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Alle, alle vil vi ha med
Høsten betyr opp-
start, og mange nye
har kommet til i ba-
bysanggrupper, i
kor, familieklubb og
søndagsskole. Men
enda er det god
plass til flere. Hen-
rik (bildet) synes at
å spille tromme på
babysang er helt
topp.

side 4-6



Bak meg har jeg en lang og god fe-
rie. Også i år har Klara og jeg byt-
tet hus med noen. Gjennom en
boligbytteforening har vi tilgang
på en database over hele verden. 

Vi var så heldige at noen tys-
kere, som har feriehus i Hellas, vil-
le bytte hus med oss. 15 dager i en
liten fiskelandsby på Pelepones,
der hvor det var så mange bran-
ner. 

Min ferie er vel som deres, først
og fremst noe som interesserer
meg og mine. Men èn ting vil jeg
dele med dere. 

Vi havnet opp i en kirkelig fest
som jeg ikke visste noe om. De fei-
ret Maria himmelfartsdag den
15.august. Og det var ikke småtte-
ri! Dette var den tredje viktigste
kirkefesten for den gresk ortodok-
se kirken, fikk vi høre. 

Språket forsto vi ikke så mye av.
Men kroppsspråket forsto vi.
Utenfor og inne i kirka var det
oppstilt ikonmalerier. Og jeg vis-
ste godt at disse ble brukt til bønn.

De kysser liksom ikonet, og ber en
bønn for det de har på  hjertet. 

Men hvem var de som gjorde
dette?  Det var folk flest! Det var
hun med utringet kjole, høyhælte
sko og elegante smykker både
rundt hals og annet. Det var han
som kom på motorsykkel, med ta-
toveringer og ringer i både nese
og øre. Det var hun som hadde
tatt på seg sin mørke kjole og så
from ut. Det var barn på pappas
arm, som ble løftet opp til ikonet.
Det var alle! Og det var for alle!
Dette var som en julaften i Fjære!
Forskjellen  er bare at dette er
vanlig stort sett hele året i Hellas.
En kirke for folk flest! 

Når vi nå snakker om å bygge ny
kirke på Fevik, så må vi tenke mye
på hvordan vi kan være en kirke
for folk flest. Og jeg ønsker meg
innspill på hva som skal til for at
du skal være  en som bruker kirka,
og som synes det gir deg  noe.

Oddvar Tveito
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Døpte i Fjære
«Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt
all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør
alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Fa-
derens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og læ-
rer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se,
jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. »

Mandag 17. august hadde Fjære menighet besøk av pastor Steve og
hans kone, Ruth, fra Vietnam. Han samarbeider med Norsk Misjon i
Øst, som var vertskap under Norgesoppholdet.

Det han fortalte fra arbeidet i Vietnam, og om hvordan kristne lider
for sin Jesus-tro, var samtidig sterke vitnesbyrd om hvordan Gud til
stadighet griper inn og handler. Måten og tidspunktet er ofte ikke som
forventet, men pastor Steve hadde mange beretninger om hvordan
Guds omsorg og inngripen var det som holdt ham oppe og som be-
varte ham i tilsynelatende håpløse situasjoner.

Trass i trusler fra myndighetene om å holde opp med sin virksom-
het, reiser han rundt i landet på en liten motorsykkel for å møte krist-
ne i avsidesliggende strøk, for å dele fellesskapet med dem og forkyn-
ne evangeliet.

– Ofte opplever jeg at Jesus alt har vært der. Jeg trengs ikke, fortalte
han, og han hadde mange historier om kristne, som gjennom sin tro
og sin bekjennelse, fikk et ubendig mot til å stå opp og vitne om sin
tro på Jesus, trass i en ondsinnet motstand fra politi og myndigheter.

Pastor Steve har tilbrakt mer enn sju år i fengsel for sin tro, og lange
perioder i eneceller som var snaue meteren bred og et par meter
lang, med bare ei lita glugge mot utenverdenen, så bred at han kunne
se ut med begge øynene samtidig.

– Det var en velsignet tid, overrasket pastor Steve med å si.
– Der var Gud så nær at jeg følte han tok på meg. Jeg snakket med

ham hele tiden, for det var jo ingen andre å snakke med!
Her om dagen fortalte en venn om liknende opplevelser av Guds

nærvær. Hun er syk og bruker mye tid sammen med Jesus.
Mon tro om ikke dette er en påminnelse til flere av oss. Jeg kommer

til å tenke på en passasje hos C.S. Lewis, i en av Narnia-bøkene, «Hes-
ten og hans gutt». Gutten er redd og alene, langt fra vennene. Han rir i
tåke og mørke og føler at noe følger ved hans side. Han kjenner den
hete pusten på sin frosne hånd. Det er noe der som han ikke vet hva
er. Til slutt holder han det ikke ut, og spør: «Hvem er du?» «Jeg er en
som lenge har ventet på at du skulle snakke». Så får gutten tømme ut
all smerte han har gått og båret på, og da dagsly-
set endelig kommer, oppdager han at det Aslan,
den store løven som har gått ved hans side hele ti-
den.

De som kjenner til Narnia-bøkene eller har sett
filmen, vet at løven Aslan er et bilde på Kristus.

Han er ved min side hele tiden og venter på at
jeg skal snakke til ham om mitt liv.

Peer Rødal Haugen
redaktør
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Anine Irene Lorentzen Bie
Døpt i Fjære kirke 30. august

Didrik Rosåsen Andersen
Døpt i Fjære kirke 30. august

Jonas André Tunsberg
Døpt i Fjære kirke 30. august

Martin Heimdal
Døpt i Fjære kirke 30. august

Hannah Glamsland Mjåland
Døpt i Fjære kirke 2. sept.

Kaja Amland Kollstad
Døpt i Fjære kirke 2. sept.

Henrik Berge Aslaksen
Døpt i Fjære kirke 16. sept.

Julie Bordvik
Døpt i Fjære kirke 16. sept.

Thea Cecilie Lund Andersen
Døpt i Fjære kirke 16. sept.

Emma Sofie Rosåsen Mostad
Døpt i Fjære kirke 23. sept.

Mari Johannessen
Døpt i Fjære kirke 23. sept.

Martin Risberg
Døpt i Fjære kirke 23. sept.

Odd Emanuel Karlsen
Døpt i Fjære kirke 23. sept.

Rikard Karlsen Trondahl
Døpt i Fjære kirke 23. sept.

Robin Karlsen Trondahl
Døpt i Fjære kirke 23. sept.

Etter mye om og men er vi der. I dag åpner vi en ny felles nettportal for Fjæ-
re menighet, www.fjæreposten.no (eller www.fjaereposten.no – begge to
fungerer). Dermed samler vi alle nettsider for menigheten på ett sted, og
www.sammen.no og www.fevik.kirke.net legges ned. Går du inn på
www.grimstad.kirken.no og velger Fjære menighet, kommer du også til den
nye siden. Ved at vi nå samler oss om ett sted håper vi nødvendig informa-
sjon blir raskere og lettere tilgjengelig. Kalenderen på nettsiden skal være
den første som blir oppdatert dersom det skjer endringer i forbindelse med
arrangement. Kanskje går det litt tid før alle brukere og ansvarlige for ar-
rangement får det inn i blodet og opparbeider rutine på å få endringer kjapt
inn i nettkalenderen, men det håper og tror vi skal gå seg til.

Det vil være en stor hjelp for oss om dere som bruker nettstedet kommer
med tips, ønsker og gode råd om hva som eventuelt kan forbedre siden,
med menyer og innhold. Sidene vil nødvendigvis utvikles i takt med bru-
ken. Ingvild Wangensteen (iw@grimstad.kirken.no) er den du kontakter
om du har forslag til forbedringer. Målsettingen er at siden skal gi lett til-
gjengelig og oppdatert informasjon om Fjære menighet og aktivitetene i de
mange ulike gruppene.

www.fjæreposten.no er altså ikke en nettutgave av papirutgaven av
Fjæreposten. At noe som har stått på nettet også kan dukke opp i papirut-
gaven, kan nok hende, og vise versa, men i utgangspunktet skal de to utfyl-
le hverandre. Nettsiden bringer kjappe nyheter og får dem ut mens de er
rykende ferske, mens papirutgaven gir fylde og bredde. Nettsiden blir dess-
uten vår database, med en masse viktig informasjon om det organisatoris-
ke og om kirkelige handlinger.

Fra nettsiden vil du også kunne laste ned digitale tidligere utgaver av Fjæ-
reposten. Det vil være til glede for lesere utenfor distribusjonen i Fjære me-
nighet.

åpner
i dag

Sommerminne
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– trosopplæring i Fjære menighet

Bente Skovli
Leder for trosopplæringen

Å ta valg

Har du lyst får du lov!
Har du lyst på en ny utfordring? Synes du er moro å være
sammen med barn? Kan du tenke deg å bli med å starte
opp igjen søndagsskolen for de minste i Fevik kirke?

Vi gir deg opplæring, materiell og tilskudd til å komme
i gang. Målet er at flere blir med slik at en kan dele på an-
svar og oppgaver. Passer perfekt for småbarnsforeldre.
Søndagsskolen arrangeres annen hver søndag.

Dette er et verdifullt og viktig arbeid der du er med på
å formidle bibelens budskap og hjelper ungene til å bli
kjent med Jesus. Samtidig får du gode opplevelser sam-
men med ungene, utfordringer som er akkurat passe sto-
re, fellesskap og ledertrening.

Er du interessert? Vi trenger din hjelp! 
Ta kontakt med Fevik kirke v/ Oddvar Tveito: 37 09 01

09 / 90 95 04 73

Vi har nettopp vært gjennom en valgkamp der
konkurransen om å vinne velgerne har vært hard.
En kan få følelsen av at politikerne gjør nesten hva
som helst for å få akkurat vår stemme. Men til sy-
vende og sist er det du og jeg som må ta det en-
delige valget. Det er bare vi som kan putte stem-
meseddelen i urna. Men påvirket, det blir vi. Og
slik er vel livet. Vi påvirkes i alle retninger. Alt fra
media, reklame, venner og familie er med på å på-
virke våre valg. Hver eneste dag må vi foreta valg.
Små og store, betydelige og ubetydelige. Noen av
valgene våre kan være avgjørende for livet vårt, og
da er det viktig å vite hva en hvilke valgmuligheter
en har.

Når foreldre velger å bære barna sine til dåpen har
de tatt et valg på vegne av barna. De ønsker å føre
barna inn i en kristen menighet og gi dem en mu-
lighet til å lære mer om Gud og den kristen troen.
Dermed er de med på å påvirke barna, det er ing-
en tvil om det. Men er det så galt da? Gjør vi barna
tryggere ved å være nøytrale? Vi i Fjære menighet
mener at det er først når en har kunnskap om
hvem Gud er og hva kirken står for at en har en
reell mulighet til å kunne ta egne valg senere i li-
vet. Det er nettopp gjennom trygge rammer, gode
verdier og kjennskap til Gud at barna får en egen
identitet som gjør at de kan møte omgivelsene
med respekt.  

Det er derfor jeg synes trosopplæringen er så ver-
difull og nødvendig. Menighet og familien er sam-
men om å gi barna en verdifull ballast som gjør at
når de selv kommer til ulike veikryss i livet, så vet
de noe om hva hvilke valgmuligheter de har.

Jeg gleder meg til inspirasjonskonferansen i no-
vember. Der skal foreldre, faddere, frivillige og an-
satte i Fjære menighet i felleskap finne ut av hvor-
dan vi kan gi barna våre en god og trygg oppvekst.
Vi sees! Høsten er her for

fullt, og det er liv
og røre i Fjære
menighet. 

Siste søndag i august gikk
startskuddet for høstens søn-
dagsskoler. Dette ble markert
med familiegudstjeneste i
Fjæreparken. Søndagssko-

Margrete Rognstad bruker en uro for å få oppmerksomheten
til de små. Her er det 6 mnd. gamle Margrethe S. Gangsøy som
har fått øye på den morsomme leken. Mamma, Ellen, følger
spent med. 

leunger var med og sang, det
var dåp ved den store steinen
og prest, Helge Spilling, snak-
ket om da Jesus helbredet en
døv mann. Ja, det var til og
med fint vær denne sønda-
gen, noe som gjorde rammen
rundt gudstjenesten ekstra
flott. I høst kan en finne søn-
dagsskoler på Frivoll, Lia,
Hesnes og Vik. I tillegg til BS-
agentene er høstens mål å få
til søndagsskole for de minste
på Fevik.

Familieklubben har hatt sin
første samling i september,
og hele 30 små og store møt-
te opp. Det lover bra, og «her

er det plass til alle, her er ei
åpen dør». Og som det seg
hør og bør i god familieklub-
bånd fikk en kjøpt god og bil-
lig middag laget av Anne
Hodnebrog og Kjersti John-
sen. Deretter var det tid for
natursti i den flotte kveldsso-
la ute i Fjæreparken, der del-
takerne både måtte svare på
spørsmål og gjøre ulike akti-
viteter. Etterpå vanket det
fortjente premier til flinke
deltakere, før alle samlet seg
inne i FMU salen til felles an-
dakt. 

Babysang er populært.
Høstens kurs er i full gang, og

Margrethe Rognstad og Kirsti
Svalastog Knutsen leder an
med stort engasjement. Sam-
men med småbarnsang er
dette en fin arena til å knytte
gode kontakter mellom me-
nighet og hjem. Det er satt av
god tid til småprat og en kaf-
fekopp etter sangstunden, og
her kan en prate om løst og
fast. Småbarnsang har også
fantastisk god oppslutning så
langt i høst. Ca. 20 barn pluss
voksne stiller opp mandag
formiddag, og her er det Sis-
sel Tveit sammen med Mar-
grethe Rognstad om har ho-
vedansvaret. De har fått med

seg flere medhjelpere, og de
synger, leker og har det kjem-
pegøy! Det er ingen påmel-
ding, så det er bare å henge
seg på. Opplegget passer nok
best for barn mellom ett og
tre år.

Mange møter opp på Elle
Melle, både på Fevik og Fri-
voll. Her er det mye sang,
men også andre aktiviteter.
Virre, virre, vapp er startet
opp igjen på Fevik, og ikke
mindre enn 50 unger møtte
opp. Dette var kjempegøy,
men her trengs det voksen-
hjelp. Kanskje nettopp du har
mulighet til å sette av et par

timer til praktisk hjelp tirsdag
ettermiddag mellom klokka
to og fire? Ta kontakt med In-
gvild Wangensteen, 37 09 01
21.

Berit Skovli
TEKST & FOTOF

Henrik Coll på 17 mnd. synes det er kjempestas å få spille på tromme sammen med Kirsti P.
Haugen. Stolt tilskuer er mamma, Turid Coll.

Kirsti P. Haugen stikker av og
til innom småbarnssang, og
her er hun i full gang med å
få Even Stiansen 3 ½ år til å
spille på tromme.)

Kom og bli med!

Barnedåp under familiegudstjenesten i Fjæreparken siste søn-
dag i augst. Helge prest forrettet.



Et par ganger har jeg støtt på
ham på tur i skogen i områ-
det rundt Fjære kirke og
Ugland gård, eller jeg har sett
ham ved arrangement i kir-
ken. Jeg har tenkt at det måt-
te være en spennende mann å
få en prat med. Og ofte når
jeg har passert den frodige
kjøkkenhaven foran hoved-
huset på gården, har jeg tenkt
at han er i grunnen en sjelden
plante.

Så satt jeg der på kontoret
hans på Ugland Østre, som
formelig oser av tradisjon og
historie, og skjønte fort at ti-
mene ble både for få og for
korte, og spalteplassen for
snau.

For her er det mye å øse av.
Gårdsdriften på Ugland har
en 400 årig historie, og i mer
enn 230 år har familien vært
aktiv i skipsfart og skipsbyg-
ging. Svært mye av denne
historien har Johan Jørgen
Ugland oversikt over, enten
det gjelder navn, årstall eller
andre data om forfedrenes liv
og levnet. 

Halvor Olsen Ugland bygde
Uglandfamiliens første skip i
1772. Det var seilskipet For-
tuna. Da det gikk mot slutten
for skutene av tre, like før

1900, solgte bestefaren, Jør-
gen Halvorsen Ugland, sine
skip. Det var forutseende, for
mange treskuteredere gikk
dukken i konkurransen med
jernskipene. Faren, Johan
Milmar Ugland, etablerte så
Ugland Rederi i 1930, og Jo-
han Jørgen kom inn i selska-
pet i 194 etter å ha vært an-
satt i Nortraship i London si-
den 1945.

Sjelden plante
– Det finnes ikke så mange

på din alder som fortsatt er
utøvende bedriftsledere?
– Nei, jeg er, ifølge Agderpos-
ten, den eldste yrkesaktive
reder i Norge, svarer Johan
Jørgen Ugland.

I sitt 86-år har han full kon-
troll over rederiet. Først ble
søstrene fisjonert ut, og i
1995 foretok han og bror An-
dreas en fredelig fordeling.
Sidan da har han bestemt alt,
og har ikke planer om å gi seg
enda.
Han hadde om skogeier og
gårdbrukeren Hovatn i Fro-
land, som ble 110 år.
– Så det er mitt mål å i alle fall
passere hundre, sier han og
ler godt.

En årsak til at han ikke vil
legge inn årene enda, er opp-
følgingen av ham som er til-
tenkt å overta ledelsen av
gården og rederiet. Det er

hans barnebarn, keeper på
Jerv, Knut Nicolai Tønnevold
Ugland (21). Han går i dag i
lære på gården, samtidig som
han er plassert i rederiets
bulk-avdeling.
– Hvilke karaktertrekk er det
du har sett etter hos han du
har valgt som arvtaker?
– Han er sunn og sterk, glad i
mennesker, han forsøker å
løse problemer i stedet for å
skape problemer og kommer
godt overens med folk, både
her hjemme og i offshore-
virksomheten i Canada.

Johan Jørgen Ugland er
langsiktig, og en investering
han mener er vel verdt peng-
ene, er sunn og frisk ungdom,
som utvikler seg på en måte
landet kan være tjent med.
Derfor har han både gjennom
arbeid og pengestøtte bidratt
til idretten i Grimstad. Han er
Levermyrs stadions far, han
er i gang med sin tredje run-
de med kunstgress, og nå
også flomlys og undervarme.
Han deler årlig ut stipend til
en idrettsgutt og en idretts-
jente under 16 år, og fryder
seg ved å se smårollinger ut-
folde seg i fotball og annen
idrettsaktivitet. Selv var han
aktiv fotballspiller på Jerv til
han var 43.

Nøysom samfunnsbygger
Johan Jørgen Ugland er

ingen levemann. Bildet av en
nøkter og nøysom mann;
stemmer det?

– Jeg har aldri røkt, har al-
dri drukket meg full. Ikke det
at jeg er fanatisk; når vi har
arrangementer serveres det
vin og annet, men det er ikke
noe for meg. Men folk må få
leve som de selv ønsker.

Han har sett alkoholisme i
nær familie, og opplevd det
som vondt. 

– Jeg har jobbet hardt og
sørget for å holde meg i god
fysik form.

Livsstilen er nøktern, og

han begrunner det med at
han ønsker å være et eksem-
pel for de unge. Han har vært
opptatt av å skape og holde
på arbeidsplasser, både i egen
virksomhet i Vikkilen og i
Fjære, og i Grimstad kommu-
ne.

Politikeren
Hele åtte år satt han som

ordfører i gamle Fjære kom-
mune. Kanskje var likevel den
mest krevende politikerjob-
ben det året han hadde som
den første ordføreren i Grim-
stad storkommune. Han fikk
oppgaven med å sveise de tre
kommunene sammen, og
gjøre en enhet ut av tre poli-
tiske og faglige miljø. Da had-
de han sin egen administra-
sjon hjemme på Ugland Øs-
tre for å kunne kombinere
med rederi- og gårdsdriften.

I 1998 ble Johan Jørgen
Ugland tildelt St. Olavs orden
av Kong Harald, for «sam-
funnsgavnlig virke».

Bonden
Bonden i ham har vært

opptatt av å ta vare på jorda.
Han har opplevd krigen, og
vet at mat igjen kan bli et
knapphetsgode. 

– Ulykker, som den i Tsjer-
nobyl, kan skape en helt an-
nerledes virkelighet, under-
streker han. 

Men å drive lønnsomt i dag
er ikke lett. Selv er han også
bare med som engasjert ad-
ministrator. Uglandgården
drives ekspansivt med ca  2
1/2 årsverk, og har de siste
åra hatt årlige underskudd på
om lag en halv million. I dag
leier de jord på flere steder,
og  totalt har gården 400 da
jord, leid og eiet, og en mel-
kekvote på cirka 245.000 liter.

Etter en del motstand gikk
det i 1994 i orden slik at
Ugland fikk kjøpe Fjære pres-
tegård som tileggsjord. På
1500-tallet hørte Ugland Øs-

tre og Vestre til Fjære preste-
gård. Nå er de gjenforent. 

I andres øyne
I forbindelse med marke-

ringen av hans 80-årsdag gav
advokat, banksjef og vise-
adm. dir. i DnC, Finn V. Bor-
gersen, denne karakteristik-
ken av Johan Jørgen Ugland:
«Han er en konservativ mann
som tenker langsiktig; han er
bonden som ble reder og bon-
dens tålmodighet er vesentlig
for å drive «butikken». Han vi-
ser omsorg for  alle i sitt nær-
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– Jeg vil være en
samfunnsbygger

Han er en sjelden plante i sitt fagmiljø, Johan Jørgen Ugland. Skipsrederen og bonden har bidratt til vekst og utviklikng på mange områder i gamle Fjære kommune og seinere i storkommunen Grimstad.
Han var storkommunens første ordfører, og gjorde en viktig jobb med å få sydd fire administrasjoner og fagmiljøer sammen til ett.

«Reder og bonde på Ugland» heter biografien om Johan Jørgen Ugland (86). Sin
høye alder til tross er han forsatt levende opptatt av og delaktig i både
rederivirksomheten og driften av gården. Det er og har vært livet hans, men også
politikk, idrett og kirke har og har hatt en sentral plass i Johan Jørgens liv. Hans
personlige historie er i stor grad vevet sammen med historien for gamle Fjære, og
siden storkommunen Grimstad. 

miljø, og har alltid vært til-
gjengelig for sine mange ansat-
te. I tillegg har han en usedvan-
lig forretningsetikk – han er ab-
solutt ærlig og pålitelig – og har
evnen til å finne løsninger der
andre ikke kan eller vil finne
dem. Han har også politikerens
legning, og som ordfører i Fjære
kommune var det ofte hans lune
og rolige forhandlingsmåte som
brakte resultater. Han er vel-
overveid og menneskelig – en
mann som folk lytter til. Famili-
efølelsen er sterk, og med sin
nøkterne livsstil ser han på seg

selv som en forvalter av familie-
formuen. J.J. Ugland er en mann
som gir mye av seg selv og sine
midler, og på den måten har
han fått mye igjen i livet.»

Støttespiller
for Fjære kirke

Under krigen spilte kirken
en viktig rolle i frihetskam-
pen, og var et betydningsfullt
samlingspunkt. I takknemlig-
het for at de var sluppet hel-
skinnet gjennom de vanskeli-
ge krigsårene, forærte hans
foreldre, Johan M. og Sarita

Ugland gravkapellet til Fjære
menighet. Det sto ferdig i
1952. I de seinere år har Johan
Jørgen Ugland kostet en stør-
re restaurering av kapellet.

Selv om han ikke er noen
museumsmann, er Ugland
opptatt av at kirken skal bli
bevart som det klenodium
den er. 

Kanskje er det mindre kjent
at flomlyset og ny kirkeklokke
også er kostet av ham. På kir-
keklokken fikk han lov å inn-
gravere «Liv» til minne om
sin første kone, som han ble

viet til i Fjære kirke i 1946.
Hun omkom i en tragisk bilu-
lykke i Spania i 1986. 

I 1989 giftet han seg på nytt,
med Ellen, og ble viet av nylig
avdøde sokneprest i Fjære,
Per Myrstad.

Båndene til kirken, hvor
han både er blitt døpt og kon-
firmert, og seinere gift, og
hvor han også har gått på
søndagsskole, er altså sterke.
På kirkegården ligger store
deler av slekten begravet, og
Johan Jørgen Ugland ser sta-
dig til flere av gravene og sør-

ger for at de blir holdt ved
like.

– Hva tenker du selv om
evigheten?

– Jeg får si som min mor
ofte sa: Det er mye mellom
himmel og jord vi ikke forstår,
for eksempel uendeligheten i
verdensrommet. Kristendom-
men er vår kulturarv. Den må
vi ta vare på. Tro, håp og
kjærlighet, og det største av
alt er kjærligheten.

Foreldrenes gravsted på sørsiden av Fjære kirke.

Peer Rødal Haugen
TEKST & FOTOF
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– Målet med stabstur er å
lære gjennom å gjøre, sier
kirkesjef og primus motor for
de årlige turene, Jan Ivar
Strømsodd. Det å finne felles-
skap på tvers av de lokale sta-
bene er svært viktig, derfor
forsøker vi å kombinere fagli-
ge samlinger med gode sosia-
le opplevelser. Vi har lagt tu-
ren til august fordi da legges
planene og en får en god start
på ett nytt semester. Denne
gangen ble det pilegrimstur,
og det var et godt utgangs-
punkt for ettertanke, histori-
eforståelse og ikke minst
gode samtaler, forteller
Strømsodd. 

Fornøyde deltakere
De ansatte i Fjære menig-

het var storfornøyd med tu-
ren. 

– Jeg liker å gå i fjellet, og
denne turen var en flott opp-

levelse, forteller daglig leder
på menighetskontoret, Anne
Marie Midtbø. Hun
gjennomførte begge etap-
pene med stil. En annen tur-
general, nemlig FMUs egne
Kjell Olav Hagen, kjørte bus-
sen og ivrer for fellesturer. –
Jeg synes det å reise på tur
skaper samhold, og det er
viktig for å gjøre en god jobb,
mener han. Selv fikk han bare
være med på første etappe av
fjellturen fordi han måtte kjø-
re de som ikke skulle gå siste
etappe.

Flotte opplevelser
Rammen rundt årets tur

var altså fjelluft og nydelig
natur. Nå er det ikke til å stik-
ke under en stol at flere av de
ansatte nok var litt skeptiske
til turkomiteens opplegg, ut-
rente og lite fjellvante som de
var. Det var lagt opp til å gå to
etapper over to dager. Men
samtlige tok utfordringen på
strak arm og gjennomførte
første etappe på ca. 15 km i

striregn og vind med glans.
Andre etappe derimot, selve
nedstigningen til Røldal stav-
kirke, var det flere som måtte
stå over. Det tok likevel ikke
vekk den sterke opplevelsen
alle fikk oppleve under guds-
tjenesten som ble arrangert
ved turens slutt. Sogneprest i
Grimstad, Svein Lilleaasen le-
det samlingen mens de ulike
menighetenes kantorer og
organister framførte vakker
musikk.

Pilegrim
Selv om det til alle tider og i

alle religioner har vært pile-
grimer, har det ikke vært så
stor oppslutning om dette i
Norge etter reformasjonen.
Men i de siste årene har pile-
grimsvandringer fått en re-
nessanse, deriblant pile-
grimsrutene som fører til
Røldal. Kombinasjonen av
stillhet, ettertanke, kulturhis-
torie og det å nå et mål ser ut
til å slå an i en travel hverdag.
Røldal Stavkirke er bygget i

ca. 1250 og i middelalderen
var stavkirken det nest stør-
ste pilegrimsmålet i Norge,
bare Nidaros var større. Det-
te skyldes nok at inne i stav-
kirka henger det et krusifiks
(fra 1200-tallet) som en men-
te svettet på Jonsokaften.
Denne svetten skulle ha en
helbredende kraft, og syke
mennesker kom langveisfra

for å få bli friske. Det må ha
vært en slitsom ferd over fjel-
let for de som slet seg fram
gjennom vær og vind. Histo-
riene er mange om mennes-
ker som krøp på knærne den
siste biten av veien. Den tra-
séen de ansatte i Grimstad
Kirkelige Fellesråd fulgte, er

Det var med skrekkblandet fryd 28 ansatte i Grimstad
Kirkelige Fellesråd, inkludert staben i Fjære menighet,
satte kursen mot Haukeliseter for å gå deler av en
pilegrimsvei til Røldal. Målet ble nådd, og slitne
pilegrimer kunne bøye kne foran altret og kjenne Guds
nærvær i den gamle ærverdige Røldal Stavkirke.

Berit Skovli
TEKST & FOTOF ennå ikke skikkelig merket av

på kartet. Men ved god hjelp
av kjentmannen og leder av
menighetsrådet, Svein Gjørv,
fant alle fram. Han hadde
stor kunnskap og gav pilegri-
mene mye informasjon om
stedene de passerte under-
veis. 

Sosialt
Foruten fjellturen var det

satt av god tid til samlinger,
seminarer og hyggelige mål-
tider. Høstens program ble
planlagt og en fikk utvekslet
ideer og erfaringer faggrup-
pene imellom. Siste kveld ble
det arrangert middag og fest-

lig samvær på Røldal Skyssta-
sjon. Her var det tid for både
skjemt og alvor, der det abso-
lutte høydepunktet var den
elleville dramatiseringen av
eventyret: Petter og Ulven,
fremført av staben i Landvik
og Eide.

Staben i Fjære menighet foran målet for turen, Røldal Stavkirke. Foran fra venstre: Kristine Grandalen, Berit Skovli, Ingvild Wangensteen, Andrea Maini, Anne Marie Midtbø. Bak
fra venstre: Arild Vassenden, Håvard Backe, Helge Spilling, Kjell Olav Haugen og Kirsti Pedersen Haugen. (Dag Christensen var ikke tilstede da bildet ble tatt.)

T.H.: Godt humør og godt
med snacks er viktig på tur.
Det kan Ingvild Wangensteen
alt om. Bak kommer Håvard
Backe og Erling Hillesund.

I MIDTEN.: «Uten mat og drik-
ke, duger helten ikke!» Anne
Marie Midtbø koser seg i sola
på vei ned fra fjellet. 
(FOTO: HILDE DEHLIN)

LENGST T.H.: Sogneprest i
Røldal, Arne Nataas, fortalte
sagnet om hvordan en fant
krusifikset på 1200-tallet. Det
henger over koråpningen og
historien sier at svetten til
Kristusfiguren hadde helbre-
dende kraft Jonsoknatten. 

Første etappe gikk oppe i lia langs E139. Været var ufyselig, men alle pilegrimene
gjennomførte den ca. 15 km lange økta med stil.

Pilegrimsvandring Montér Blom-Bakke, Fevik
tlf. 3725 6444

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

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

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

varer levert på byggeplass

Bil- og karosseriverksted
Lillesandsveien 29, 4877 Grimstad

VI KAN BIL!
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FJÆREFESTSPILLENE 2007             SØNDAG 14. TIL SØNDAG 28. OKTOBER

ARRANGEMENT 1
If Music Be Food Of Love 
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.150

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
Jazzmesse 
med Agder vokalensemble

TORSDAG 25. oktober kl. 20.00

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

Program:
Diverse kirkemusikk fra 1800-tallet 
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
I GRIMSTAD KIRKE

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

Strenger for
store og små
18. oktober i Fjære kirke
En nykommer i Fjærefestspillenes program er konserten
torsdag 18. oktober. De fleste av musikerne er unge talen-
ter i skolealder, fra 4. klasse til starten av videregående.
Ensembelet Strings4U, sombestår av søstrene Karia An-
drea, Åse Maria og Ingrid Amalie Bygland Larsen fra His-
øya, samt Kirsti og Jenny Zithulele Haugen fra Fjære, har
denne gangen fått med seg  de to tallentfulle ungdom-
mene Nina Bytingsmyr og Sigurd Gjeldsvik Lyngroth fra
Froland, og kulturskolelærerne Kevin Miller og Annlaug
Seljaasen. 

Repertoaret til Strings4U er hentet fra ulike sjangere
denne kvelden. Til akkompagnement av Andrea Maini vil
Kari Andrea og Sigurd framføre barokkmusikk som
svinger. Eli Anne Haugen vil bidra på klarinett med film-
musikken fra Cinema Paradiso. Strykerne vil akkompag-
nere Leiv Erik Larsen på Untitled Hymn av Chris Rice. El-
lers blir det utdrag fra Mozart: Eine Kleine Nachtmusik,
folkemusikk og sanger fra bl.a. Maj Britt Andersen og In-
gelin og Hildegunn Garnes Reigstads repertoar. Alt ak-
kompagnert av strykere eller Kirsti P. Haugen på tangen-
ter. Her skulle være litt for både små og store. At ung-
dommers musikkferdigheter kan holder et høyt nivå, vil
du kunne oppleve i Fjære kirke denne kvelden.

De fleste av musikantene på strengekonserten. Bak f.v.: Kevin Miller, Kari Andrea Bygland Larsen,
Annlaug Seljaasen, Leiv Erik Larsen, Frode Gjeldsvik Lyngroth, Kirsti P. Haugen og Nina Bytingsmyr.
Framme f.v.: Jenny Zithulele Haugen, Ingrid Amalie og Åsa Mariea Bygland larsen
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SCOTT OM Å TRO AT GUD ER TIL
«- Du Albert, tror du at Gud er til?
- Jeg veit ikke jeg.
- Nei, jeg veit ikke jeg heller. Men jeg sy-

nes at hvis han var til, så kunne han ikke
sitta der bare og la alt detta stygge få skje.

- Nei, det synes ikke jeg heller.
- Jeg synes han måtte hjelpa iblant, han

som er Gud og har makta og alt. Det er
ikke for at jeg ikke vil tru – jeg vil så inder-
lig gjerne tru, og jeg trudde også engang –
men jeg kan da ikke tru imot meg selv?
Den gangen jeg gikk til konfirmasjon, den
gangen trudde jeg, Albert. Jeg trudde på
hvert ord. Jeg husker at presten sa at jeg
kunne væra så trygg, så trygg, bare jeg ikke
slapp trua. Den var som et anker, sa’n, og
det ankeret holdt bestandig, og rop på
Herren i nødens stund, så vil han høra deg,
sa’n, for han er en venn, sa’n, som aldri i
verden svikter, sa’n. Men det var det han
gjorde med meg, han hørte ikke, Albert, og
hvis han hørte, så hjalp han ikke. Jeg ble
voldtatt like godt, og derfor så er jeg ikke
god for å tru.   (…)

- Allikevel, allikevel – det må væra noe,
synes jeg. Somme tider når jeg våkner om
natta og ligger og tenker og tenker, så blir
det så rart alt sammen, og så trur jeg alli-
kevel. Ja, jeg trur ikke riktig heller, jeg lig-
ger og kjenner det bare – nei, jeg kan ikke
forklara det. Men så går det bort igjen – »

De vergeløse 1967-utg. s 155-156

SCOTT OM BORDVERS
OG EN FJERN GUD

”Kveldsmålet var som det pleide, to styk-
ker smørbrød til hver og en kopp skummet
melk ved siden. Og naturligvis var det
bordbønn, bordbønn før og bordbønn et-
ter – det manglet ikke på gudsfrykt, hva
det kunne mangle på ellers. Pø, sa det inni
ham, var det noe å lese for disse par usle
brødflisene her? Han kunne spist tyve,
hadde han fått, og så skulle han takke Gud,
som hadde vært så utrolig snill og sørget
for ham i alle måter.

Du kunne hjulpet meg du, tenkte han,
men jeg skal ikke plage deg mer, det kan
du være sikker på!”

De vergeløse 1967-utg. s 38

SCOTT OM PREDIKANTER
OG TORSK

«Jeg kan aldri huske paa Nikolay uten at
jeg tænker paa de her prædikantene, som
reker omkring til alle tider og holder møter
til langt ut paa natta med sang og graat og
omvendels og bekjendels. Det er mulig at
den slags kan ha sin betydning, jeg skal
ikke nekte det. Ellers er det naa min tro, at
det seder mer med en torsk – at en torsk
som er git av et godt hjerte er mer velbeha-
gelig i Herrens øine end en aldrig saa lang
bekjendels.»

Skipper Terkelsens levnedsløp 
2000-utg. s 18

SCOTT OM ORD

«… det var bare ord alt sammen, ord som
det gjerne pleier at være, det er naa en-
gang den billigste maaten efter hva jeg har
bragt i erfaring. Og vel er ord gode til sit,
men naar det gjælder at redde verden, saa
tror jeg ikke de strekker til.»

Skipper Terkelsens levnedsløp
2000-utg. s 154

SCOTT OM OMVENDELSE

«Nei, her er en anden omvendelse, en
stille og ydmyg omvendels, som søker i dy-
pet hos menneskene og ytrer sig ved taal-
mod og forstaaels og ved at dele sit brød
med andre og som er svært litet paaaktet –
nei, naa blir jeg prædikant selv, og det vil
jeg paa ingen maate være.»

Skipper Terkelsens levnedsløp
2000-utg. s 156

SCOTT OM MENNESKERS 
LIKHET

«Ja vel, men Markus var ogsaa en del,
han stod ikke heller utenfor. Naar jorden
gikk rundt, fulgte Markus med, han blev
paa ingen maate tilbake, men reiste likesaa
langt som de andre. Han hadde kanske en
simplere plads, han sat længer bak end
Truls og Kristen, men han hadde akkurat
samme fart og kom like godt frem som de.
Styrelsen ringeagtet ham ikke, han blev
paa ingen vis sat tilside, stjernerne var og-
saa til for Markus, han eide likesaa mange
som Kristen og hadde samme ret over
dem. Kristen eide kanske litt mer her paa
jorden, litt mer liggendefæ og slikt, men
hva veide vel den slags mot stjerner?»

Kilden eller 
Brevet om fiskeren Markus 1924-utg s 5

SCOTT OM BYRDER 

«Men livet spør ikke dem som lever om
de tåler mer eller ikke.»

De vergeløse 1967-utg. s 121

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 

SOKNEPREST 

PER MYRSTAD
TIL MINNE

Sokneprest Per Myrstads liv har tatt slutt, og han har fått
sin grav ved Fjære kirke. Han døde  20. august. Ved hans
død er det mange som med takknemlighet minnes hans
liv og tjeneste i de forskjellige menighetene han har tje-
nestegjort.  Det kom tydelig fram i kirken og under min-
nesamværet på gravferdsdagen, 24. august.

Per Myrstad har arbeidet i mange menigheter og i
mange miljøer i sitt liv som prest. Sine siste år fikk han
som sokneprest i Fjære  prestegjeld, og menighetsmiljø-
ene i Grimstad, Fjære og Fevik fikk nyte godt av hans tje-
neste.

Vi som fikk kjenne ham i denne perioden av livet hans,
har mange gode minner. Vi minnes ham som forkynne-
ren som trivdes med å dele ut sine tanker, opplevelser og
refleksjoner.

Vi minnes ham som en venn og kollega som var opp-
tatt av hvordan vi hadde det, og av arbeidsoppgavene vi
sto i. Han var støttende og oppmerksom.

Per og hans kone, Kirsten, sto hverandre nær. Vi kan
ikke tenke på Per uten også å tenke på Kirsten.  De holdt
sammen og viste hverandre både kjærlighet og godhet.
De lærte oss noe om godhet, og det gjorde inntrykk på
oss.

De var også begge oppriktig  engasjert i sin egen fami-
lie, barn, svigerbarn og barnebarn. Deres innsats og om-
sorg for egen familie  var dyp og oppofrende og bar gode
frukter.

Han var på en spesiell måte ungdommens mann, og
hadde mange støttende og oppmuntrende ord til ung-
domslederne. Ungdomsmiljøet i Fjære menighet sto ham
nær, og for dem var han en god prest og venn. Han på-
pekte stadig at en måtte støtte ungdommen, for de var
fremtiden. For ham og for ungdomsmiljøet var det en
spesiell hendelse når han fikk legge ned grunnsteinen til
menighetens nye ungdomsbygg, FMU-huset.

Per Myrstad var født i Molde, men hadde de fleste
årene av sin oppvekst i Skien. Han avsluttet sine studier
ved Menighetsfakultetet i 1957 og ble ordinert i 1958. Et-
ter feltpresttjeneste ble han i 1958 sekretær i ”Skolela-
get”. I 1961 ble han sokneprest i Loppa, og noen år senere
i Kvaløy.  

Nye utfordringer fulgte når han i 1969 gikk inn i stil-
lingen som fakultetssekretær ved Menighetsfakultetet.
Senere fulgte arbeidsoppgaver i prestegjeldene Torva-
stad, Tune og Markus i Oslo før han kom til Fjære i 1985.

Han og Kirsten fikk 5 barn, og kunne glede seg over en
stor flokk barnebarn  - 10 i tallet. 

Ved en av Pers gudstjenester i Fjære kirke ba han Kjell
Olav Haugen synge en sang av Cornelis Vreswick – «Du
kan ingenting ta med deg dit du går». 

Nå er Per «gått», uten annen bagasje enn Guds nåde.
Han forkynte for oss at nåden holder, og det tror vi. 

Per forkynte for oss Guds kjærlighet slik Jesus har vist
oss den.  Det takker vi ham for!

På vegne av mange!

Yngvar Langås Kjell Olav Haugen
Tidligere sokneprest Kateket i Fjære menighet 
i Fjære menighet 

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

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

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

Gjærbrønnvn. 68, 4886 Grimstad     
Tel: 37 04 37 60   Mobil:  917 03 650

kunstutstilling
Fevik kirke, 13. – 21. oktober

Program for uka:
Lørdag 13. oktober / Åpning av kunstutstillingen kl.16.00 -18.00

Presentasjon av kunstnerne

Hovedutstiller Otoniel Herrera forteller om sine bilder

Sang av Ellen Halvorsen

Søndag 14. oktober / Utstilling, kunstkafe kl.13.00 -15.00

Mandag stengt

Tirsdag 16. oktober / Utstilling, kunstkafe kl.18.00 -20.00

Onsdag 17. oktober / Utstilling, kunstkafe kl.18.00 -20.00

Torsdag 18. oktober / Utstilling, kunstkafe kl.18.00 -20.30

Konsert med Cantabile Dir. Hans Jakob Epland kl.19.00

Fredag stengt

Lørdag 20. oktober / Utstilling / kunstkafe kl.15.00 -17.00

Søndag 21. oktober / Gudstjeneste i Fevik kirke kl.11.00

Høsttakkefest. 4-års bok

TV aksjon innsamling i kirken hele dagen

Utstilling, kunstkafe, åpen hele dagen

Utstilling, Jakobsmesse, kl. 19.30

Trekning av kunstlotteriet

skapt til å skape

SALGSUTSTILLING

Kunstnerne
Hovedutstiller: 
Otoniel Herrera, Fevik 

Andre utstillere:
Sven Nielsen, Grimstad
Ellen Maria Grelland, Grimstad 
Signy Haglund, Grimstad
Nils Belland, Mykland
Ola Steen, Risør
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som er blakke før turen har
startet. De som vant noen
kroner, er de vi hører snakke
høyt om sine bravader. De
som tapte er bare triste og
flaue. Som at man treffe noen
konfirmanter fra Kristian-
sand , og finner ut at de ikke
er farlige de heller. Som at
man kan bevege seg rundt i et
spennende landskap uten at
mamma eller pappa passer
på. Noen fristelser som avvi-
ses – og mye godteri som
venter! 

Hotellet vårt er som skapt
for konfirmanter. Akkurat
passe fint, og med en sjef som
er glad i både konfirmanter
og Gud. Det siste har nok av-
gjort noe å gjøre med det før-
ste. For konfirmanter er ikke
like stille som de andre han
pleier å ha som gjester. 

Samtidig så gjør hotellstilen
noe med konfirmantene. De
oppfører seg! De driver ikke å
søler med maten. De forsyner
seg pent. Dette er konfirman-
ter som mamma og pappa
skulle sett!

At de tømmer kakaomaski-
nen er egentlig bare helt na-
turlig. Godt at de ikke tøm-
mer barskapet også! 

Vi er mye ute! Og da er vi
sammen. Sammen i uhøytid-
lig kappestrid som kalles
konfirmantiade! Lagene er
ikke toppet. De er helt tilfel-
dige. Og konkurransene er
både spennende og mor-
somme. Som å løpe baklengs,
som å bryte sumo, som å
være trillebår.. Og for en inn-
sats! 

Vi spiller da også fotball og
volleyball. Og de fleste er
med på det også. Men det er
ikke så alvorlig som det pleier
å være. De beste får likevel
vist seg litt frem.. 

Inne har vi også mange le-
ker. De skal aldri røpes, og
konfirmantene må love å ikke
fortelle hva de lekte til neste
års kull. For det er nok mange
av de samme lekene. Men de
fungerer. Jeg tror dagens
ungdom leker for lite sam-
men. Og derfor er de ikke så
bortskjemte med underhold-

ning heller. De er med! 
Gruppearbeidet handler

om Jesus, og hva det har med
livet deres å gjøre. Om ulike
fortellinger fra Bibelen som
skal leses, tenkes igjennom
og dramatiseres. Det er et syn
når dramaet om den lamme
mannen blir fremført! Men
innlevelse og sterke effekter.
De glemmer ikke så lett en
slik fortelling. 

Andakt om kvelden er hel-
ler ikke noe det sukkes og
stønnes over. Vi hører ord om
å ikke sette noen i bås, om
ikke å forhåndsdømme og
om å være en som har Jesus
som forbilde. 

Og gudstjenesten på søn-
dag er en vandregudstjeneste
hvor de ikke bare hører, men
også får gjøre små symbolske

handlinger. Som at de har
funnet en stein – som skal
være dem selv Og så blir den
lagt sammen med de andre
steinene på alteret – og det
dannes et kors. 

Og det nye konfirmantban-
det spiller både til sanggrup-
pa og til fellessanger så det er
en fryd! Flere spiller ukjente
instrumenter – som de så har
fått lære noen grep på. 

Om Danmark er det beste
stedet å reise til med konfir-
manter vet jeg ikke. Det synes
jeg vi skal tenke igjennom og
snakke om. Men at det funge-
rer, er det ingen tvil om. 

Så takk til alle som har vært
med på å gjøre årets turer til
gode opplevelser for livet! 

Sammen til Danmark

Vi merker forventningene
hos konfirmantene. Det går
rykter om hvor greit det har
vært tidligere. Og motiva-
sjonsbiten er en viktig del av
det å dra av sted med en stor
flokk konfirmanter. Alle er
med. Selv konfirmanter som
er litt småsyke karrer seg på
beina, for dette vil de ikke gå
glipp av. 

Og årets tur har ikke øde-

lagt disse gode ryktene. Sna-
rere tvert i mot. For om de er
aldri så trøtte når de kommer
hjem , og feberen er høyere
enn da de dro, så tror jeg nes-
ten 100 % av konfirmantene –
og lederne – har vært enige
om at dette er da bare topp. 

Hva gjør vi på en slik tur? 
Vi er sammen! Sammen

med hverandre og sammen
med Gud. I lek og latter, og i
samtale om både godt og
vondt, så er vi sammen. 

Det starter på danskeferja,
eller egentlig før det. Allerede
tett sammenstuet i FMU-
bussen kl 06.00, så er vi  sam-
men. 

På danskeferja skjer det
bare uformelle ting. Men de
er viktige. Som at noen bryter
med «spilleforbudet» , og blir
slukøret avvist da de skal
hente ut pengene i resepsjo-
nen og får vite: «Nei, du er
for ung.» Det er godt det er
blitt 18-årsgrense! For før om
årene er det konfirmanter

TROSOPPLÆRING I FJÆRE MENIGHET
SAMMEN om å være sammen
SAMMEN om å være seg selv

Det har vært stilt spørsmål ved om det er riktig å reise til
Danmark med konfirmantene. Spørsmålet har vært stilt av
flere gjennom årene. Og jeg vet ikke svaret på det
spørsmålet. Men hvis jeg tenker gjennom alle de turene jeg
har fått være med på, så er det ingen ting i veien med
Danmark! 

Oddvar Tveito
TEKST & FOTOF

Dette er ikke slagsmål, men mer en type bli-kjent-aktivitet. En bokstavelig måte å komme sam-
men på.

Over: Ta i et tak for fellesskapet. Under: Gruppearbeid

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
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FASTE AKTIVITETER
FOR BARN OG UNGE

BABYSANG
FMU-huset på mandager
(påmelding)

SMÅBARNSANG
FMU-huset på mandager
kl. 09.30

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
BS-AGENTENTE
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

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. 14.00

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

FJÆRE SPEIDERGRUPPE
har samling i Fjæreparken
annenhver tirsdag fra 
kl. 17.30-19.00, for 1. til 
4. klasse.

Ønsker du mer informa-
sjon om noe av dette så ta
kontakt med menighets-
kontoret
Tlf. 37090118 / 37090113
www.fjaereposten.no

FASTE AKTIVITETER
FOR VOKSNE

MORGENSANG Hver tors-
dag kl. 09.00 i Fjære kirke.

PROKOR øver annenhver
onsdag i Fevik arbeidskir-
ke kl. 20.30-22.00

FJÆRE KAMMERKOR
har øvinger i Fjære kapell
tirsdager kl. 19.30

til
tider

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

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

Gudstjenester i Fjære
Gudstjenester og arrangementer i Fjære kirke
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 (NB! i Grimstad kirke)
04.11.2007 11.00    Gudstjeneste
04.11.2007 19.30 Minnegudstjeneste
11.11.2007 17.00 Familiegudstjeneste FMU

19.00 Tenn lys v/ Simonstad sangkor
18.11.2007 11.00 Gudstjeneste
18.11.2007 16.00 Menighetsfest Drottningborg
25.11.2007 19.30 Keltisk messe
02.12.2007 11.00 Familiegudstjeneste  
09.12.2007 11.00    Gudstjeneste

Gudstjenester og arrangementer i Fevik kirke
07.10.2007 11.00 Gudstjeneste
13.10.2007 15.00 Åpning av kunstuka.
13.-20.10 Kunstuka
17.10.2007 19.00 Kulturkveld
21.10.2007 11.00   Familiegudstjeneste utdeling av 4-års bok 
21.10.2007 19.30 Høstjazz. Jakobsmesse
28.10.2007 11.00 Gudstjeneste 
30.10.2007 19.30 Kirkeringen
01.11.2007 19.30 Tema: Ny kirke på Fevik
11.11.2007 11.00 Gudstjeneste
11.11.2007 17.00 Seniorkafé
15.11.2007 19.00 Åpen bibelgruppe
18.11.2007 16.00 Menighetsfest på Drottningborg
20.11.2007 19.30 Kirkeringen
25.11.2007 11.00 Gudstjeneste
01.12.2007 11.00 Julemesse
02.12.2007 16.00 Lysmesse med konfirmantene
02.12.2007 18.00 Tenning av julegran på Feviktun
13.12.2007 19:00 Åpen bibelgruppe

Lia ungdomsgruppe LUG
Lia Ungdomsgruppe holder til på Lia bedehus. Vi har samlinger annen hver onsdag (oddetall-

suker) fra 19.00 til 21.00 for de fra 12 år og oppover. Vi har koisk salg, bowling, traktorturer, bibe-
loppgaver, hytteturer, surfing på jordet hver høst når siste slåtten er i hus, dart, bordtennis, ake-
turer og masse anna kos. Vi har andakt og gode samtaler om GUD`S ord. Vi er to hovedledere og
13 medlemmer som hygger seg i gode, trygge omgivelser.

Ledere Bente Johannessen og Ove Karsten Lillemoen

ra
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BEDEHUS
Lia barnelag har samling-
er annenhver onsdag (par-
tallsuker), med andakt, sang
og aktiviteter, som pølsegril-
ling i skogen, hinderløype
inne, baking etc.
Småbarnstreff annen-
hver fredag formiddag.
Bygdekveld en gang i
halvåret, en fredagskveld.
Bygdekvelden i høst er
12/10, med besøk av Helge
Spilling. Utlodning.
Pensjonistfest holdes før
jul hvert år.

Vanlig møteaktivitet
har variert litt, og med ulike
ansvarhavende. I høst er det
foreløpig bare ett møte,
23/10, med Kjell Dalene.

Leif Hodnebrog

Over: Helene Ottersland, Hanne
Jensen og Lene Hodnebrog.
Under: Kjell Håkon Kvinlaug og
Kjetil Hodnebrog

Sprekingen som henger på surfbrett etter en 4WD, er Nora Juline
Inntjore Levinsen. En årviss aktivitet etter at siste slåtten er over.


