnsang». Det er
en gruppe for de barna som
er for store for å gå på baby-
sang, fra 1 – ca. 3 år. Denne
gruppen fortsetter i vår også,
og lederne her er Sissel Tveit
og Margrethe Rognstad. Her

er det plass til flere, og det er
bare å møte opp på FMU på
mandager kl. 09.30.

Du som vil vite mer om ba-
bysang kan også gå inn på
nettsidene til foreningen
«Musikk fra livets begyn-
nelse»: 
www.musikkfralivetsbegyn-
nelse.no

Dette er en forening som
driver med kurs for ledere i
barnegrupper. Noen av våre
ledere har deltatt på kurs her.

Babysang er ikke et sangkurs, men en
flott sjanse til å treffe andre babyer og
småbarnsforeldre i menigheten. Kan-
skje lærer de noen nye sanger som de
kan fortsette å synge for barna. 

SALMER VED REISENS BEGYNNELSE
I en artikkel i Vårt Land 1. februar, referers
det til et prosjekte i den danske folkekir-
ken, der de har satt igang  salmesanggrup-
per for de ufødte, dvs. for mødre med barn
i magen.
– Gjennom salmene kan det bygges en bro
til dåpen, fordi både barn og mor får for-
trolighet med kirkens salmer, sier lektor
Anne-Mette Riis fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium. Prosjektleder for
trosopplæringen i Den norske kirke, Paul

Erik Wirgenes sier han ikke kjenner til
noen slike tiltak her til lands, men sier de
vil se på de danske erfaringene, og trolig
utfordre noen menigheter på dette.
Frelsesarmeen har drevet med babysang i
mange år, og har rundt 40 grupper landet
over. Ruth Elisabeth Engøy Solberg (faksi-
mileen) har ansvaret for virksomheten på
LIllehammer, og forteller at de jobber for å
knytte kontakt med unge gravide gjennom
helesestasjon og kommunens helsesøstre
og jordmødre, og sang for ufødte bør få en
plass i «den store pakka»Faksimile Vårt Land 1. februar

Diakoniutvalget er blitt enige om at vi vil tilby skyss til de som
har problemer med å komme seg til kirken. Dersom du har lyst
til å gå i Fjære kirke og ikke har skyss, har vi satt opp 3 telefon-
nummer som du kan ringe - så ordner vi med skyss for deg.
Ikke vær redde for å bruke oss!  Følgende 3 telefonnummer
kan ringes:  37093257,  37042241 og 37041333. 

Hilsen Diakoniutvalget i Fjære menighet

Trenger du skyss til kirken?

Fjære menighet har dette året hatt milkkurs.
Milk står for minilederkurs for fjordårskonfir-
manter. I år var det også noen som var eldre
som deltok. Milk er et forsøk på å integrere
konfirmantene i menighetsarbeidet ved at
de blir hjelpeledere for forskjellige grupper
etter kurset.
Kurset er delt inn i 4 temakvelder og et wee-
kend opplegg. Temaene er : «Jeg og Gud»,
«Jeg og de andre», «Mål og styring» og
«Lederen og organisasjonen». PÅ weekenden
var temaet «Jeg og de andre».
En viktig del av kurset er måltidet som er

sentralt på hver samling.
Utgangspunktet og engasjementet er selvføl-

gelig forskjellig for de enkelte, men vi føler
at alle har kommet et stykke videre i moden-
het og innsikt.

Navn på deltagere: Marianne Grefstad
Larsen, Cecilie Igland, David Haugen, Svein
Arne Madsen, Jan Erik Westberg,Marte
Bjørge, Leif Andreas Eriksen, Erik Spikkeland
Angevold, Ben Joakim Jekteberg, Eivind
Tunsberg, Thorild Tobiassen, Elisabet
Kristiansen, Phillippa Spjelkaviknes, Guttorm
Udjus, Lasse Christensen og Leiv Erik Larsen.
Leiv Erik, Lasse, Eivind og Marianne var syke
da bilde ble tatt.

Avsluttet MILK-kurs Påskeferie i Grimstad?
Ja, mange velger faktisk å feriere i eget nærmiljø, og
Bibelskolen i Grimstad har da et kjempegodt alterna-
tiv:

«Påske i Sør»
- som arrangeres i samarbeid med Seniorrådet i
Normisjon. Årets ledere er Anne Mari Topland, Kristin
Leite og Gunstein Vetrhus fra Bibelskolen og Kari
Johnsen, Jorun og Tore Rønningen fra Normisjons seni-
orarbeid. I tillegg vil Svein Lilleaasen og Tom Martin
Berntsen tale og en gruppe fra KorX synge
Ønsket for arrangementet er at påskedagene skal
være til rekreasjon, fornyelse og utrustning for
dagene som ligger foran.
Ta gjerne kontakt med Bibelskolen for fullstendig pro-
gram!

FJÆRE MENIGHET OG INTERNETT
Det er satt i gang et arbeid for å samordne alle nettsider med
informasjon fra Fjære menighet. Både Fjære kirke, Fevik kirke,
FMU og trosopplæringe (Sammen), som idag har egne sider, vil
bli samlet på ett  nytt og forbedret nettsted. 



5.-klassinger i Grimstad
skapte en strålende samling
bilder som i januar-februar
prydet kirkene i kommun-
nen, i forbindelse med barne-
lederkonferansen på Bibel-
skolen.

Barna hadde hadde fått i
oppgave å lage englebilder på
pleksiglass og male bilder til
et utvalg bibelfortellinger.
Det var for eksempel om Je-
sus som stilte stormen på Ge-
nesaretsjøen, Jesus som vek-
ket Lasarus opp igjen fra dø-
den, historien om den blinde
Bartimeus som fikk synet
igjen og Sakkeus som klatret
opp i et morbærtre for å få et
glimt av Jesus når han passer-
te

Barn og kunst
Hva er kunst? Kan man

være kunstner uten å vite om
det? Kan barn være kunst-
nere samtidig som «kunst»
beholder sin definerte betyd-
ning?

Mere skal det ikke til for å
starte en diskusjon. «Kunst»
er for lengst blitt et uhånd-
terlig begrep. Men vi mangler
en erstatning. Slik ordet bru-
kes er «keiserens nye klær»
både en nær og en fjern slekt-
ning. I følge «Norske synony-
mer», er «knep» et av syno-
nymene for kunst. Det hjel-
per jo på forståelsen og løser
kanskje hele floken for noen.

Tarjei Vesaas ble engang
konfrontert med at han i et
av sine dikt hadde skrevet
slik og slik, og at det betydde
sånn og sånn.

– Å, har eg det? svarte Ve-
saas.

Klokt svart. Med det fikk
han sagt at intervjueren ikke
nødvendigvis hadde tatt feil,
selv om dikteren selv ikke
hadde tenkt det samme som
forståsegpåeren. Men noe
nytt var skapt i leserens møte
med dikterens ord. Dikteren
hverken tok på seg eller fra-
skrev seg ansvaret, men gav
snarere intervjueren en liten
honnør for det nyskapte han
hadde funnet.

For femten, tjue år siden
var vi noen lærerkolleger
som endte opp med formule-
ringen «skapt til å skape»
som tittel på et undervis-
ningsopplegg om mennesket
som et skapende vesen, med
skaperevner, evner som ikke
bare er gitt oss som en mulig-
het, men vel så mye som ut-
rustning til tjeneste.

Det vi skaper som medska-
pere, har noe iboende i seg,
som kommuniserer utover
vår kontroll. Og det bor like
fullt i barns tegninger og bil-
der som i voksne kunstneres
arbeider.

Det var mer enn nok å fun-
dere over, stusse på, gledes
ved og nikke til i maleriene
barna stilte ut, selv om de
nok ikke var seg bevisst alt
sammen, og at jeg som seer
skulle tenke slik og sånn om
det jeg så i bildene.

Da var det vel kunst da, kan

1 • 2007 Fjæreposten | 76 | Fjæreposten 1 • 2007

Barn maler bibelsk kunst

STORMEN
Susanna Marie Fosse fra Fevik har malt bildet «Stormen», fra fortellingen om Jesus som stiller stormen på
Genesaretsjøen. Bildet satte mange tanker i sving i mitt hode. For meg har Suzanna, sikkert uten å vite om det,
malt inn et dobbelt budskap i bildet sitt. For jeg ser ikke bare hvordan Jesus byder vind og bølger om å legge seg.
Jesus utfordrer ondskapen og seirer, og Suzanne har like mye malt det onde som hun har malt vind og bølger. Her
ser jeg hvordan Jesus tvinger det onde bort, setter grenser for det, tvinger det vekk og skaper et nytt, fredfullt rom
rundt seg. Med så enkle symboler som svart og hvitt er ondt og godt der i bildet hennes, og i yttergrensene er det
grått. Tankevekkende. Jeg skal vokte meg vel for å si at Suzanne ikke har hatt noen av disse tankene i hodet da
hun malte. Kanskje vet hun ikke helt selv. I alle fall er det blitt et utrolig spennende bilde.

Skoleelever i 5. klasse på skolene i Grimstad fikk i oppgave å male bilder til bibelske for-
tellinger, i forbindelse med barnelederkonferansen på Bibelskolen i februar. Alt før nyttår
var de igang, og resultatene prydet kirkene i kommunen i januar og februar. Der var det
mye flott å se. Et prosjekt som sikkert kan gjenntas med like stor suksess.

Kristian Næss Olsen fra
Fjære skole syntes det var en
kjekt å male bilde fra
Bibelen, og kunne godt tenke
seg flere slike oppgaver. Her
poserer han foran det flotte
bildet sitt som hang i våpen-
huset i Fjære kirke.

Elever fra 5. klasse ved Fjære skole var i Fjære kirke og så sine egne
bilder som var utstilt i våpenhuset. Her har en liten gjeng benket seg
foran bildene. 

Et knippe bilder malt av ele-
ver ved Fevik og Fjære skole.
Her er mange skrik i beste
Munch-stil. Skrekken står
bokstavelig talt malt i ansik-
tene og levner ingen tvil om
at disse menneskene var
redde og at været var vold-
somt og truende.

Peer Rødal Haugen
TEKST & FOTOF
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Uten støtte fra kirka blir
veien fram til prestetjeneste
lang. Da må de betale hele ut-
dannelsen selv. Laos har inge
studiefinansieringsordning.

Om Salom skulle ende som
prest, vil han i så fall følge en
god tradisjon i familien. Både
hans far, hans onkel og en av
brødrene hans er prester.

– I byen jeg kommer fra,
som ligger ca 3 timer fra ho-
vedstaden Vientienne, er det
tre kirker. Min far er prest i
den ene og betjener også den
andre. Den tredje har ingen
prest.

– Så det blir din kirke?
– Ja, smiler Salom. – Jeg hå-

per det. Salom, som er nesten
ferdig med en skogbruksut-
danning – han mangler siste
året på utdanningen – er klar
for å forandre retning med
hensyn til utdanning og yrke.
Han ønkser høyest av alt å få
bli prest.

– Laos trenger flere frivilli-
ge evangelister og flere pres-
ter, forteller de to, men Laos
har ingen nasjonal presteut-

danning. For å få slik utdan-
ning, som vesentlig er en bi-
belstudieutdanning, må de
utenlands.

– Hvor da?
– For det meste Thailand,

sier Pet.
Han har avsluttet sin busi-

ness-utdanning, men har
også som høyeste ønske å
kunne bli prest.

Kristendom og budhisme
Begge guttene kommer fra

store familier. Salom er en av
seks brødre og fire søstre.
Han har ein kristen familie,
både av foreldre- og bestefor-
eldre. Pet kommer fra en
budhistisk familie og er yngst
av sju brødre og to søstre.
Halvparten av søskena er
blitt kristne.

– Er det problematisk å
bryte ut av en budhistisk fa-
milie og bli en kristen?

– Til å begynne med var
foreldrene redd for hva som
ville skje med meg. De så på
kristendommen som noe ute-
landsk, noe som ville gjøre at
jeg fjernet meg fra det nasjo-
nale og som gjøre at jeg mis-
tet fokus på utdanningen

min. Men da de så at jeg fikk
gode karakterer og gjordet
det bra, at jeg holdt meg
unna drikking og rus, som
ofte blir et problem for ung-
dom som flytter fra landet og
inn til hovedstaden, har de
slappet mer av. Nå er det
greit og de aksepterer mitt
valg. Min mor er med meg i
kirken når hun besøker meg i
hovedstaden, men lever som
budhist så snart hun er hjem-
me igjen. Slik er det for
mange – de lever i begge rel-
gionene. Sånn kan det ikke
være. I min hjemby er det
ingen kirke, og jeg vil gjerne
kunne komme tilbake dit og
lære min mor og andre mer
om kristedom. Min mor kan
ikke lese selv, og jeg vil gjerne
vise henne hva som står i
Bibelen.

Så også i Pets hjemby står
en tom plass og venter på en
nyutdannet prest.

– Hvilken plass har kriste-
dommen i Laos?

– Av en befolkning på ca
6,8 millioner, er ca 2 prosent
kristne. For omlag ti år siden
og lenger tilbake, var det van-
skelig å være kristen i Laos. 

Hjem
for å bli
prester

Gode gjerninger
Myndighetene så på kristne

som en trussel og fengsling
var ikke uvanlig. Men det har
kommet et skifte. De så at
kristne utrettet mye godt i
samfunnet, som f.eks. vann-
rensingsprosjekt sammen
med NMS, og holdningen til
kristne har endret seg. De har
sett at de kristne hjelper alle,
ikke bare sine egne. Statsan-
satte er fortsatt hovedsaklig
budhister, men flere sender i
hemmelighet sine barn og
ungdommer til kristne felles-
skap, blant annet for å berge
dem fra narkotikamisbruk.

Pet og Salom forteller hvor-
dan flere ungdommer med
narkotikaproblemer har
kommet til de kristne felle-
skapen og rett og slett ved å
bli med i disse fellesskapene,
og bli bedt for der, har blitt
løst fra sin dopavhengighet.

Møtet med kristen-Norge
– Når dere nå ser tilbake på

oppholdet i Norge; hva var
det som overrasket dere
mest?

– Vi hadde dannet oss et
bilde av Norge som et land
der de fleste var kristne.
Mennesker vi møtte, som
hadde vært her, fortale herfra
og gav oss det bildet. Vi gle-
det oss til å komme hit og
møte mange unge kristne og
lære av dem om det å være
kristen og bygge kristne fel-
lesskap. Sånn ble det ikke. Vi
har møtt mange flotte men-
nesker som har hjulpet oss på
alle måter, men de store for-
samlingene av unge som pri-
ser Jesus sammen, har vi ikke
møtt. Det sjokkerte oss
egentlig forteller Pet, og inn-
rømmer at det overrasket
ham såpass at han kontaktet
venner hjemme i Laos og ba
om forbønn for unge norske
kristne!

– Vi var på nyttårsleir på
Mesnalia sammen med ca 60
ungdommer. Der opplevde vi
litt av det vi forventet å møte
"over alt" i Norge. Det har
vært litt trist, forteller Pet.
Det er stort sett han, som har
best engelskkunnskaper, som
fører ordet her, men Salom
nikker til det Pet forteller. 

Jeg må fortelle dem at jeg
ikke er overrasket over hver-
ken hva de har opplevd og
hva de hadde forventet, og
forteller litt om norsk kristen-
liv, og om det veldig oppdelte
arbeidet i norsk kristenliv,
både innenfor og utenfor
Den norske kirke, og at det vil
oppleves veldig forskjellig av-
hengig av hvor man dumper
inn og får erfaringene og mø-
tene med norsk kristenliv, på
godt og vondt. 

– Og så tok det litt tid å for-
holde seg til gudstjenesefor-
men, forteller Salom.

– Jeg syntes det var veldig
rart i begynnelsen, men jeg
har vendt meg til at slik er
det, sier han.

– Vi er vant til mye mer lyd
og "uro". Her sitter folk veldig
stille og hører. Vi er vant til at
folk deltar mye mer og er
med i bønner og sang på en
annen måte… Men mye had-
de med språket å gjøre, at jeg
ikke forstår alt som blir sagt.

Språkbarrieren
– Hvordan har det gått, det-

te med språket?
– Vanskelig, veldig vanske-

lig, samstemmer de to, og
understreker at det at folk
snakker så fort gjør ikke ak-
kurat saken bedre. Selv ung-
ene i barnehagen snakker
fort. Jeg gjennkjenner ord,
men skjønner ikke like vel,
det går så fort, ler Pet.

De to smiler og innrømmer
at språk i det hele tatt har
vært en av de store utfor-
dringene. På flere måter. Å
lære to språk samtidig er ikke
lett. Pet hadde 

– Spesielt i sammenhenger
der jeg har hatt noe jeg gjer-
ne ville uttrykke, og så har jeg
ikke ord, hverken på engelsk
eller norsk, det har vært slit-
somt.

Uten at de sier det direkte
er det tydelig at de f.eks. har
savnet en tolk under gudstje-
nestene, for å forstå hva pre-
kenen handlet om. 

– Da kunne jeg tatt med
meg noe fra prekenen og
grunnet på det og tenkt over
det og lært noe fra det, sier
Pet.

Men ellers har de mye godt
å si om alle de menneskene
de har hatt med å gjøre, og all
den hjelpsomheten og venn-
ligheten de har møtt. 

– Både staben i kirka og

menneskene i menigheten
har vært veldig hyggelige mot
oss.

Enda har de et par måneder
igjen her, så det går enda ann
å bli bedre kjent med de to
karene.

Nabolandet Burma
Fasteaksjonen i år skal gå til

å hjelpe mennesker i Kenya
og i Burma. Siden Burma er
Laos sitt naboland i nord-
vest, vil jeg høre hvilket bilde
de har av nabolandet sitt. Det
er tydelig at det lukkede lan-
det Burma også er lukket mot
Laos. De kjenner til Aung San
Suu Kyi og hennes arbeid for
et fritt Burma, men vet ellers
ikke mye om hvordan inn-
byggerne har det i nabolan-
det.

– Laos har gode forbin-
delser med Vietnam, som vi
f.eks. har studentutveksling
med. Men vi har mest kon-
takt med Thailand.

– Er Thailand storebror?
– Ja, Thailand er vår store-

bror, sier Pet. Og de behand-
ler oss litt som lillebror, og
ser på oss som litt enkle og
fattige. Men vi forstår hver-
andres språk, og når Me-
kong-elven tørker inn, kan vi
gå tørskodd over elva til
Thailand. Mange drar på fe-
rie til Thailand eller får ut-
dannselsen sin der. Selv om
det er mye kortere til Viet-
nam i øst og kysten der, gjør
språket sitt til at kontakten
med Thailand er mye større,
forteller Pet.

Kampuchea i syd har de
mindre med å gjøre – litt mer
da med Kina i nord.

Pet og Salom fra Laos har hatt praksis i menigheten vår siden
november i fjor. I april reiser de tilbake til Mandal for å av-
slutte norgesoppholdet sitt. Så bærer det hjem til Laos, hvor
de håper å kunne begynne på presteutdannelse. Oppholdet i
Norge er et slags første skritt, som viser at kirka i Laos vil
kunne tenkes å støtte dem på veien mot en slik tjeneste i kir-
ka. Oppholdet i Norge har vært overraskende og krevende.

søker etter sangere som 
har lyst på, og trives med, klassisk musikk

Vi er et kor med ca. aktive 15 medlemmer (pluss nye
medlemmer fra februar) men vi trenger tenorer og al-
ter.
Vi etterstreber et godt nivå og arbeider med ulike stile-
poker (gregoriansk sang, 1900-tallets musikk, Taize’-
sang og spesielt barokk). Vi samarbeider ofte med Holt
kantori og Aust-kammer orkester for store barokk-pro-
sjekter.

I det siste har vi oppført:
• Kantate Wachet auf av J.S. Bach
• Juleoratoriet av J.S. Bach
• Flere kantater av D. Buxtehude
• Vivaldis gloria

I oktober i år skal vi fremføre en jubileumskonsert for 
D. Buxtehude i Mantova og Bologna (Italia) og gjentar
programmet på Fjærefestspillene 2007.

Dirigenten er Andrea Maini og sangpedagogen er Ben-
te Marcussen.
Øvelsene våre er på onsdager i Fjære kapell 
fra kl. 19.30 til 21.30. Er du interessert, ta kontakt med
Andrea Maini på tlf. 98412019

Peer Rødal Haugen
TEKST & FOTOF
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Møter med mennesker av en
annen tro har vi alle hatt. En-
ten på en ferietur, eller der vi
bor. Mange av oss føler på
usikkerhet i dette møtet. 

Ulike erfaringer har vi, og
kanskje også utilstrekkelig
kunnskap? Religiøse konflik-
ter kan lett næres av  hen-
delser, men også av misfor-
ståelser og fordommer. 

Selvsagt er det også  virke-
lig uenighet. Men da må vi
vite noe om hva det er og hva
det bestyr. Forsoning inne-
bærer ikke å gjøre de andre
mer lik oss, men å leve i dia-
log , lytte og lære – for å for-
stå. 

Også på Fevik er dette ak-
tuelt. Og Fevik  kirke har der-
for tatt initiativ til en tema-
samling  i møtet mellom is-
lam og kristendom. 

Dato er 1. mars. Denne vil
bli nærmere kunngjort  i
aviser . 

Målet med denne samling-
en er å forstå  og få kunnskap
om hverandres tro. Dette
tenker vi skal skje under føl-
gende forutsetninger:

• Vi lytter til hva represen-
tanter for religionene har å si.

• Vi lar de representanter
for sin religion  besvare hva
som er viktig og mindre vik-
tig i deres religion.

• Vi inspireres og utfordres
på vår egen tro i møte med
andres tro.

• Vi kan utfordre det vi
opplever problematisk i egen
og andres tro og religion.

• Vi vil våge å vise sårbarhet
i møtet med hverandre. 

• Vi søker pålitelig kunn-
skap, og omtaler hverandre
slik at vi kan kjenne oss igjen. 

Kunnskap er en forutset-
ning for forståelse. Og vi vil
gjennom dette vise hveran-
dre respekt. 

Menighetsutvalget Fevik 
Kapellan Oddvar Tveito

«Det er først og fremst gjennom kjærlighet 
man fatter det guddommelige» 

Johan Falkberget

temasamling om tro – på Fevik

Tema: Islam og kristendom

Vivaldis gloria

Fjære menighet arrangerer konserten ”Vivaldis gloria”
den 18. mars kl. 20.00 i Grimstad kirke

Program: 
Joh. Brahms: Sonate nr. II  op. 120 for klarinett og klaver

(Andrea Maini og Ragnhild Paulsen) 
kammermusikk v/ Aust-Agder kammerorkester 

Vivaldis gloria

Medvirkende:  
Fjære kantori

Fjære kammerkor (Musica Antiqua) 
Barbu kantori

Aust-Agder kammerorkester
Andrea Maini: orgel, piano og spinett

Ragnhild Paulsen: klarinett
Ole Høie: fløyte

Benedikte Kyllingstad: fiolin solo
Sissel Sødal og Nina Martinsen: solister

dirigent: Richard Clark

Entré: kr.100

Det kristne budskapet 
i Terje Vigen

Fjære menighet arrangerer sammen med Stiftelse Ibseniana,
arrangementet ”Det kristne budskapet i Terje Vigen”,

søndag 22. april kl. 19.30 i Fjære kirke.

Medvirkende: 
Hans Grelland: foreleser

Jens Olai Justvik: kunstnerisk innslag
Grimstad kammerensemble

Fjære kammerkor (Musica Antiqua)
Solist: Sissel Sødal

Dirigent: Andrea Maini

Entré: kr.100

konserter

Fredag 23. mars kl 20.00 i Fevik kirke
Gospelnight med Calvin Bridges fra Chicago og ungdommer
fra menigheten. Dette blir en uforglemmelig kveld med lov-
sang, drama, vitnesbyrd og skikkelig svart gospel.

det
skjer

gospel
night 

vårjazz
Søndag 25. mars kl. 20.00 i Fevik kirke
Søndag 25. mars blir det vårjazz igjen i Fevik kirke. Som vanlig har husbandet invitert med seg
gjester, og denne gangen er det trompetisten Per Sigmond og vokalisten Elin Brunborg.
Flere i husbandet har samarbeidet med disse to tidligere, og vet at vi har fått med oss dyktige
folk. Elin vil også ha med seg noen unge talentfulle korister fra musikklinja på Dahlske. 
Kvelden vil bestå av låter med trøkk og vare jazztoner. Det blir også anledning til å synge med
i allsang. Musikalsk leder Kirsti P. Haugen har igjen funnet fram noen salmer i ny drakt. 
På kjøkkenet er det noen karer som tryller fram noe godt for smaksløkene. Ta med deg noen
du vil glede, til en kjekk kveld i Fevik kirke.

• Gutta inviterer til fest for damene!
Kvinnedagen tar vi menn alvorlig. Og vi
ønsker å bli tatt alvorlig når vi i Fevik kirke
samles til fest for damene!

• Ny sokneprest i Arendal, Åsta Ledal vil
holde kveldens festtale. (Hun med seige-
mennene..)  
Er kirken blitt for feminin? 
Dette får vi en kvinne til å svare på, og vi er
spent!

• Kvelden ellers byr på noen overraskelser.
Men Hesnes brothers kommer!

Bent på mandolin! 
Kirsti Pedersen Haugen m/ frender legger
opp til spennende allsang! 
• Det blir servert fransk løksuppe, av pres-
ten m/frender. 
• Og de syngende servitører er på plass. 
Velkommen til en uforglemmelig aften,
både kvinner og menn. Uansett stand og
stilling! 

Utgifter til kvelden dekkes inn ved en god
kollekt. 

Hilsen gutta boys

Fjærefestspillene skal gjennomføres 
i høstsemesteret i år, og lokale musikalske
krefter står i fokus.

Søndag 21. oktober kl.20.00
Fjære kantori
Norske folkeviser og keltisk sang

Tirsdag 23. oktober kl.20.00
Aust-Agder kammerorkester
Solister: Sissel Sødal, Nina Martinsen
Dirigenter: Andrea Maini, Hans van der
Meijden
Stabat Mater
Program:
Triosonate i a-moll av D. Buxtehude
Stabat Mater av Pergolesi

Torsdag 25. oktober kl.20.00
Agdervokalensemble
A cappella program 

Søndag 28. oktober kl. 20.00
Aust-Agder kammerorkester
Fjære kammerkor
Holt kantori
Solister fra Norges Musikkhøyskole
Cembalo: Andrea Maini
Dirigent: Hans van der Meijden
300-års jubileum for D. Buxtehude
Program:
Kantater og instrumentalmusikk av D.
Buxtehude

8. mars: Er kirken blitt for feminin?

Fjærefestspillene 2007

FJÆRE KIRKE     21. - 28. OKTOBER

Vi inviterer også til keltisk messe i Fevik kirke om kvelden
11. mars. Vår nye sokneprest, Helge Spilling, er med som
prest, og Kirsti P. Haugen har med seg musikere og kor
med dyktigtige solister til å lede sangen i messen denne
kvelden. Spilling har lenge vært opptatt av det keltiske, og
har flere ganger besøkt Lindisfarne i England. Han har
også vært med å oversette keltiske bønner.

Maria og
Amir driver
Fevik Pizza.
De er musli-
mer, Maria
er sogar teo-
log. De del-
tar på møtet
i Fevik kirke,
og blir inter-
vjuet av
Oddvar
Tveito.

2. påskedag blir det tradisjonen tro «Påsken i ord og to-
ner» i Fjære kirke. Flere dyktige utøvere fra menigheten
vår vil ta oss med på en vandring gjennom påskens bud-
skap i ord og toner. Musikalsk ansvarlig for arrangmentet
er Kirsti P. Haugen. Helge Spilling og Andrea Maini vil også
ta del.

keltisk messe

påsken i ord og toner

fellesmøtene

Etter samme mal som i fjor
arrangeres det Barnebaluba i
Grimstad kirke i forbindelse
med Fellesmøtene i mars.
Tidspunktet for Barnebaluba
2007 er lørdag 18. mars kl.
16.00. Stedet er alstå Grim-
stad kirke.
Korene som deltar er Korian-
der, Soul Children, Elle Mel-
le, Liv & Røre, Boomerang,
Familiekoret og Blåklokken.
Det er fri entré, men det vil
bli tatt opp en kollekt som
skal gå til Stine Sofies Stif-
telse.

Årets fellesmøter er i Grim-
stad Frikirke. Møtene starter
onsdag 14. mars og avsluttes
med felles gudstjeneste i
Grimstad kirke 19. mars kl.
11.00.

Som det framgår av kon-
sertnannonsen nede på den-
ne siden, arrangeres også Vi-
valdis gloria i Grimstad kirke
på lørdagskvelden den 18.,
etter Barnebalubaen.

Det er visst i mars det skjer
dette året....
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Mange mennesker lever i kriser
verden overser. De har rett til å bli
sett! Det prøver vi å gjøre gjennom
Fasteaksjonen.

Mens vi lever en privilegert tilværelse i et av verdens
rikeste land, strever andre for å kunne holde seg og
sine i live. De lever i kriser som ikke er spektakulære
nok - de er ikke nyheter, eller de er for langt borte til
at de blir en del av vår bevissthet i rike Norge. 

Dette er en bønn til deg om ikke å glemme. For men-
neskene som lever i disse oversette krisene, trenger at
vi husker på dem. De har rett til å bli sett.

Bak de såkalte skjulte krisene gjemmer det seg
mange skjebner som av ulike årsaker lider i det stille.
De når aldri lengre inn i vår bevissthet enn som tørre
tall i statistikkene.

I Kenya trues deler av befolkningen av stadig gjen-
tatte tørkekatastrofer. De skyldes delvis manglende
ansvar fra myndighetene og delvis at de menneske-
skapte klimaendringene gir utslag i hyppigere og mer
uforutsigbare tørkeperioder. Uten rent vann blir men-
nesker utsatt for sykdommer, dyr dør og avlingene fei-
ler. Maryan, en ung jente fra et tørkerammet område
forteller at hun har måttet slutte skolegangen fordi
geitene som familien betaler skolegangen med, er
døde.

I Burma lider befolkningen under et voldelig styre.
Mennesker voldtas, mishandles, jages eller drepes
uten at de har gjort annet galt enn å nekte å støtte det
voldelige regimet. Hundretusener har rømt over gren-
sen til Thailand og bor i flyktningleirer langt fra fami-
lien og hjemstedet. 

Dette er bare to av utallige eksempler på kriser ver-
den overser. Tiden er inne for å la disse krisene få stør-
re plass i vår bevissthet. Du har en mulighet til å løfte
menneskene som lider, ved å støtte Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon «Forglemmegei». Kirkens Nødhjelps årlige
innsamlingsaksjon i fastetiden setter de glemte krisene
i sentrum for vår oppmerksomhet. Bøssebærerne som
banker på døren din tirsdag 27. mars, gir mulighet til å
bry seg. 

Med penger fra fasteaksjonen 2007 vil Kirkens Nød-
hjelp blant annet kunne hjelpe mennesker til å stå
sterkere rustet mot tørkekatastrofer, gi beskyttelse
mot overgrep fra mishandlere, og arbeide for at myn-
digheter skal ta sitt ansvar for å bedre menneskers liv.

Tirsdag 27. mars vil over 40 000 konfirmanter og
voksne over hele Norge gå fra dør til dør for å vise at
de ikke har glemt den stille krisen som hver eneste dag
skjer verden over. Ikke glem du heller!

Ta godt imot bøssebærerne!
Fasteaksjonen

Du må ikke
glemme!

Katastrofen Burma

• 1,5 millioner mennes-
ker på flukt

• 1200 politiske fanger,
av disse blir mange ru-
tinemessig torturert

• 70.000 barnesoldater –
flere enn noe annet
land i verden

• En av tre familier må
utføre tvangsarbeid

• Voldtekt brukes i stor
utstrekning som våpen
mot etniske kvinner og
barn

• Anslagsvis går nær
halvparten av landets
totale budsjett til det
militære. Hver innbyg-
ger tilgodeses med litt
over to norske kroner i
året til helse.

• I den østlige delen av
landet dør ett av fem
barn før sin femårs-
dag.

KIRKENS NØDHJELP
i Burma

Kirkens Nødhjelp har
lenge hatt et humanitært
engasjement for burme-
siske flyktninger i Thai-
land. Innsatsen omfatter
hiv- og aidsprosekter
inne i landet, samt helse-
og beskyttelsesprogram
for burmesiske migrant-
arbeidere i Thailand.
Kirkens Nødhjelp arbei-
der ogsåoverfor norske
myndigheter for å få den
vedvarende humanitære
krisen på den nasjonale
og internasjonale agen-
daen, samt for å øke
presset mot miltærdikta-
turet i Burma.

18 år gammel ble Saw Noe
Noh og flere av de unge
guttene i landsbyen Mae
Pla Toey tatt til fange og
tvunget til å bære tungt mi-
litært utstyr for regjerings-
hæren. Med jernhard disi-
plin, slag og spark jobbet
de som slaver. En dag grep
Noe Noh og en venn sjan-
sen og løp. For livet.

- Jeg var livredd for å bli
skutt. Eller for at jeg skulle
tråkke på en landmine, for-
teller Noe Noh. Etter fire
døgn til fots gjennom junge-
len klarte de å krysse grensen
til Thailand. Fire år senere, i
flyktningleiren Mae La, er
Saw Noe Noh i ferd med å
fullføre sin mekaniker-ut-
danning. Og med det følger
drømmen om en dag å kunne
reise hjem til Burma. 

- I landsbyen min er det

ingen som kan reparere biler
og motorsykler. Hvis jeg job-
ber hardt og er flink, kan jeg
starte for meg selv og lære
bort det jeg kan til andre, sier
Noe Noh. Som ikke har sett
foreldrene sine og fem søs-
ken siden han klarte å røm-
me for fire år siden. 

- Jeg har det bra her, og er
trygg. Men jeg skulle ønske
at jeg kunne være sammen
med familien min og jobbe
som mekaniker i Mae Pla
Toey, landsbyen min. En dag
skal jeg det. Den dagen det
blir fred i Burma. 

Saw Noe Noh (21) rømte fra et liv som slave for den burmesiske regjeringshæren. Som
snart ferdig utlært mekaniker i flyktningleiren Mae La, drømmer han om en dag å kunne
returnere til familien sin i Burma. (Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp)

«Jeg var livredd
for å bli skutt. El-
ler for at jeg skulle
tråkke på en land-
mine»        

Noe Noh (18)

NB!
Innsamlingen 
på Fevik er 

22. mars

Fjæreposten hugg tak i disse Fevik-konfirmantene etter gudstjenesten i Fevik kirke 18. februar, der
de var med som kirkeverter. De syntes det er fint at de kan gi sin hjelp ved å hjelpe til med
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2007. F.v.: Cecilia Aanonsen, Mona Lorentsen, Hanne Ervik og Nadia
B. Haugen.
Konfirmantene er bøssebærere under aksjonen. Gjennom å delta i dette hjelpearbeidet får de inn-
sikt i hvilke forhold barn og unge i andre deler lever under, og hvordan de med sitt engasjement
kan være med å bety en forskjell for andre. Midlene de er med å samle inn er avgjørende hjelp for
mange lidende mennesker i Burma og Kenya.
Aksjonen i Fjære menighet er fordelt over to dager. Torsdag 22. mars, i Fevik-området kl. 17.00-
20.00, med utgangspunkt i Fevik kirke, og tirsdag 27. mars kl. 17.00-20.00 i resten av Fjære, med
utgangspunkt i Fjære kirke. Vi oppfordrer folk i Fjære om å støtte Fasteaksjonen!

FEVIK 22. MARS  - FJÆRE 27. MARS
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kontaktinformasjon
FJÆRE MENIGHET

ANSATTE

Sokneprest
Helge Spilling
hs@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 12

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
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

FASTE AKTIVITETER
FOR BARN OG UNGE

BABYSANG
FMU-huset på mandager
(påmelding)

SMÅBARNSANG
FMU-huset på mandager
(påmelding)

SMÅBARNSTREFF FEVIK
Fevik kirke hver fredag 
kl. 10.00

SMÅBARNSTREFF 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 søn-
dag 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

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

BARNEKORET ELLE MELLE
FRIVOLL – Bygdheim bede-
hus 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
annenhver torsdag kl.
18.00-20.00 ( 15/3, 29/3,
19/4, 3/5, 24/5 og 7/6)

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 informa-
sjon om noe av dette så ta
kontakt med menighets-
kontoret
Tlf. 37090118 / 37090113
www.sammen.as

FASTE AKTIVITETER
FOR VOKSNE

MORGENSANG Hver tors-
dag kl. 08.30 er det mor-
gensang i Fjære kirke.

PROKOR øver annenhver
onsdag i Fevik arbeidskir-
ke 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. 19.15-20.15

FJÆRE MUSICA ANTIQUA
(barokk-musikk) har øving-
er i Fjære kirke på onsda-
ger kl. 19.30

«STILLE KVELDER» i Fjære
kirke på disse torsdagene:

til
tider

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

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

SCOTT OM BARN, ONDSKAP
OG OM GUD

SPURVEN
Det faller ei en spurv til jord 
hvis livets herre ikke vil.
Han er det sikre tilfluktsrum 
hvor intet ondt kan slippe til.

Jeg så engang en liten hånd, 
en skjendet, blodig barnerest,
Den lå i gresset hvor jeg stod 
– et vitnesbyrd, en stum protest.

Det hadde falt et påskeegg, 
et lodd fra skjebnens bismervekt,
Mens barnet lekte glad og trygg 
i Herrens sikre varetekt.

Det hadde falt en bombe ned 
hvor barnet satt med sorgløst sinn,
Og slitt de spede lemmer av 
og spredt dem rundt for vær og vind….

Den arme, visne barnehånd 
med negler som på rosentrær,
Den hadde klappet far og mor 
og gitt dem både blomst og bær.

Den hadde skrevet brev en gang 
til Gud – den store barnevenn –
Nu lå den der, en blodig klump, 
det vesle som var blitt igjen.

Og tett ved siden satt en spurv 
og hakket i det friske kjøtt –
Naturens stumme billedsprog 
med forbokstav i levret rødt.

Gikk alle prester frem på rad 
med spennebok og messeskrud,
De maktet ei med tusen ord 
å syne oss et glimt av Gud.

Gikk alle prester frem på rad 
og holdt i troens ledebånd,
De maktet ei å ta det op 
med slik en liten barnehånd.

For denne lille barnehånd, 
den stenger veien som et fjell
Og skygger for oss hvor vi ser,
Og likevel – ja likevel –

(Fra diktsamlingen ”Årringer” 1945)

SCOTT OM VETTET
«- Jeg skal si Dere en ting: det er så leit
med det at en får vettet så sent.”

(”Fergemannen” 1952 s 21)

SCOTT OM MENNESKETS
TANKE
«- Der maa være love, større end vi men-
nesker kan fatte, om de end blev os aldri
saa meget forklaret.»

(”Camilla Dyring”)

SCOTT OM SKAPERVERKET
«Plutselig opdaget Boa at de gikk ikke

alene lenger.
Trærne omkring dem vandret med og

fulgte på hver side av veien, tenksomme,
ærverdige, med lutende kroner som gam-
melt folk. Han stuset ikke, han undret ikke,
han erkjente dem i det samme som med-
skapninger, medvesener – deler av samme
liv som han selv, utgått fra samme digel,
bare gytt i en annen form. Han så hvor
gode de var, hvor tålmodige, hvor stand-
haftige, hvor utholdende, hvor tilfredse.
Vind, tørke, sol eller regn – de tok imot til-
skikkelsen med samme uforstyrrelige god-
vilje, med samme uforanderlighet. De had-
de stått ved tidens bredd fra de var frø til
dagen i dag – på randen av bevissthetens
terskel, lydhøre under det eviges telt med
åpne sinn som en utslått duk – og opfang-
et dryppet som falt. De eide noe mer, de
visste noe mer enn det kloke menneske
visste. De visste bare ikke at de visste – det
var i dem som livet selv. Boa kjente seg i
godt selskap.»

(”Fergemannen” 1952 s 138-139)

SCOTT OM SKUMRING

«Og atter skridter Kristofer av sted, atter
saa vandrer han ind gjennem lynget som
han har gjort det i vaakne drømme og hø-
rer hvor riset rører sig rundt ham med
sprøde, knistrende lyd i kvelden. Og vidt
omkring gaar vidden til hvile, vidt omkring
synker fjeldet tilbake i en forunderlig in-
dadvendt ro. Tjern og vand faar et døsig
blikk, lynget graaner sakte i skumringen,
busker og krat samles med mørket, linjen
flyter ut og blir borte, grænsen ophører at
være til. Iblandt staar en hete stille i stien
som en slumrende ylrøk i luften. Men bak
stien, bak det alt sammen vælder en tyst
guldkilde mot blaaet.

I stilheten mellem himmelen og jorden
vandrer Kristofer lykkelig frem…»

(«Stien» 1925-utg. s 150)

Kilder til tro og tanke fra Gabriel Scotts forfatterskap

• Gabriel Scott (1874-1958) er kjent som en av våre kjære sørlandsdiktere. Han
ble født i Skottland, vokste opp i Høvåg og levde 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, re-
spekt for skaperverket, ertende blikk på kirkens folk og stor respekt for Vår Her-
re. Gabriel Scott ville kanskje ikke selv bestige kirkens talerstol, men hans tek-

ster kan utfordre oss til refleksjon og til handling. 
• Scotts tekster inviterer ikke alltid til å klippe ut én enkelt formulering; her er skildringer og stem-
ninger som fanger en, og utklippene vil da forhåpentligvis friste noen til å lese mer.

Utvalg for Fjæreposten ved Jarl V. Erichsen

GUDSTJENESTER I FJÆRE KIRKE
11. mars 11.00 Gudstjeneste. Årsmøte etter gudstjenesten
11. mars 17.00 Familiegudstjeneste FMU. Utdeling av 4-års bok
18. mars 11.00 Felles gudstj. i Grimstad kirke, avsl. fellesmøtene
25. mars 11.00 Gudstjeneste
1. april 11.00 Familiegudstjeneste felles Fjære og Fevik
5. april 11.00 Gudstjeneste
6. april 11.00 Gudstjeneste
8. april 11.00 Gudstjeneste
9. april 19.30 Påsken i ord og toner
15. april 11.00 Diakonisøndag
22. april 19.30 «Det kristne budskapet i Terje Vigen»
29. april 11.00 Gudstjeneste på Veråsheia
6. mai 11.00 Gudstjeneste

19.30 Vårkonsert Fjære Kantori
8. mai 18.00 Samtalegudstjeneste Fjære-konfirmantene
9. mai 18.00 Samtalegudstjeneste Fjære-konfirmantene
12. mai 12.00 Konfirmasjon Fjære-konfirmantene
13. mai 10.00  Konfirmasjon Fjære-konfirmantene

12.00 Konfirmasjon Fjære-konfirmantene
17. mai 11.00 Gudstjeneste
20. mai 11.00 Gudstjeneste
27. mai 11.00 Gudstjeneste
28. mai 12.00 Økumenisk gudstjeneste Fjære-parken
3. juni 11.00 Gudstjeneste 

GUDSTJENESTER I FEVIK KIRKE
4. mars 11.00 Gudstjeneste 
11. mars 11.00  Gudstjeneste

19.30 Familiegudstj. Utdeling av 4-års bok
25. mars 11.00 Gudstjeneste Årsmøte etter gudstjenesten
1. april 11.00 Felles familiegudstjeneste i Fjære kirke
5. april 19.30 Gudstjeneste
8. april 11.00 Gudstjeneste
15. april 11.00 Gudstjeneste
22. april 11.00 Familiegudstjeneste
26. april 18.00 Samtalegudstjeneste
28. april 12.00 Konfirmasjon Fjære kirke
29. april 10.00 Konfirmasjon Fjære kirke

12.00 Konfirmasjon Fjære kirke
6. mai 11.00 Gudstjeneste
13. mai 19.30 Gudstjeneste
20. mai 11.00 Gudstjeneste
27. mai 11.00 Gudstjeneste

Gudstjenester

Det blir ganske mye Spilling i gudstjenestene framover, særlig i Fjære kirke.

Musikk i gudstjenester
i Fjære kirke
Søndag 25. februar kl. 11: Ragnhild Paulsen, klarinett
Søndag 11. mars kl. 11: sang ved Tellef Hodnebrog og Vidar Øvland
Søndag 25. mars kl. 11: sang ved Fjære kammerkor (Musica Anti-

qua)
Palmesøndag 1. april kl. 11: Ragnhild Paulsen, klarinett og Ann-

Kristin Olsen, fløyte
Skjærtorsdag 5. april kl. 11: Arve Konnestad, fløyte
Langfredag 6. april kl.11: Ann-Kristin Olsen, fløyte
Første påskedag 8. april kl. 11: sang ved Tellef Hodnebrog 
Søndag 15. april kl. 11: sang ved Simonstad kor

Liker du å spille et instrument eller synger du? La oss gjøre det sam-
men i gudstjeneste! Ta med fløyte, gitar, trekkspill…eller stemmen
din! Ring Andrea Maini: mbl. 98412019.

FMU rodeo
Et lite fartsfylt
glimt fra FMUs
country-kveld. 



Etter en lang periode med
varme og lite snø fra «oven»,
var vi usikre på hvordan føret
skulle bli denne helgen. Men
det ble akkurat nok snø til at
anlegget kunne åpne, noe
som ble veldig godt mottatt.

FMU dominerte stort i bak-
ken denne helgen. Det viste
seg at noen hadde litt lite tre-
ning i kroppen for slike fysis-
ke aktiviteter (en del ledere
bør trene mer til kommende
tur 2008). 

Alle koste seg, enten de satt
rundt bålet og grillet pølser, i
heisen og frøs, i varmestuen
og ladet batteriene eller i en
snøfonn og lette etter skiene.

Dansker i bakken
Vrådal er jo kjent for alle

danske skiturister som kom-
mer til bygda for å prøve ut
ferdighetene sine. Det fikk
Michelle Hansen bekreftet da
hun ble kjørt over av en dan-
ske, og måtte hentes av bak-
kemannskapet, for så å sen-
des til legevakt for sjekk. Den
viste at alt sto bra til.

Heldigvis hadde vi få uhell,
men Silje Haugen vil kanskje
vurdere sine ferdigheter, etter

å ha utøvd diverse akrobatis-
ke øvelser på lørdagen, som
medførte  tv-titting søndag.

Lørdagskvelden
På lørdagskvelden var vi på

det berømte bedehuset i Vrå-
dal, hvor vi hadde enn felles
middag, med påfølgende
under holdning fra ledere,
som falt i smak.

Kvelden på bedehuset ble
avsluttet med lovsang, natt-
verd og en appell. Appellen
var det prest Oddvar Tveito,
noe han gjorde veldig bra, og
som fikk oss alle til å tenke
litt...

Tilbake på hyttene hadde vi

Nikodemus-kro på lederhyt-
ta, en plass hvor folk kan
komme å spise litt snop, pra-
te litt eller «vase» litt.

Ikke bare ski
Vrådal turen er ikke bare

ski; den inneholder mye mer.
Ungdommen bor på hytter
noe som innebærer enn del
nye ting. Det kan være alt fra
å re opp sengen, lage frokost,
fyre i ovnen, starte oppvask-
maskinen (uten zalo) og sove

lite! Vi har også egne sam-
linger på hyttene der vi syng-
er litt og prater om viktige
ting.

I FMU tror vi turer noe av
det viktigste vi kan gjøre for
ungdommen. Her kan alle bli
med å oppleve et kristent fel-
leskap, senke skuldrene og

være seg selv. Her blir vi kjent
med hverandre, har det moro
sammen, og vi vektlegger vik-
tigheten av det å være ven-
ner.

FMU vil at alle skal få være
med og føle seg velkommen.
Enten det er mandagskveld,
vrådalstur, eller noe annet, så

Tidligere FMU´er
sto vinterbrud i
Fjæreparken
En vakker, smilende og opplagt Irene Solås
fra Moy ble fulgt til alteret av sin bror Thor
Magne Solås, lørdag 17. februar. Det spesi-
elle var at vielsen foregikk i en vinterkledt
Fjærepark.  Et sekstitalls gjester bivånet at
hun gikk inn i den hellige ektestand sam-
men med sin utkårede, Even Risbakken fra
Lyngdal. De to bor for tiden i Kristiansand,
men håper å få tilslag på et hus i Grimstad
med tiden.

Endelig kom siste helgen i januar, og vi
i FMU kunne nok en gang fylle opp
bussen og reise på skitur til Vrådal. Vi
måtte leie inn både ski-bil, og personbi-
ler for å få med alle ungdommene som
hadde meldt seg på (– også de på den
berømte ventelisten kom med).

Thorvald Hansen
TEKSTF

Gard Håkedal
FOTOF

FM
U Senke skuldrene 

og være seg selvKamerater på tur

Mari Johnsen og
Nora-Juline
Inntjore Levinsen

Thorvald Hansen med et
vakkert knippe jenter på
tur: Sophorn Sok, Aina,
Michelle og Vivian.

Dag Erik, Vivian, Michelle og Kristine.


