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Møt Berit, den nye lederen for trosopplæringen           SIDE 4-5

Sammen på tur med FMU
At FMU har vært på
busstur igjen, er
ikke akkurat ei
bombe. Men de tra-
disjonelle turene er
ikke mindre viktige
av den grunn. Tu-
rene er en av søy-
lene i FMUs felles-
skapsbygging. Som-
merturen med FMU
er en slags tjuvstart
på et nytt semester i
Fjære Menighets
Ungdom. I år som i
fjor gikk turen til
Tyskland, til Heide
Park. Fergekaoset
over Skagerak be-
tydde øyensynling
ikke en døyt. Les
Marthe Wilhelm-
sens rapport fra tu-
ren.                     

8-9
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Mariell Johnsen
Døpt i Fjære kirke 27. mai

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 lærer dem å holde alt
det jeg har befalt dere. Og se, jeg er
med dere alle dager inntil verdens
ende. »

Kai Ragnar Engenes Aaberg
Døpt i Fjære kirke 17. juni

Karoline Skåre Haugen
Døpt i Fjære kirke 17. juni

Kenneth André Selås Grøsle
Døpt i Fjære kirke 17. juni

Marie Laura Sætre
Døpt i Fjære kirke 17. juni

Ekstremvær har blitt et hverdagsord. Nå er det Karibien som får unn-
gjelde. Mange er med rette opptatt av hvordan menneskelig skade-
verk påvirker miljøet på kloden.

La det være klart: Jeg mener vi må gjøre det som står i vår makt for
å ta vare på den kloden vi står som forvaltere av. Like vel er det for-
hold som får meg til å stusse, for som forvaltere er ikke det den enes-
te jobben vi har å gjøre. «Det ene er viktig men det andre må ikke la-
tes ugjort», som det er sagt. Midt i klimakaoset må vi som kirke ikke
glemme vårt hovedoppdrag; å bære nåden og tilgivelsen ut til nye
mennesker. Men samtidig må vi altså vise ansvar og engasjement for
å ta vare på skaperverket.

En norsk kvinnelig politiker gjorde uttrykket om «å ha to tanker i ho-
det på en gang» viden kjent, først og fremst som en angivelig kvinne-
lig særegenhet. Seinere har politiske rekrutter ikke unnlatt å ta uttryk-
ket inn i ti på topp-vokabularet, også på herresiden.

Selv innrømmer jeg gjerne, at jeg, om jeg skal være ærlig, og det
skal jeg jo, at det er en særdeles krevende øvelse. Det er farlig lett å
bli hekta på en favorittsak eller se seg blind på noe i mitt spesifikke
interessefelt. «Å bli blind for» uttrykker at oppmerksomheten snevres
inn og perspektivet svekkes. Ja, for å si det enkelt, så har vi en hang
til å bli navlebeskuende og selvopptatte. Jeg trives godt «som plom-
men i egget» og vi går ikke av veien for «å mele vår egen kake». Til sy-
vende og sist handler alt om at vi er satt til å tjene hverandre, ikke til
å kare til oss mest mulig.

Rundt på kloden lever en masse mennesker med bare en tanke i
hodet: å overleve, for seg og sine. Tror vi. Faktum er nok at mange av
dem er mer opptatt av ydmykhet og respekt for naturen og miljøet
enn velfødde nordmenn og andre vestlige, og de bærer en forholdsvis
større byrde enn oss med tanke på ikke å drive rovdrift på jordens
ressurser.

Miljøvernministeren åpnet nasjonalpark på Sunnmøre i forrige uke,
og uttalte i sakens anledning at det å verne om miljøet var «den stør-
ste av alle saker». Det er da jeg stusser, og lurer på hva teologen og
miljøvernministeren egentlig mener. Hvis hun, som jeg, tror på Bibe-
lens ord om at denne verden skal forgå, mens de som tror på Jesus
skal leve selv om de dør, som Jesus selv uttrykte det, hadde det vært
flott om hun prøvde å holde to tanker i hode på en gang og sette ord
på dem. Dersom jeg ønsker min neste, nært og fjernt, det beste, må
det være det eneste riktige at jeg gjør det jeg kan for at tilværelsen
hans her i verden, her på kloden, i dette eneste jordelivet vi har, blir
så godt som råd. At nestekjærlighet også handler om miljøvern, er
noe vi bare først som sist må få inn i hodet og hjertet.

Så selv om jeg tror at den aller største og viktigste saken mellom
himmel og jord er at enkeltmennsket slipper Jesus til i livet og tilvæ-
relsen, så tror jeg også at det å verne om miljøet er en praktisk øvelse
i nestekjærlighet.

««Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel
og av all din forstand.» Dette er det største og før-
ste bud. Men det andre er like stort: «Du skal elske
din neste som deg selv.»» (Mat. 22, 37-39). Når vi
først snakker om å ha to tanker i hodet på en
gang, så kan det vel hende at den forestillingen
ikke ble klekket ut av noen norsk kvinnelig politiker
en gang på på tampen av det tjuende århundre.
Den ser ut til å være noe eldre...

Uansett: Utfordringen og oppfordringen er både
din og min!

Peer Rødal Haugen
redaktør
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Neste utgave kommer i post-
kassen enten 16. eller 23.
oktober. Dersom det lar seg
gjøre å få bladet ut den 16.
vil vi prioritere det. I skri-
vende stund er det ikke klart
om vi klarer det. Materiellfrist
er alltid seinest 13 dager før
utgivelse.
NB! Dersom du hører at noen
ikke får Fjæreposten til sin
postkasse, så vær vennlig å
gi oss beskjed. 
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28. august

Fredrik Byrkjeland Støyl
Døpt i Fjære kirke 8. juli

Ine Haslekås Solheim
Døpt i Fjære kirke 8. juli

Vilde Haslekås Solheim
Døpt i Fjære kirke 8. juli

Lily Nyland Jansen
Døpt i Fjære kirke 8. juli

Ann Elise Rodrigue
Døpt i Fjære kirke 29. juli

Helene Bendixen
Døpt i Fjære kirke 29. juli

Ingrid Thygesen Pedersen
Døpt i Fjære kirke 29. juli

Isabel Nedenes Olsen
Døpt i Fjære kirke 29. juli

Anna Espeland Baarøy
Døpt i Fjære kirke 29. juli

Fabian Skjøldt Daland
Døpt i Fjære kirke 29. juli

Linnea Marie Risberg
Døpt i Fjære kirke 29. juli

Sanne Solvang
Døpt i Fjære kirke 29. juli

Sander Nathaniel Haugsvær
Rønningen
Døpt i Fjære kirke 12. august

Sindre Rønningen Steen
Døpt i Fjære kirke 12. august

Thomas Babale-Grobæk
Døpt i Fjære kirke 12. august

August Eskilt
Døpt i Fjære kirke 11. august

Lilli Marie Henriksen
Døpt i Fjære kirke 12. august



I det Jorunn Nærdal trer ut av
sitt vikariat som leder for tros-
opplæringen i Fjære menighet
(Sammen), står det ei ny dame
klar til å ta over. Hun heter Be-
rit Skovli og vet ikke helt hva
hun skal svare på spørsmålet
om hvor hun kommer fra. For
tiden kommer hun fra Lille-
sand, der hun bor sammen med
mannen Bjørn og de tre barna
Anniken, Jim og Espen. Der har
familien bodd i sju år, siden de
kom flyttende fra Nannestad,
fra Bjørn Dæhli-land. Men om
seg selv sier hun at hun ikke rik-
tig vet hvor hun kommer fra.
Hun er født i Hauge i Dalane.
Som datter av en pinsepastor
med tjeneste på ulike steder i
landet, har også Berit flyttet fra
sted til sted.

– Hva førte deg fra pinsebeve-
gelsen til Den norske kirke?

– Med en far som er pastor i
pinsemenigheten var det ikke
så rart at jeg også startet der.
Men etter hvert ble forholdet til
pinsebevegelsen mer og mer
distansert. Mannen min har all-
tid hørt til i Den norske kirke,
og vi valgte etter hvert å døpe
de to eldste barna våre, som da
var to og fire år. Så da Anniken
kom, ble hun døpt som nyfødt.
Etter at guttene ble konfirmert
og aktivt med i ungdomsarbei-
det i Lillesand kirke, valgte jeg
også å melde meg inn.

Berit har tilbrakt mye tid som
hjemmearbeidende mor, noe de
tre barna og husbonden sikkert
har vært glade for. Etter hvert
vokste ønsket om en jobb uten-
for hjemmet og en utdannelse.

– Jeg har hatt cirka fire år som
frilansjournalist i Lillesandpos-
ten og cirka ett år i Fævennen.

– Kunne du ikke tenke deg å
fortsette som journalist?

– Nei, kommer det kort og
kontant. Hvis jeg skulle satse på
en jobb, måtte det være noe jeg
kunne engasjere meg i, et ar-
beid der jeg kunne jobbe med
«noe fra hjertet». Skulle jeg

fortsatt i avis, måtte det blitt
som politisk journalist, men alt
kjøret og kynismen som kreves,
det orker jeg ikke.

Det ble til at hun satset på et
bachelor-studium ved HiA i
kommunikasjonsfag, med stats-
vitenskap og likestillingsstu-
dium. Et ord som stadig dukker
opp i samtalens løp, er dialog.
Berit er opptatt av dialogen
mellom parter som møtes fordi
de har en felles interesse, til
tross for ulik bakgrunn. Dette
jobbet hun mye med i forel-
dreutvalget i Lillesand kommu-
ne. På skolen der barna deres
gikk, var hun aktiv i foreldrut-
valget, og i fire år satt hun som
leder for det kommunale forel-
dreutvalget.

– Det handlet mye om dialog;
det å skape, eller finne, gode
areaer for et konstruktivt møte
mellom hjem og skole. Noe av
den samme type dialog med
foreldre tenker jeg meg vil være
viktig i denne jobben, i det å
klargjøre forventninger som vi
har til hverandre og samarbeide
på gode arenaer. Foreldre som
kommer med barna til dåp og
konfirmasjon eller som sender
dem til aktiviteter og opplegg i
kirkens regi, har forventninger
til kirken og de som arbeider
der. På samme måte har også
kirken forventninger til dem
som velger å døpe barna sine i
kirken og som slik velger kirken
som en samarbeidspartner i
barnas trosopplæring og opp-
vekst.

– Hva var det det ved denne
jobben som fristet?

– Det var noen formuleringer
i utlysningen som pirret nys-
gjerrigheten, ord som: verdier,
tro, bygge bro, hjem og kirke.
Og så ser jeg et veldig potensia-
le i at cirka 80% av alle foreldre
velger å døpe barna sine i Den
norske kirke. Tilhørigheten, fel-
lesskapet og samarbeidet med
kirken er noe de velger, noe de
ønsker. Å klargjøre hva som lig-
ger i disse ønskene og forvent-
ningene synes jeg høres spen-
nende ut, og jeg er nysgjerrig på

å finne ut mer om dette, både
for min egen del og på vegne av
den trosopplæringsreformen vi
står midt oppi.

Jeg gleder meg også til samar-
beidet med menighetsbarneha-
gen på Fevik, som har vedtatt
en utvidet formålsparagraf,
som innebærer at oppdragelsen
og opplæringen der skal ha et
klart kristent formål. Det vet de
som velger å ha barna sine der,
og i det ligger det mange spen-
nende møter mellom hjem-
mene og kirken.

Jeg tror det er slik at barn blir
tryggere og friere når de vet
mest mulig om sin kulturelle
bakgrunn, sin historie og sin
identitet. Det kan vi som kirke
hjelpe dem med gjennom ulike
faser i tropsopplæringen. Men
et godt resultat er avhengig av
at vi gjør jobben sammen med
hjemmene, at vi kan spille på
lag.

De siste tiders hendelser har
vel tydeliggjort at det finnes en
stor grad av åndelighet, en ån-
delig søken, i det norske folk.

– Du tenker på engler og
slikt? Eller er det den materielle
overmette norske mann og
kvinne som spør om ikke tilvæ-
relsen rommer noe mer?

– Kanskje det. I alle fall søker
som sagt mange til kirken og
velger kontakten med kirken,
mange sikkert av ren tradisjon,
men det er et fritt valg de gjør,
som jeg likevel tror har en rot i
et ønske om en tilhørighet til en
dimmensjon som strekker seg
ut over det materielle og det
menneskelig styrte.

Hun sier om seg selv at hun er
åpen og at hun lett kommer i
kontakt med nye mennesker.
Etter en kort samtale med vår
nye trosopplæringsleder, tror
jeg henne på det. Mer om hvem
jenta Berit er når hun får være
helt seg selv og gjøre det hun
har mest lyst til, får jeg ikke ut
av henne. Stikkorda er og blir
familien, venner og kanskje båt-
livet.

Ok, Berit. Kast loss! Velkom-
men til Fjære menighet.
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Jo mere vi erfakta
BERIT SKOVLI (39), ny leder for trosopplæringen i Fjære
Mor til Anniken (7 og et halvt), Jim (snart 16) og Espen (18)
Gift med Bjørn
Opprinnelig fra Hauge i Dalene
Utdanning i kommunikasjonsfag
Jobbet som hjemmearbeidende husmor og som journalist

«Jo mere vi er sammen, jo gladere vi blir», synger vi.  Slik er det
for Berit Skovli (39.). Hun sier at hun ikke har noen hobbyer
utover dette å tilbringe tiden med familie og venner, gjerne over
en god kopp kaffe. Å komme til Fjære menighet har gitt henne en
opplevelse av fred og å ha funnet «sitt sted».  Hun er den nye
lederen for Sammen, for trosopplæringen, i Fjære.

Berit Skovli har på sin vandring kommet fra pinsebevegelsen til Den norske kirke og Fjære menighet, og opplever at hun har kommet til «sitt sted» som hun sier det.

Peer Rødal Haugen
TEKST & FOTOF
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Hele døgnet

Håvard har gjort forskjellig,
og hadde en allsidig jobberfa-
ring da han en dag observer-
te Ole Harald Jansen i fri dre-
sur som kirketjener i Hom-
medal.

– Det hadde vært jobben
for meg, sa han til kona. Uka
etter sto stillingen i Fjære
menighet utlyst; som han
søkte, og fikk.

– Har kirketjenerjobben

svart til forventningene?
– Jeg har det som plomma i

egget, sier han og smiler. Det
er i det hele tatt mye smil på
denne lune vestfoldgutten.

– Hva liker du best ved job-
ben?

– Jeg kan ikke stikke under
en stol at arbeidet med park-
anlegget som denne kirkegår-
den er, er det jeg trives best
med, selv om de kirkelige
handlingene har første prio-
ritet. Men kirkegården er en
park som brukes av veldig

mange, og jeg opplever at det
er viktig at den holdes or-
dentlig i stand.

Egentlig er han tømmer-
hogger fra Holmestrand i
Vestfold, og dreiv med trak-
tor og  motosag i skogen en ti
års tid. Men det var det tungt
å leve av, og konkurrasen
med skogsmaskinene var
hard og utkommet dårlig.
Han trives godt i skogen, og
er glad i friluftsliv, men tida
som hogstmann er over. At
han har et langt liv som spei-

Ny tjener
på kirkegården

der bak seg fra åra han bodde
hhjemme i Holmestrand, er
vel knapt noen bombe.

Fra skogen i Vestfold bar
det over fjorden til Østfold,
der han jobba en del år i rus-
middelomsorgen til Kirkens
Bymisjon.

Vi vil vite litt om interesser
og slikt, og da kommer det fra
tømmerhoggeren:

– Jeg prekær jo litt innimel-
lom.

Etter Bymisjonen ble det et
nytt jobbskifte, til flere år
som barne- og ungdomsse-
kretær i Indremisjonen i Øst-
fold. I den jobben ble det mye
reising og preking. Til slutt
for mye. Som så mange i sam-
me situasjon, brant han lyset
sitt i begge ender, og så var
nok nok.

Men aldri så galt at det ikke
er godt for noe: Det var i job-
ben i Indremisjonen at han
traff kona Margrete. Hun ar-
beidet i Langesundsfjorden
Indremisjonsselskap. De gif-
tet seg, og etter noen år ble
hun «headhuntet» til Bibel-
skolen i Grimstad. Så, i 1999
kom de flyttende hit. Håvard
fikk jobb på Grimstad plante-
skole på Rossholt, familien
etablerte seg på LIlle Imås, og
er aktive i miljøet på Resvik
bedehus.

Det meste av Håvards tid
utenfor jobben går med til fa-
milien. Han er småbarnsfar

til tre, Sofia (6), Øyvind (3) og
Kristian (1 1/2).

– Det er mest søndagssko-
len som er vårt engasjement.
Margrete er søndagsskolelæ-
reren. 

Etter sekretærjobben var
det helt slutt på prekinga
hans for noen år. Nå hender
det at han sier ja til enkelte
oppdrag, men tar det forsik-
tig. Han hadde også flere sty-
reverv. De har han også sagt
fra seg. Nå er det familien
som står i fokus.

Han er hageentusiast, for-
teller han, og er blant annet
godt i gang med entablering
av blåbærhekk.

– Det tror jeg ikke det er så
mange som har. Det blir fint
for ungene å kunne gå og
plukke der oppe, sier han og
plukker ut i lufta i ansikts-
høyde.

– Når du kan gjøre hva du
vil, hva holder du på med da?

– Kan jeg få stikke ned i
kjelleren til tredreiebenken,
har jeg det bra. Men det blir
ikke så ofte. Turer i skog, og
hei er gode opplevelser, og
det synes ungene også. Er det
spørsmål om å gå ut for å
plukke bær og sopp er det
bare «yess!» fra ungene. Det
synes de er helt topp.

Håvard hadde lenge en
amerikansk stylet Mercedes
230. Men den er borte, og det
er heller ikke motorsykkel el-

ler noe slikt som står på den
kommende førtiåringens øn-
skeliste.

– Kano, gliser han. Jeg har
sagt til Margrete at til førsti-
årsdagen ønkser jeg meg
kano.

Med denne kunngjøringen
skulle det vel være mulighe-
ter for at det ønske går i opp-
fyllelse....

– Mat da? Er du en god
kokk?

– Nei, men jeg er flink til å
spise! Og så rydde opp etter-
på. Men Margrete er flink til
å lage mat.

– Men ellers er du kanskje
en typisk «gjør-det-selv»
mann?

– Ja, jeg vil helst gjøre det
sjøl når noe praktisk skal gjø-
res.

Mannen ser ut til å være
sydd for kirketjenerjobben.
Mange som har møtt den bli-
de og smilende skogmannen
vil sikkert være enig.

– Som innflytter er det nok
ikke så lett å få den kontakten
med folk som Egil  hadde
(Egil Guttormsen, den forrige
kirketjeneren). Men det går
seg vel til.

Fjæreposten har i alle fall
plukket opp mange godord
fra både unge og eldre om
den hyggelige mannen som
har overtatt som kirketjener i
Fjære kirke.

Velkommen, Håvard!

– Det er de kirkelige handlingene som
er viktigst i denne jobben, men jeg kan
ikke stikke under en stol at det er det
parkmessige arbeidet på kirkegården
jeg trives best med, sier skogmannen og
hageentusiasten som er ny kirketjener i
Fjære kirke, Håvard Backe (38). Og det
er kano og ikke MC som står på ønske-
lista når han runder 40 om et par år.

Peer Rødal Haugen
TEKST & FOTOF

fakta
HÅVARD BACKE (38), ny kirketjener 
i Fjære kirke
Far til Sofia (6), Øyvind (3) og Kristian (1 1/2)
Gift med Margrete
Kommer fra Holmestrand
Utdanning som skogsarbeider
Jobbet som tømmerhogger, barne- og 
ungdomssekretær og på planteskole
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59 gale turdeltakere dro fra
FMU-bygget ca. kl. 16.30
torsdag 19. juli. Master Ferri-
es var noen timer forsinka fra
Kristiansand, men vi kom oss
til Hanstholm til slutt. Og
mens vi sov englebarnssøv-
nen vår, kjørte buss-sjåførene
oss trygt fram til bestemmel-
sesstedet, som var Center
Parks i Biesbingen Heide,
Tyskland. Klokka 10 fredag
morgen var  vi fremme og
FMU-turen begynte for alvor. 

Dag 1, fredag
Etter ankomst var veien

kort til stedets badeland.
Kjempegøy! 

Vi leide sykler for hele uka,
og vi flytta inn i de koselige
bungalowene våre. Mens en-
kelte bada videre i badeland,
benytta andre ettermiddagen
til å bli kjent med senteret på
stedet.

Kl. 19.00 hadde vi kvelds-
samling og kl. 22.30 var det
Nikodemus kro i lederhytta,
der de som ville kunne kom-
me å kose seg med prat, kort-
spill o.l.

Dag 2, lørdag
Etter  morgensamlingen sy-

klet vi ned til gocart banen.
De som ville fikk kjøre i 10
minutter hver. Etter dette
kunne vi sykle til Central Park
igjen eller gå litt rundt i byen. 

Som alltid hadde vi kvelds-
samling og Nikodemus kro.

Dag 3, søndag
Det eneste som stod på pla-

nen var fellesbading klokka
14.00. Resten av dagen kunne
vi kjøre gocart, sykle til byen,
være på senteret eller bare
slappe av med FMU-venner. 

Dag 4, mandag
Endelig skulle vi til

den gøyale fornøyel-
sesparken HeidePark.
Der er verdens stør-
ste berg og dalbane
laget i tre. Den går i
120 kilometer i ti-
men, 60 meter ned i
61 graders vinkel!
Jippi!! Den var
kjempgøy! Det var
selvfølgelig mange
flere gøye og spen-

nende berg og dal ba-
ner, tømmer-renne,

bob-bane, delfin-show,
og masse, masse mer.

Dag 5, tirsdag
Dette var idrettsdagen. Vi

hadde en regnfull volleyball
turnering. Midt i en kamp be-
gynte det å pøsregne! Men
det stoppet ikke de sporty
ungdommene fra Fjære, nei!
Vi bare spilte videre. «Team

Babes» hadde til og med fått
sin egen «lag-drakt». Den be-
sto vel egentlig mest av
undertøy, men de var veldig
imponerende.  «Team Latter-
padde» vant egentlig turne-
ringen, men pga misforstå-
elser trodde lederlaget at det
var de som vant (og de tror
det kanskje fortsatt...).

Dag 6, onsdag
Dagen alle jentene hadde

gledet seg til; shoppingdag i
Lüneburg! Der fikk vi shop-
pet i noen timer, (altfor kort
tid, spør du jentene, men gut-
tene synes nok at det var mer
enn nok...)  før vi reiste tilba-
ke til bungalowene våre. 

Dag 7, torsdag
Siste dagen i Tyskland. Det

stod ikke noe spesielt på pla-
nen, bare vasking, pakking og
rydding. 

Det var litt trist at dette var
den siste dagen i Tyskland,
men vi måtte bare gjøre det
beste ut av det. 

Dag 8, fredag
Hjemreise. Vi sto opp klok-

ka 07.00 og måtte rydde og
pakke ferdig. Vi syklet ned til
bussene med bagasjen vår og
leverte syklene våre i samme
slengen. I bussene var det
noen som sov, mens andre så
på film eller pratet. Vi stop-
pet forskjellige plasser for å
kjøpe oss litt mat eller bare
for å strekke litt på beina. Da
vi nærmet oss fergekaia fikk

vi beskjed om at det blåste så
mye ute på havet at Master-
Ferries ikke gikk! Alle ung-
dommene jublet og trodde at
vi skulle sove i bussene til
neste dag. Men så fikk vi den
«gode» nyheten om at vi had-
de fått plass på Silviana,
mens bussene ikke hadde fått
plass. Det betydde at vi ikke
ville få bagasjen vår før noen
dager senere! Vi ble veldig
skuffet – men så fikk vi den
gode nyheten om at Silviana
heller ikke gikk! Jubelen sto i
busstakene! Hurra for enda
en natt i de trange bussene.
Hurra for enda en natt med
FMU-gjengen! 

Vi hadde fått plass på
Christian IV, men den skulle
ikke gå før tidlig lørdag mor-
gen. Vi fikk gratis pizza og
brus av lederene på kvelden. 

På natta var det noen (le-
derne),  som sov fredfullt i
bussene mens andre (ung-
dommene) satt utenfor å spil-
te gitar og sang. 

Det er de små detaljene
som gjør en FMU-tur så spe-
siell. «FMU SOMMERTUR
TIDENE» (avisa) Nikode-
muskroa hver kveld, kvel-
dene vi spiste is nede på sen-
teret, bli kjent med nye men-
nesker, innsatsen til lederne...

Jeg håper flere blir med
neste gang FMU drar på tur.

MARTHE WILHELMSEN (TEKST/FOTO)

GARD HÅKEDAL (FOTO)

Gode busser er viktig for at turen skal bli vellykket. 
Godt kameratskap er enda viktigere. I FMU har de begge
deler, og da må det jo bli bra. Marthe Wilhelmsen var
konfirmant i fjor, og turdeltaker i år. Her er hennes
turreportasje fra turen til Biesbingen Heide i Tyskland.

FMU på tur med gode busser

Ikke alt er kos og gøy og morsomt. Morgen og kveld var det samlinger med noe for troen og tanken. Kanskje er det noen morratrøtte kandidater også? Derom tier historien. Så får bildet tale for seg.

F.v.: Heide Park med sitt mylder av aktiviteter.                                       Kamerater på tur.                                                            Jenter «på by´n».                                                                  Tim i «bli fotografert med en ansatt i parken».

To av 59 gale turdeltakere

To med kandidater til «dagens mest kreative sveis»



Været viste seg på langt
nær fra sin beste side, så her
var gode råd dyre. Kari sving-
te seg rundt og fikk tak i par-
tytelt, benker og bord samt
mange villige hender. Før
klokka var 17 var alt klart.
Spenningen var stor blant ar-
rangørene: Ville det komme
noen i dette været?  Loddsal-
get var i full sving og duften
av nystekte sveler møtte gjes-
tene da de kom. Og gjett om

de kom! Oppslutningen
overgikk alle forventninger!
På det meste rommet hagen
over 70 glade og fornøyde
basargjester. 

De fleste hadde nok fått
med seg at pengene skulle gå
til å finansiere en Norgestur
for «Schwester Gisela», en
diakonisse som har brakt
mye varme og omsorg til bar-
nehjemsbarn på Löhe-Kin-
derheim i Altdorf, Tyskland,
fra midten av 1960-tallet
fram til i dag. Eleonore Si-
mon har vært et av hennes
«barn». 

Men dette var ikke en helt
vanlig basar. Vi hadde riktig
nok basarbøker med masse
flotte gevinster som kjente og

ukjente hadde kommet med.
Bøttelotteri, forundringspak-
ker og «Gjett hvor mange sjo-
koladekuler det er i glasset»
var det også. Dessuten runget
allsangen til trekkspilltoner
fra Aage Engenes. Svelene til
Ingrid Karin og nytraktet kaf-
fe smakte ekstra godt i det
hustrige været. Men hvem
har opplevd hatteaukasjon
med feiende flotte manne-
kenger på basar? De færreste,
antar vi. Klara Tveito og Britt
Hauge Berntzen svingte seg
elegant i diverse antrekk og
hatter, og budene strømmet
på. Her var alt fra en flun-
kende ny og elegant dame-
hatt til en heller ordinær cap
som eieren kjøpte igjen for

tredje gang. 
Flere basargjester gikk for-

nøyde hjem med økt hattebe-
holdning. Så var det trekning
av hovedlotteriet. Eleonore
måtte selvsagt stå for tre-
kningen, som hun alltid gjør
på julemessa i Fevik kirke.
Stemningen var stor og kaffe-
trakter, fillerye, pizzaovner,
blomster, sydvest og masse
andre flotte gevinster havnet
hos tilfredse vinnere. 

I god gammeldags «skole-
ånd» må vi kunne si: Alle var
enige om at det hadde vært
en svært vellykket Giselaba-
sar! Med over 22000 kr i kas-
sa, gleder vi oss til Gisela går
av med pensjon og kan ta seg
en velfortjent ferie i Norge,
forhåpentligvis sommeren
2008. 

Tusen takk til alle som sto
på for at basaren kunne
gjennomføres, og ikke minst
til alle dere som møtte fram
og bidro med prat, godt hu-
mør og åpen lommebok. Det
ble en stor ettermiddag, ikke
minst for Eleonore, men også
for alle hennes venner.

Eleonore Simon hadde år av
sin oppvekst på barnehjem-
met Löhe-Kinderheim i Altdorf
i Tyskland. Der møtte hun
Schwester Gisela, en diako-
nisse som har braket varme
og omsorg inn i tilværelsen.
Eleonores venner på Fevik
arrangerte basar til inntekt
for ei reisekasse som skal
gjøre det mulig for Gisela å
komme til Norge og besøke
Eleonore. 
I nr 4/06 av Fjæreposten for-
tale Eleonore sin historie.
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Når jeg ser tilbake på mitt liv, blir jeg fylt av glede og
takknemlighet over å ha fått vokse opp i et kristent
hjem. Det å be, lese Bibelen, andaktsbøker, gå i kirke og
på bedehus var en naturlig del av livet. Det ble ikke for-
bundet med tvang, men føltes trygt og godt. Jeg fikk
møte kristendom, preget av glede, takk og lovsang både
hjemme, på søndagsskolen, på skolen og på leirer. I dag
er jeg dypt takknemmelig for alt som ble sådd i barne-
sinnet, og det var nok årsaken til at jeg allerede lenge
før konfirmasjonsalderen valgte å følge Jesus. 

Nå vil vel mange lesere mene at dette høres ut som en
ren solskinnshistorie. Men det var ikke alltid like lett.
Som ung voksen hørte jeg stadig folk vitne om den da-
gen de ble frelst, hvilken herlig opplevelse det var; det
føltes som å gå fra lys til mørke, fra trelldom til frihet.
En slik veldig forandring hadde jeg aldri opplevd, og jeg
lurte på om det ikke var rett fatt med meg. Jeg ville så
gjerne være en kristen, men lurte jeg meg selv?
Gjennom samtaler med kristne ledere, bønn og bibelle-
sing fikk jeg se at det går an å få nåde til å leve i sin bar-
netro hele livet og daglig få komme til Jesus med sin
synd, sine bekymringer og sin takk for den fullbrakte
frelse. 

Vi mennesker jager gjennom livet, mer eller mindre
fornøyde og trygge. Vi opplever seirer og nederlag, og
mange kjenner redsel for det ukjente som venter etter
døden. For meg er det helt nødvendig å ha noe å tro på
som holder både i liv og i død. ”Bare i håp til Gud er min
sjel stille. Min frelse kommer fra ham ”, står det i Salme
62,2. Dette er også min erfaring. Jeg får lov til å starte
dagen med å be for meg selv, mine nærmeste og andre
som trenger forbønn. Det fyller meg med ro og styrke til
å gå ut i hverdagen og vite at hva som enn hender, er jeg
i Herrens hender. 

Troen og fellesskapet med andre kristne er også en
viktig del av mitt liv. Å få knele ned og motta nattver-
den, sammen med folk i alle aldre, er en stor gave og en
opplevelse jeg skulle ønske at mange flere fikk del i.

Da jeg var ung, kunne livet fortones svart / hvitt. Men
ettersom åra har gått, har jeg fått øye på de mange ny-
ansene. Jeg ser stadig mer av min egen utilstrekkelighet
og mitt behov for Guds nåde. Den ydmykhet jeg nå fø-
ler, fører 

til at jeg får nok med å feie for min egen dør. Jesus el-
sker meg med mine feil og mangler, og han er like glad

i alle andre mennesker. Han døde
for alle, og hvordan kan så jeg døm-
me og se ned på mine medmennes-
ker? Jesu kjærlighet og nåde har
hjulpet, og hjelper, meg til å bli glad
i og respektere dem jeg møter både
i jobbsammenheng og på fritida. 

LIV TØNNESØL

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?

SCOTT OM MINNER
«… - naa, la os trække et slør over. Det

har saa aldrig været min maate at samle
paa triste minder og stikke dem op i nasa
paa andre og holde dem frem ved hver an-
ledning. De er engang ikke utstillingsgjen-
stander, jeg synes vi skal være enig om
det.»
Fra «Skipper Terkelsens levnedsløp» 2000-
utg. s 12

SCOTT OM VÅR LANDSDEL
Jeg vet en øde, mægtig kyst
I damp av sjø og taakespind –
Den blaaner op bak skavl og skum
Forslaat av salt og regn og vind …
I skyens flugt, i fuglens skrik

Det bor saa tungt et sind.

Jeg vet en taus og gold natur
Langt vesterut, forlatt, forglemt,
Hvor tiden synker hen i grus
Til tunge bølgers klokkeklemt.
I vindens pust, i havets sus

Er evigheten gjemt.

Jeg vet en egn, helt trøstesløs
Med vissen lugt av myr og muld –
Den eier dog en ydmyg skat,
Som veier op et berg i guld …
Det er det lune smil, som gjør

Dens hverdag underfuld.
Fra «Årringer» 1945

OM SCOTT I GRIMSTAD
Gabriels Scotts far, Svend Holst Jensen, var
sogneprest i Grimstad 1895-98. Det er for-
talt at den unge dikteren bodde her i sam-
me periode. I 1898 utgav han «Fugl Fø-
nix», der gjenkjennelige grimstadborgere
ble skildret på lite aktverdige måter. Det
falt naturlig for den unge Scott å dra fra
byen etter dette...

SCOTT OM BLINDLEIA
«Naar jeg tænker tilbake paa denne egn
mindes jeg den som et sted, hvor tiden li-
kesom altid stod stille. Der var noget for-
glemt, bortgjemt ved landskapet - det var,
som det laa slik til, at tidshjulet ikke kunde
faa rigtig tak paa det. Hvad der end skedde

rundt om paa jorden, saa kom det aldrig til
at angaa stedet her. Det laa og svinget i sin
egen lille evje. Det ligge slik og svinger
endnu. Det har sin egen tone, som blir ved
at lyde paa sin egen maate, om der end ro-
tes vederstyggelig i jordskorpen omkring
av uskjønnsomme ingeniører og fossejob-
bere. For hvormeget de end nivellerer og
skamferer - de vil aldrig finde veien hit.
Her er en stille, fredelig plet, hvor tidens
stinkende cellulose-aande aldrig kommer
til at forpeste luften. Ingen turist har været
her, og Gud være lovet - ingen vil nogen-
sinde komme.»
Fra «Det spøker» 1911 – nytrykk 1999 - s 59

SCOTT OM RIK OG FATTIG
«Der gikk han Ivar foran i veien og kjek-

ket seg i en fin bukse, som ikke hadde så
meget som en lapp. Han gikk der og var så
viktig og hoven at han ikke gad snu på ho-
det engang, enda han visste at kameraten
kom diltende hakk i hæla på’n og skulle
akkurat samme veien. Tenk om de nu møt-
te Gud, og Gud snakket til Ivar og spurte
hvorfor han gikk slik alene istedenfor å ha
følge med kameraten sin, og Ivar ikke
kjente ham og svarte hovent igjen at det
skjeller Dere ikke! Og tenk om så Gud
gjorde det slik at Ivar ble Albert og Albert
ble han! Klukk, sa det i halsen hans, det var
så snodig å tenke på.»
Fra «De vergeløse» 1967-utg. s. 14

SCOTT OM SULT OG TYVERI

«- Ikke gråt du Drittgutt,» hvisket det,
«her har’u det ene smørbrødet mitt, jeg
lurte det ned i lomma, for jeg orka ikke å
eta det!»

Albert kunne trengt det han med, han lå
ved siden og siklet ved tanken og lovte seg
å gjøre som Petter og ta hvert evige egg
han kom over – alt han bare var god for å
kvarte. Det kunne ikke være synd, Gud
hadde ikke skapt menneskene for at de
skulle sulte i hjel.»
Fra «De vergeløse» 1967-utg. s 54

SCOTT OM DET GODE I HESTEN

«Hesten fant ganske riktig veien, men
like godt var det jo nokså nifst. Albert lå
tilbake på sleden og så opp i grantoppene
over seg, de gled forbi på hver side med
klatter av sne inn i det grønne. Dagen var
ikke riktig til ende, solen var enda ikke
nede, men kastet strimer og blink gjennom
baret. Det var frostvær og blå himmel,
meiene knirket og skrek i stillheten. En en-
kelt gang stanset hesten og snudde hodet
og så på ham, den måtte forstå at noe var
galt. Albert ble enda så rørt over dyret og
løftet litt på seg og snakket til det:

- Bare gå du Blakken, jeg ligger her som
du ser.»
Fra «De vergeløse» 1967-utg. s 90

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 og Peer R. Haugen

TROSOPPLÆRING I FJÆRE MENIGHET
SAMMEN om å stille spørsmål
SAMMEN om å søke etter svar

Den store 
Gisela-basaren
Fredag 29. juni var det stor aktivitet i hagen til familien
Røyset på Fevik, for da skulle «Den store Gisela-basaren» gå
av stabelen. 

Kari Røyset
FOTOF

Anne Lise Gimse
TEKSTF

Ingrid Karin sveler falt i smak Klara Tveito var en av dem som viste hatter og ymse antrekk under auksjonen

søker
etter sangere som har lyst på
og trives med klassisk musikk.
Vi er et kor med 15 medlem-
mer men vi trenger tenorer,
sopraner og alter.
Vi etterstreber et godt nivå og
arbeider med ulike stilepoker
(gregoriansk sang, 1900-tallets
musikk, Taizé-sang og spesielt
barokk). Vi har begynt med
barokk-opera og vil ha dette
også som varig aktivitet.
Vi samarbeider ofte med Holt
kantori og Aust-Agder kam-
merorkester i sammenheng
med store prosjekter.

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
Korsatser fra Dido og Æneas
av Henry Purcell

I oktober i år skal vi fremføre
en jubileumskonsert for D.
Buxtehude i Mantova og
Bologna (Italia) og vil gjenta
programmet på
Fjærefestspillene 2007.
Oslotur og sang i Greverud
kirke venter på deg i novem-
ber.
Dirigenten er Andrea Maini og
sangpedagogen er Bente
Marcussen.
Øvelsene våre avholdes på
tirsdager i Fjære kapell fra
kl.19.30 til 21.30 og i
Tvedestrand kirke i samarbeid
med Holt kantori.

Er du interessert, ta kontakt
med Andrea Maini 
tlf. 98412019.

Oppstart:  
tirsdag 28. august kl.19.30
i Tvedestrand kirke
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PILEGRIM

Pilegrimsvandringar har fått ein renessanse i vår tid.
Det blir meldt om dobbelt så mange pilegrimar til
Nidaros i år. Det er på agendaen til Kyrkjeminister
Trond Giske. Vandringane til Røldal i sommar hadde
stor oppslutning. Fleire lokale pilegrimsopplegg ser
dagens lys. Og interessa for pilegrimstur til Santiago
de Compostella i Spania er aukande i landet vårt.
Også personalet i alle kyrkjene i Grimstad har denne
månaden vore på pilegrimsvandring. Turen gjekk to
dagar langs gamle vegar, frå Haukeliseter til kyrkja i
Røldal.

Dette er ein interesse som er positiv både for kyrkje,
kultur – historie og helse. Å gå på tur er alltid godt
for både kropp og sjel. I tillegg har ein pilegrimstur
åndelege, kulturelle og historiske moment som gjør
det til meir enn bare ei vandring. Å gå på gamle stiar
mot eit hellig mål gjør noe med oss. Vi må sette ned
tempoet, bruke tid på vår veg mot målet. Vi blir knytt
saman med folk frå tidlegare generasjonar og frå
mange kulturar. Vi får oppleve både fellesskap og tid
til stille ettertanke. 

Pilegrim betyr «fremmed». Pilegrimane i middelal-
deren blei sett på som fremmede og ukjente som var
ute på si vandring. I Bibelen blir uttrykket «fremme-
de i verden» brukt om dei kristne. Den første pilegri-
men, Abraham, braut opp frå det kjente og la i veg
mot ukjent land som Gud ville vise han. «Svøp kap-
pen din om skuldrene og ta din vandringsstav,»
synger Erik Bye i sin pilegrimssang mot år 2000. Det
er ein oppfordring til å bryte opp å legge ut på van-
dring. 

Mange gjengrodde stiar blir tråkka opp og pilegri-
mar legg ut på vandring. Det handlar om å leite etter
sine røter, identitet og samanheng. Men det handlar
au om å søke andre verdiar enn materialisme, for-
bruk, stress og sjølvsentrering. Det handlar om ein
lengt etter fellesskap med Gud, med kvarandre og
med skaparverket. «Stien må vi alle gå alene,» syng-
er Erik Bye. Han syng om våre liv og det ansvaret vi
alle har, men også om at vi er einsame. Men det er
andre langs med stien, og Gud er der. «Gå med Gud»
heiter det i eit gamalt uttrykk. Det handlar pilegrims-
vandringa om: kanskje aleine, men aldri overlate til
seg sjølv.

Svøp kappen din om skuldrene og ta din vandringsstav,
så søker vi de gamle, glemte stier som hvisker mellom steiner,
under kratt og lyng og lav, og kanskje kan vi høre hva de sier:
Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå mot mål som vi kan ane,
men aldri helt forstå, og stien må vi alle gå alene. 

Men ennå lever drømmen om et fjernt og hellig sted
langt bakom svarte berg og svidde sletter, der hjertet kan få visdom
og hver sjel kan finne fred og lønn for våre hvileløse netter.
Nå dages det i dalen, det tindrer over tind. Det går en pilegrimssti
gjennom hvert menneskesinn, og stien må vi alle gå alene.

Erik Bye

Pilegrimshelsing 
frå Helge prest   

hilsen presten

Årets festspillrepertoar leg-
ger vekt på at musikken skal
harmonere med

kirkerommet og at det er
noe for alle i alle aldre. Mu-
sikken og rommet skal passe
hverandre som hånd i hanske
for å gi publikum en maksi-
mal opplevelse.

Forhåpentligvis tar du imot
denne utstrakte hånd og blir
med på en harmonisk sjele-
dans ledet an av en rekke mu-
sikalske virkeligheter. Du får
presentert klassisk musikk i
et folkelig preg. Eller vi kan

kalle det musikalsk kulturell
stimulans for folk flest. Fjære
Kirke blir under Fjærefestpil-
lene 2007 fra 14. til 28 okto-
ber , en møteplass mellom
barokk og annen musikk fra
samme tidsepoke. 

Fjærefestspillene 2007 skal
bringe folks forhold til klas-
sisk musikk opp på et høyere
plan. Vi vil forsøke å gi deg en
reise dypt inn i ditt eget sinn,
der musikken er en slags gui-
de i dine egne følelser. Kom-
mer du ut igjen fra Fjære Kir-
ke med et nytt og bedre syn
på livet og dets opplevelser,
har vi nådd vårt hovedmål.
Her snakker vi om forståelse
av dyptgående følelser vi alle
har inne i oss. Musikk er kan-

skje det beste virkemiddelet å
ta i bruk for å få kontakt med
sin egen virkelighet og ens
tro på en høyere makt. Det å
få kontakt med sin egen mys-
tikk, fantasi, kreativitet og
virkelighet er vanskelig, men
Fjærefestspillene 2007 vil
hjelpe deg et godt stykke på
vei. Uansett hvilken tro du
har, så vil du nok forstå at det
finnes mer mellom himmel
og jord enn det du kanskje
tror.

Fjære kirke er åpen for alle
virkeligheter i verden, og
Fjærefestspillene 2007 er der-
for på ingen måte bare for
den spesielt interesserte. Den
skal passe både den kirkevan-
te, og den ikke fullt så vante.

Her blir det hildringstime
med Erik Bye-konsert der na-
sjonale begivenheter som
Tone Krohn og Henning
Sommerro gir deg et snev av
sommerens varme i høstens
klare og kalde kveld. På den
andre ytterkant henter vi
smaken av Buenos Aires til
Grimstad. Libertango Ensem-
ble gir oss tangoens fengende
rytmer i “Otono Porteno”, el-
ler på norsk “Høst i havneby-
en”. Dette er tango på sitt
beste, skrevet av den ver-
denskjente komponisten As-
tor Piazzolla. Forhåpentligvis
oppleves Grimstad som litt
mer eksotisk etter at du har
latt deg henrive til tangoens
hete temperament og kjær-
lighet.

For å skape den ultimative
harmoni blir det selvsagt
konsert der barn og unge gir
lyd i strenger, vegger, øre,
nese og hals. En håndfull
unge talentfulle strykere fra
Grimstad, Arendal og Fro-
land vil under ledelse av Kir-

sti Pedersen Haugen fremfø-
re musikk i ulike sjangere, alt
fra barokk til moderne viser.
Det utvidede ensemble
Strings 4 U spiller og synger
under denne konserten, som
er beregnet for de aller min-
ste til de aller største.

Fjærefestspillene arrange-
res av Fjære menighet for tre-
dje året på rad. Årets musikk
får du presentert av Fjære
kammerkor, Agder vokalen-
semble,  pianist Solveig Re-
svik fra Kristiansand, sopran
Liv Stoveland, klarinettist
Ragnhild Paulsen, solister fra
Musikkhøyskolen i Oslo,
Henning Sommerro, Tone
Krohn, Libertango Ensemble
og Strings 4 U.

Vi åpner  Fjærefestspillene
2007 med en konsert av Vi-
valdis lovsang “ Syng lovsang,
Herrens tjenere “ (bibelske
salme 113) og en klarinettso-
nate av Camille Saint-Saëns.
Sopran og sangpedagog på
Dahlske Videregående skole i
Grimstad, Liv Stoveland,

synger. Ann-Kristin Olsen
akkompagnerer på fløyte og
presenterer vidunderlig mu-
sikk av Debussy også. På kla-
rinett finner vi en aktør fra
Fjæres egen musikalske
scene, Ragnhild Paulsen. Hun
spiller både klassisk og ar-
gentinsk tango og deltar der-
for med sitt instrument sam-
men med Libertango Ensem-
ble litt senere i festspilluka.

Fjærefestpillene 2007 av-
sluttes 28. oktober med en ju-
bileumskonsert til ære for vår
danske verdenskomponist,
Didrik Buxtehude. Han fyller
300 år i år og feires i høst over
hele Europa. 

Vi ser frem til å gi deg en
musikkfestival utenom det
vanlige der vi lar musikken
lede an en reise ned i det
dype, i himmelen og på jor-
den. Alt skal harmonere...

Les mer om Fjærefestspil-
lene 2007 i neste nummer av
Fjæreposten.

Sommerro i høstmørket
Fjærefestspillene 2007 ringer høsten inn når artister og musikk
av nasjonal og internasjonal klasse ankommer Stedet ved fjor-
den i oktober. Når høstmørkets kalde,  fargesprakende skum-
ring legger seg til hvile over Fjære, er det tid for å trekke inn i
eldgamle omgivelser og hengi seg til en annen virkelighet.

FJÆREFESTSPILLENE 2007             SØNDAG 14. TIL SØNDAG 28. OKTOBER

ARRANGEMENT 1
Syng lovsang, Herrens tjenere! 
Vivaldi, Saint- Saëns og Debussy

SØNDAG 14. oktober kl. 20.00

Medvirkende:
Liv Stoveland: sopran
Ann-Kristin Olsen: fløyte
Ragnhild Paulsen: klarinett
Andrea Maini: tangent

Program: 
Vivaldis lovsang-vesper Laudate pu-
eri Dominum (bibelske salme 113)
Sonate op.167 for klarinett og kla-
ver av Camille Saint-Saëns
Musikk av Claude Debussy for fløy-
te og piano

Entré: kr.100

ARRANGEMENT 2
Strenger for store og små

TORSDAG 18. oktober kl. 19.30

Medvirkende:
Kirsti Pedersen Haugen
Strings 4 U
Diverse unge solister

Program: 
Klassisk og moderne repertoar
fremført av unge, talentfulle musi-
kere

Entré: kr.100

ARRANGEMENT 3
Hildringstimen

FREDAG 19. oktober kl. 20.00

Medvirkende:
Tone Krohn
Henning Sommerro

Program: 
En Erik Bye-konsert

Entré: kr.100

ARRANGEMENT 4
Pergolesis Stabat Mater

ONSDAG 24. oktober kl. 20.00

Medvirkende:
Solister fra Musikkhøyskolen i Oslo
Aust-Agder kammerorkester
Fløyte: Ole Høie
Cembalo: Andrea Maini
Dirigent: Hans van der Meijden

Program:
Stabat Mater av Pergolesi 
og Quantz’ fløytekonsert i G-dur

Entré: kr.100

ARRANGEMENT 5
Spennende klanger 
med Agder vokalensemble

TORSDAG 25. oktober kl. 20.00

Medvirkende:
Agder vokalensemble
Pianist Solveig Resvik 
Dirigent: Tim Harry Blomberg

Program:
Diverse kirkemusikk fra 1800- til
1900-tallet 

Entré: kr.100

ARRANGEMENT 6
Høst i havnebyen

FREDAG 26. oktober kl.20.00

Medvirkende:
Libertango Ensemble

Program:
• Calambre av Astor Piazzolla
• Musikk fra dønningene
(Soi maininki hiljainen) av Fridrich
Bruk
• Libertango av Astor Piazzolla
• Decarisimo av Astor Piazzolla
• Tango i regnet
(Sateen tango) av Unto Mononen
• Perler fra Syden
(Helmiä etelästä) av Pentti Taskula
• Verano porteño av Astor Piazzolla
• Oblivion av Astor Piazzolla
• Adios Nonino av Astor Piazzolla

Entré: kr.100

ARRANGEMENT 7
Hyllest til Didrik Buxtehude
Jubileumskonsert

SØNDAG 28. oktober kl.20.00

Medvirkende:
Ingeborg Gillebo Schübeler, sopran
Arild Bakke, bass
Fjære kammerkor
Holt kantori
Aust-Agder kammerorkester
Cembalo: Andrea Maini
Dirigent: Hans van der Meijden

Program:
Fuga i C-dur BuxWV 174 manualiter
Kantata Ecce super montes (fra Ora-
torio Membra Jesu nostri)
Kantate In Te Domine Speravi 
Triosonate i a-moll
Sopran-kantate Sicut Moses in de-
sertum
Kantate Jesu, meine Freude
Præludium i g-moll BuxWV 163 ma-
nualiter
Kantate Alles was Ihr tut

Entré: kr.100

Nils Erling Terjesen
TEKSTF

Velkommen til korøvelsene og konsertsesongen høst 2007

• Uke 35 oppstart tirsdag 28.08 Tvedestrand kirke kl. 19.30   
• Uke 36 tirsdag 04.09 Fjære kapell kl.19.30   
• Uke 37 tirsdag 11.09 Tvedestrand kirke kl.19.30   

lørdag 15.09. Grimstad kirke kl. 10.00-15.00
seminar samt orkester:  hele kantate Alles was Ihr tut

søndag 16.09 Dypvåg kirke, oppmøte kl. 09.30,
kl.11 gudstjeneste: Kantate-messe: Hele kantate Alles was Ihr tut

• Uke 38 tirsdag 18.09 Fjære kapell kl. 19.30   
• Uke 39 tirsdag 25.09 Tvedestrand kirke kl. 19.30   

Opptreder og seminarer fra 01.10 til 31.12.07.
• 30.09-07.10 Italia-tur: egen melding med info-hefte blir sendt.
• Opera-workshop/sangseminarer med Bente Marcussen:

Sangteknikk + seminar om Dido og Æneas av Henry Purcell. Italiensk mat.
• Uke 44 tirsdag 30.10 kl. 19.30  Fjære kapell  
• Uke 46 tirsdag 13.11 kl. 19.30  repertoar til Osloturen
• Uke 48 tirsdag 27.11 kl. 19.30

Seminarer samt Aust-Agder kammerorkester:
• Uke 43 lørdag 27.10 kl.10-15 Fjære kirke repertoar: Juleoratoriet, kantater III-IV-V 

Gudstjenester:
• Uke 44 søndag 04.11 kl.11 Fjære kirke repertoaret fra Fjærefestspillene
• Uke 47 lørdag-søndag 24/25-11 Oslotur:  lørdag tur til byen. 

Kl. 18.00 Øvelse i Greverud kirke. 
Søndag kl. 11 Oppegård: Greverud kirke, kantate-messe

Konserter:
• Uke 43 søndag 28.10 Fjærefestspillene kl. 20.00 oppmøte kl. 17.00 Fjære kirke           
• Uke 46 søndag 18.11 Menighetsfest: kl.? innslag med korsatser fra Dido og Æneas
• Uke 52 lørdag 29.12 kl. 20.00: Juleoratoriet, kantater III-IV-V

Oppmøte til generalprøve  kl. 10.00 Grimstad kirke
søndag 30.12 kl. 20.00 julekonsert: oppmøte kl. 17.00 Tvedestrand kirke

Kontakt: Andrea Maini, 
mob. 98412019  /  tlf. kontor: 37090115  /  e-post: am@grimstad.kirken.no
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kontaktinformasjon
FJÆRE MENIGHET

ANSATTE

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

Håvard Backe
Kirketjener i Fjære
T: 37 09 11 40

Dag Christensen
Kirketjener i Fjære
T: 37 09 11 40

Kjell Olav Haugen
Kateket
koh@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 16

Kirsti Pedersen Haugen
Musikalsk leder i Fevik
kph@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 17

Andrea Maini
Organist i Fjære
am@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 15

Anne Marie Midtbø
Daglig leder
amm@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 13

Berit Skovli
Trosopplæringsleder
bs@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 18

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

Oddvar Tveito
Kapellan
ot@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 09

Ingvild Wangensteen
Barne- og ungdomsarb. 
iw@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 14

Kina er et land i stor utvikling på alle områ-
der. Kirken i Kina opplever også store for-
andringer. En av de norske som har best
kjennskap til kirkelivet i Kina er Johan Tide-
mann Johansen. Han er født i Kina av forel-
dre som var misjonærer. I voksen alder har
han vært misjonær på Taiwan i mange år
og pastor i Tønsberg Frikirke. Etter at Kina
åpnet seg opp igjen, har han årlig mange
reiser dit, både som forkynner og tolk og
reiseleder for norske grupper. Han har sam-
arbeidet med Tre-selv-kirken og har en god
innsikt i de kristnes situasjon i Kina. Han er
nå pensjonist, men gir seg ikke og reiser til
Kina flere ganger hvert år. Noe av det siste
han har vært engasjert i som tolk er et sam-
arbeidsprosjekt mellom  høyskolene i Tele-
mark og Agder og Kina. 
En viktig oppgave i år er innsamlingsarbeid
til nybygging av kirken i Ankang, stedet der
han vokste opp og hans foreldre var misjo-

nærer. Den første kirken i Ankang ble innvi-
et i 1933, men ødelagt under kulturrevolu-
sjonen i 1967. Ny kirke ble innviet i 1992. I
2006 ble den andre kirken revet pga byfor-
nyelse i Ankang. Den nye kirken som nå
skal bygges, vil ligge inntil en stor park og
kommer til å være sentral i bybildet når
man krysser brua på vei inn til Ankang. Det
planlegges et flere meter høyt kors på top-
pen av kirken, på samme måte som den
første kirken også var et landemerke med
sitt tårn i kinesisk stil. Denne gjenoppbyg-
gingen skal vi være med å støtte gjennom
dagens offer.
Johan Tidemann Johansen skal tale på
gudstjenesten denne dagen og han vil også
komme med mye informasjon om dette sto-
re landet. Under kirkekaffeen vil det også
bli anledning til spørsmål og samtale. Vel-
kommen!

Johan Tidemann
Johansen

Det er Johan Tidemann Jo-
hansen som sier dette. Frikir-
kepastoren fra Porsgrunn,
som både er født i Kina av
misjonærforeldre, og som
selv har vært misjonær i Tai-
wan i en årrekke, regnes som
en av Norges fremste kjen-
nere av kirken i Kina. Han har
nylig vendt tilbake etter nok
en reise i Midtens rike. Forle-
den var han på Granly i Tøns-
berg og delte sine inntrykk og
bilder med en stor forsam-
ling.

Lange køer utenfor kir-
kene

– Kommunismen greide
ikke å fylle hjertene, forteller
Johansen, men det kan kris-
tentroen. -Tilstrømningen til
kirkene i Kina er formidabel,
det er ikke uvanlig med lange
køer utenfor kirkene på søn-
dag morgen. Er du ikke tidlig
ute, må du nøye deg med stå-
plass utenfor og gudstjenes-
ten via høyttalere. Mange ti-
års kommunistisk styre har
ikke greid å knekke den kine-
siske kirken.

Johansen forteller at siden
1.juledag i 1979, da den første
offentlige gudsteneste ble
holdt i Kina etter de mørke ti-
årene siden revolusjonen i
1949, har mer enn 20000 kir-
ker blitt bygd eller gjenåpnet.
Disse hører til den offisielle

protestantiske kirken, eller
Tre-selv-kirken som den kal-
les. Den ønsker å være selv-
styrt, selvutbredende og selv-
finansierende. Det er ikke
mulig for utenlandske misjo-
nærer å arbeide der.

– Myndighetene fører gan-
ske nøye kontroll med hva
kirkene gjør, sier Johansen. –
Men det hersker ganske stor
religiøs frihet i Kina nå,
sammenliknet med bare
noen få år siden. De kristne
har frihet til både å undervise
andre i den kristne tro, og
drive barne- og ungdomsar-
beid. Han forteller om et stort
barnekor i en kirke som vit-
ner om mye aktivitet og sat-
sing på opplæring.

Arbeide åpent og ærlig
– Er det fortsatt behov for å

smugle bibler til Kina?
– Det er et stort behov for

bibler, selv om kinesiske tryk-
kerier har produsert over 30
millioner bibler de senere
årene, og trykker for fullt
fortsatt. Men bibelsmugling
er ikke veien å gå. Jeg vil si at
det heller er til skade for kir-
ken, og tjener ikke Guds rikes
framvekst i Kina, som vi alle
ønsker. Det betyr i virkelighe-
ten en underkjennelse av hva
kirken i Kina selv gjør, fortel-
ler Johan T. Johansen.

– Den eneste akseptable
holdning for oss kristne i ves-
ten som ønsker å formidle

evangeliet om Jesus til kine-
serne, er å arbeide helt åpent,
ærlig og i samarbeid med kir-
ken i Kina. Bare dette vil tjene
kirken på sikt; vi må komme
som likeverdige søsken, sier
Johansen. Han forteller at på
sine reiser til ulike menighe-
ter i Kina møter han stor
åpenhet fra både myndighe-
ter og menigheter. Iblant er
kontrollørene fra myndighe-
tenes kontor for religiøse sa-
ker blant de mest interesserte
tilhørerne, og nysgjerrige på
å snakke med gjesten fra ves-
ten.  Johansen smiler, og leg-
ger ikke skjul på at de kristne
mange steder også opplever
store vanskeligheter. –Det tar
tid å endre et samfunn som er
bygd på kommunisme og
mistenksomhet.

Mange uregistrerte
menigheter.

– Hva med alle de uregis-
trerte menighetene?

– Det er riktig at mange øn-
sker ikke å bli registrert av
myndighetene, av ulike årsa-
ker. De er nok også ganske
mange. Men jeg tror det er
den offisielle kirke som vil
være det mest tjenlige red-
skapet for evangeliet i Kina i
årene som kommer, sier Jo-
han Tidemann Johansen.

ROLF EKENES
Kilde:  www.delk.no

KINA I FOKUS
- temagudstjeneste i Fevik kirke søndag 16. september

Kirken i Kina vokser enormt:

Kineserne lever hverdagskristent
– En av de viktigste grunnene til at kirken i Kina vokser så
sterkt som den gjør, er at kineserne legger vekt på å leve ut
sin tro der de bor, blant familie og venner og
arbeidskamerater. De lever hverdagskristent.

POSTKORT
MED HISTORISK SUS

Kortet er sendt i 1925 og må
være fra før den tid.
Grimstadbanen ble åpnet i
1907. Av bildet på et gammelt
postkort kan vi se at banens
første persontog gikk 23. juni
med kommunestyre og damer.
Dette var en tyvstart, for den
offisielle åpningen fant sted
lørdag 14. september. Toget
gikk fra Grimstad stasjon
kl.12.00 og med toget fulgte
alle gjestene. Søndag 15.september 1907 gikk første ordinære tog. Toget gikk fra
Grimstad kl. 08.30 med retur fra Rise kl.12.45. Neste avgang gikk 16.00 med retur
kl.18.00. Driftbestyreren kunngjorde i avisene banens rutetider, som også var oppslått
på stasjonene. Det gikk 2 togpar på hverdager og 1 på helligdager.

Hundreårsmarkering
for åpningen av
Grimstadbanen

Lørdag 15.september 2007

Aktivitetsdag for hele familien
• Kl.11.00: Sykkeltur fra Grimstad til Rise 

fra Rutebilstasjonen og langs den gamle traseen.
• Fra kl.14.00 på Rise stasjon. Grilling og andre

aktiviteter. Natursti og åpen stasjon. 
• Mulighet for togtur til Nelaug kl.14.45. 

Vel møtt i Grimstad eller på Rise. 
Ingen påmelding. Frammøte Grimstad eller Rise.

Arrangør: Arendalsbanens venner,
Sykkelbyen Grimstad m.fl.

Kontaktpersoner:
Ove Bach Tlf: 372 50419 / 90 07 47 19

Arne M. Gimse tlf. 909 333 48

det
skjer

100 år siden Grimstadbanen ble åpnet

Til høylydte protester fra lokalsamfunnet, ble banen i 1958 vedtatt nedlagt av
NSBs hovedstyre. Vedtaket ble ikke satt ut i livet før i 1961. Torsdag 31. august
1961 gikk siste tog og innen to måneder var det meste av sporene fjernet. 



STI-Fevik, (Normisjons turistforening,
Fevik) drar på både korte og lange
turer sammen og støtter arbeidet
Normisjon driver i Aserbajdsjan. 
Kontakt: Arne M. Gimse 37048405.
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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 søn-
dag 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

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!

det
skjer

Gudstjenester i Fjære
Gudstjenester i Fjære kirke
26.08.2007 11.00 Familiegudstjeneste i Fjæreparken 
02.09.2007 11.00 Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene
09.09.2007 17.00 Familiegudstjeneste på FMU-bygget
16.09.2007 11.00 Gudstjeneste
23.09.2007 11.00 Gudstjeneste
30.09.2007 11.00 Felles gudstjeneste for Fjære, Fevik og Grimstad
14.10.2007 11.00    Høsttakkefest
14.10.2007 20.00 Konsert Fjærefestspillene
18.10.2007 19.30 Konsert Fjærefestspillene
19.10.2007 20.00 Konsert Fjærefestspillene
21.10.2007 11.00 Gudstjeneste, gullkonfirmanter deltar
21.10.2007 17.00  Familiegudstjeneste FMU Utdeling av 4-års bok.              
24.10.2007 20.00 Konsert Fjærefestspillene
25.10.2007 20.00 Konsert Fjærefestspillene
26.10.2007 20.00 Konsert Fjærefestspillene
28.10.2007 20.00 Konsert Fjærefestspillene
04.11.2007 11.00    Gudstjeneste
04.11.2007 19.30 Minnegudstjeneste

Gudstjenester i Fevik kirke
02.09.2007 17.00 Åpningsfest
09.09.2007 11.00 Gudstjeneste. Presentasjon av konfirmantene.
16.09.2007 11.00 Temagudstjeneste: Kina i fokus
23.09.2007 19.30 Keltisk messe
07.10.2007 11.00 Gudstjeneste
13.10.2007 15.00 Åpning av kunstuka.
21.10.2007 11.00   Familiegudstjeneste utdeling av 4-års bok 
21.10.2007 19.30 Jakobsmesse
28.10.2007 11.00 Gudstjeneste

Program høsten 2007

NB: Husk også søndag 16/9 kl.11: Temagudstjeneste: Kina i fokus
ved pastor Johan Tidemann Johansen

Søndag 23. september kl. 11.00: Tur til Røynevarden i Høvåg.
Med innslag om Gabriel Scott og stopp på Jarl Vidar Erichsen og
Jorun Kvammes hytte. Felles avreise fra kirka. 

STI-program

Jakobsmesse / Høstjazz
i Fevik kirke 21.10.07.
For tredje gang inviterer Fjære menighet til Jakobs-
messe i Fevik kirke. Siden messa har et musikalsk ut-
trykk som også beveger seg innom sjangeren jazz, og
orkesteret er det samme som vi bruker på høstjazzen,
har vi valgt å slå disse to arrangementene sammen i
år. Jakobsmessa blir feiret om kvelden 21. oktober, og
ProKor, med blant andre Ellen Halvorsen som solist,
blir tonefølge under messa.

Det er Erik Hillestad som står for sangtekstene og
Karoline Krüger har komponert musikken. Både det
tekstlige og det musikalske uttrykket er nok noe an-
nerledes enn det man vanligvis møter i gudstjenes-
tene våre, men både Hillestad og Krüger kan håndtverket sitt, og de ulike Ja-
kobsmessene er blitt vel mottatt. 

Liturg denne kvelden blir Oddvar Tveito, og alle vil få utdelt sangark slik at
man kan følge med i alle leddene i messa.

Musikalsk ansvarlig er Kirsti Haugen. Ellers vil både Svein Haugen, Trygve
Songe og Hans Kjelløkken fargelegge messa hver på sin måte. 

HUSK å melde omtale av ditt /
deres arrangment i Fjæreposten i
tide til å komme med i siste utgave
før arrangementet finner sted.
Utgivelse av neste nummer står på
side 2. Har du spørsmål, så kontakt
redaktøren, se side 2




