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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. »

Å flytte rett oppunder jul er kanskje ikke helt optimalt. Kollisjo-
nene står i kø. Mye kjekt og litt stritt om hverandre. Tall med
mange nuller svirrer når det er snakk om hus og innbo, og
øvelsen er ikke spesielt åndelig. Eller? 

Tanken slo meg her om dagen. Julen handler om både utflyt-
ting og innflytting. Og ikke en hvilken som helst flytting. Tan-
ken utfordrer meg hver jul. At Herren selv, med all den høyhet,
makt og velde som min bitte lille tanke klarer å fantasere fram;
at han forlater sin himmel, sin guddommelige bolig og tilvæ-
relse, og flytter bort og vekk og ned på gulvet, jordgulvet, hos
oss mennesker. Det kaller jeg flytting så det forslår. 

Jeg flytter til nykjøpt hus fordi jeg kjenner et visst behov for
mer plass rundt meg og en generell oppgradering av forhol-
dene. Jesus ønsket også noe bedre, men ikke for sin egen del;
for vår del. Han ble vår bror og kom til jorden, delte de fattig-
stes kår, for å invitere oss med til Paradiset. Han kom for å vise
veien, ja, være veien, inn dit han kom fra. Inn i Guds evige him-
mel. 

«Han gav avkall på Guds kår og ble menneske som vi. Levde
her i 30 år for å gjøre oss fri. Han døde for at vi skule leve evig.»
Slik sang vi i ungdomgjengene i 70-åra.

Men også det å bli en kristen handler om flytting. Å bli en
kristen er å bekjenne Jesus som frelser og la Den hellige Ånd
flytte inn i livet. Det høres jo merkelig ut, men jeg tror dagens
visuelt påvirkede mennesker kanskje har gode forutsetninger
for å forstå slikt språk. Livet mitt som kristen blir en bolig for
Den hellige Ånd. Det vil ikke si noe alien-aktig, der Den hellige
Ånd trenger seg inn på sleipeste vis, overtar styringen, og par-
kerer meg som en annen okkupert grønnsak. 

Den hellige Ånd gjør bare noe med de tingene i livet mitt
hvor jeg lar ham slippe til. Slik jeg flytter inn i mitt nye hus og
ønsker å gjøre forandring, så alt hos meg skal bli slik jeg tenker
vil være best; på samme måte ønsker Den hellige Ånd å få gjø-
re forandring i livet mitt ved å sette sitt preg på det. Bibelen
kaller det for helliggjørelse; at et menneske slipper Den hellige
Ånd til  og lar ham gjøre forandring slik han ser det best og ser
det mulig.

Jeg kan ikke si at han har fått det helt som han ønsker med
mitt liv. Men han holder på, og jeg vil tro at det ikke er noen
lett jobb å ommøblere meg. Kanskje kan det illustreres ved at
jeg stadig springer ut i søppeldunken og henter inn igjen noe
Den hellige Ånd har kastet. Det er «synd i tanker, ord og gjer-
ninger» som jeg har vanskelig for å kvitte meg med. 

Det beste han har fått til hos meg vet jeg trolig ikke om. Det
har han stelt med helt på egen hånd. Men jeg tror jeg vet litt
om hva han har bragt inn i mitt livs bolig. Stikkorda er fred,
trygghet, mening, glede og håp. Og når jeg tenker meg om, så
vet jeg, at det er de aller viktigste verdiene jeg eier. Alle sam-
men strekker de seg ut over dette livet og inn i det som venter
bak død og grav.

Kanskje er det likevel ikke helt rett å si at Je-
sus flyttet ut av Guds himmel julenatt. Han tok
himlen med seg hit. Himmelen kom nær. Kom
hit. Vi så bare ikke hans herlighet og velde, for
den var kledd i altoppofrende kjærlighet, til
oss, for at vi skulle få flytte inn hos ham en
dag. Velsignet jul!

Peer Rødal Haugen
redaktør
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Armin Riefenstahl
Døpt i Fjære kirke 14. oktober

Anine Kortner
Døpt i Fjære kirke 14. oktober

Inger Anine Oline Olsen Fosseli
Døpt i Fjære kirke 14. oktober

Maren Ribe Gauslå
Døpt i Fjære kirke 14. oktober

Markus Grov Osa
Døpt i Fjære kirke 14. oktober

Saga Kvinge-Askheim
Døpt i Fjære kirke 14. oktober

Oliver Andreassen Land
Døpt i Fjære kirke 14. oktober

Tea Bjelland Sundberg
Døpt i Fjære kirke 14. oktober

Elias Larsen
Døpt i Fjære kirke 21. oktober

Jacob Viddal Cummins
Døpt i Fjære kirke 21. oktober

Tobias Krum Dommersnes
Døpt i Fjære kirke 21. oktober

Ole Sætra Tønnevold
Døpt i Fjære kirke 21. oktober

Benjamin Mørland Svendsen
Døpt i Fjære kirke 4. nov.

Filip Thompson Isaksen
Døpt i Fjære kirke 4. nov.

Hannah Svendsen
Døpt i Fjære kirke 4. nov.

Julegave til Fjæreposten
De siste to åra har vi tillatt oss å stikke inn en giroblankett i avisa og bedt
om en julegave til Fjæreposten. Det har vært svært inspirerende å høre at
beløpene jevn og trutt har dryppet inn på konto fra dere lesere. Til sam-
men har det blitt et godt bidrag til å finansiere arbeidet med avisa. Målet
har vært at avisa skal være selvfinansiert, dvs. at annonser og gaver dekker
utgifter til trykking og distribusjon. Så langt har vi klart det. Den støste in-
spirasjonen til arbeidet er likevel de mange postive kommentarene vi mot-
tar om avisa. Det gjør det meningsfullt å arbeide med den og prøve å gjø-
re den enda bedre.

Terningkast 5+
Å si at vi har Norges beste menighetsblad, er å ta for hardt i. Redaktøren

har visst at så ikke er tilfelle. Vi tror vi gjør en god jobb, og at vi er i godt
gjenge, men avisa kan enda bli bedre.

Nettsiden www.kirkenorge.no har laget en omtale av landets menig-
hetsblader (og aviser). Fjæreposten kommer ut med terningkast 5+. Nå
skal det ikke legges all verden i en slik vurdering, men det er interssant at
forståsegpåere utenfor våre egne rekker har vurdert avisa vår til å ligge i
tetsjiktet i Norge er i det minste smigrende.

Vi håper du som leser Fjæreposten, og synes det er viktig å ha ei god me-
nighetsavis i Fjære vil gi oss et håndslag denne jula også. Takk for støtten!

Red.

SOLVEIGS ENGLER. Englene på forsiden er Solveigs engler, som
du kan lese om på side 10. De kan bestilles hos Solveig Svalastog,
Centralgt. 3, Arendal, på tlf. 95261786 / 37098218

Viktig og oppdatert informasjon om Fjære menighet

WWW.fjæreposten.no

Med ønske om 
en velsignet

og fredelig jul
til alle våre lesere



Dei nordiske vikingane herja
her og plyndra klosteret som
var der på slutten av 700 t.
Seinare blei det bygt eit stort
benediktinarkloster på øya,
og ho har vore eit stort pile-
grimsmål i mange hundreår. 

På turen fekk vi hente in-
spirasjon frå gamle kjelder
som har noko å seie til oss i ei
ny tid. Den keltiske tradisjo-
nen trekker trua inn i dagle-
glivet og tett på naturen og
heile skaparverket. Vi fekk
bruke tid på den vakre øya,
gå over den gamle pilegrims-
vegen på sanden ved fjære
sjø, sjå på det rike fuglelivet,
søke ei stille ro langs stren-
dene under ei stor, open him-
mel. Vi møtte Ray Simpson
som leier eit kristent, keltisk
fellesskap med utgangspunkt
på Lindisfarne, hadde gode
samtalar med han og kvaran-
dre.

Vi fekk også tid til å ta ein
tur til den flotte katedralen i
Durham, der grava til munk

og biskop Cuthbert er. Og  vi
besøkte Melrose i Skotland,
der ein av pilegrimsvegane
mot Lindisfarne startar.
(St.Cuthberts Way)  Den
gamle romerske «Hadrians
mur» fekk vi også ta ein kikk
på – og gå på/ langs med…

Vi hadde ein kjempefin tur
der fellesskapet blei styrka og
der vi fekk ny inspirasjon til
vidare teneste i dei ulike kyr-
kjene og samanhengane vi
står i. 
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Margrete Bakke Melby
Døpt i Fjære kirke 4. nov.

Kristoffer Falkum Birkedal
Døpt i Fjære kirke 4. nov.

Ole Aasen
Døpt i Fjære kirke 4. nov.

Sunniva Seldal Sandberg
Døpt i Fjære kirke 4. nov.

Amalie Moripen Svendsen
Døpt i Fjære kirke 18. nov.

Jenny Andrine
Storenes Solberg
Døpt i Fjære kirke 18. nov.

Elias Pfaff
Døpt i Fjære kirke 18. nov.

Linnea Moland Jørgensen
Døpt i Fjære kirke 18. nov.

Vetle Neverdal
Døpt i Fjære kirke 18. nov.

Pilegrumstur mot vest

Helge prest
TEKSTF

Oddvar prest
FOTOF

I oktober hadde alle prestane i Vest-Ne-
denes prosti ein tur over havet i vest, til
Skotland og England. Målet for reisa var
”The Holy Island”, Lindisfarne i Nord-
Aust England. Denne tidevassøya var eit
sentrum for den keltiske kristne misjo-
nen i England på 500-600 talet.

–

Nå er det snakk om ny kirke
på Fevik, hva tenker du om
det?

– I utgangspunktet tenkte
jeg at vi skulle bruke den kir-
ka vi har nå. Vi har prøvd å få
kjøpe naboeiendommene,
men har ikke lykkes med det.
Rent økonomisk hadde det
vært mest lønnsomt å bygge
ut den nåværende. 

Om det blir nybygg eller en
utvidelse av eksisterende
bygg, er dette en naturlig ut-
vikling. Etter min mening var
Fevik Arbeidskirke et naturlig
ledd i utviklingen fram mot
egen kirke på Fevik. Dette ar-
beidet mot å gi Feviks befolk-
ning en tilstrekkelig kirkelig
betjening må fortsette.

– Er dagens kirke stor nok?
– Som kirke for Feviks be-

folkning på 4000-5000 er den
ikke det. I tillegg mangler den
mange smårom til ulike akti-
viteter. Lagerplassen er også
alt for liten. Kravene til en
kirke er også annerledes i
dag, enn da den ble bygd for
31 år siden, konstaterer Arne.

– Hvis vi må ha kirkegård,
så må den også ligge et annet
sted, føyer han til.

Et liv på Fevik
Ester og Arne Austad bor i

Liaveien. Begge to har vokst
opp på Fevik og her trives de.
Begge har vært aktive i Fevik
Bedehus, som i 1976 ble Fevik

Arbeidskirke, og av de som
fortsatt lever, har Ester og
Arne til sammen lengst ansi-
ennitet i dette arbeidet. De
har fulgt arbeidet gjennom
hele livet, bortsett fra en 10-
årsperiode i 50-åra, da de
bodde andre steder. I 1958
var de igjen på plass på Fevik
og har siden bodd her. De
fant sin plass på Fevik Bede-
hus og Arne ble med i styre
og stell. Da Fevik Arbeidskir-
ke ble bygd, ledet Arne Au-
stad byggekomiteen.

Bygging og overdragelse
– Du var sentral da Ar-

beidskirka ble bygd og også
da den ble overdratt til Den
norske kirke. Hva var bak-
grunnen for at det skjedde?

– Den gangen Fevik Ar-
beidskirke ble bygd, begynte
Den norske kirke å leie Ar-
beidskirken til gudstjenester,
2 søndager hver måned.
Henvendelsen om overdra-
gelse kom fra Den norske kir-
ke. Først ble det arbeidet for å
skille ut Fevik som egen me-
nighet, men da det ikke ble
noe av det, kom henven-
delsen om overdragelsen av
Arbeidskirka. Jeg var for
overdragelse av Arbeidskirka
til Den norske kirke, og det er
ingen klausul på den. I forar-
beidene til overdragelsen var
det enighet om å fortsette
virksomheten på Fevik om-
trent som før, men ønsket var
jo at en skulle øke kontakten
med Feviks befolkning. Her
har vi nok ikke lykkes helt
enda, konstaterer veteranen
Arne Austad.

Arne og Ester Austad følger
fortsatt med og deltar gjerne i
kirkens aktiviteter både på
gudstjenester, åpen bibel-
gruppe og seniorkaffe. Vi tak-
ker for en hyggelig prat og
ønsker dere en riktig god vel-
signet jul.

«Når det er snakk om kirkens arbeid på Fevik,
gjelder det fremfor alt å få med seg kirkens
medlemmer i en motiveringsprosess, slik at
mange kan delta i arbeidet med en ny kirke.»

ARNE AUSTAD var leder for
byggekomitéen da Fevik
Arbeidskirke ble bygget.

KRAVENE TIL 
EN KIRKE ER 

ANNERLEDES
I DAG ENN DA 

DEN BLE BYGGET
FOR 31 ÅR SIDEN

«

Arne Martin Gimse
TEKSTF

Peer Rødal Haugen
FOTOF

Arne Austad, og kona Ester, har bodd på Fevik det meste av
livet, og har vært aktive på Fevik Bedehus, som i 1976 ble til
Fevik Arbeidskirke. I framtida håper de på en kirke som i stør-
re grad lykkes i det å få kontakt med befolkningen på Fevik.
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En lørdag i
november ble det
arrangert Blåtur
for 12-åringene i
Fjære menighet.
Turen gikk til
Fløistad gruvene
og lavoen i Lia.

30 flotte jenter og gutter
møtte opp tidlig lørdag mor-
gen til samling i Fjære kirke.
Her ble det sang, info om kir-
ka og litt bibelfortelling før
alle tok plass i FMU-bussen.
Og etter at oppropet var un-
nagjort, steg stemningen be-
traktelig da ungene sang ”en
bussjåfør, en bussjåfør” så
det ljomet. Kjell Olav Hau-
gen, som var dagens sjåfør, så
ut til å ta det hele med fat-
ning!

Jon Fløistad tok i mot hele
gjengen ved gården sin, og
fortalte masse spennende fra
den gang det ble drevet gru-
vedrift i området. Han var så
engasjerende at alle bare
måtte følge med på det han
fortalte. Så var det bare å få
på hjelmene og tenne lykta,
før Jon ledet alle inn i gruve-
gangen. Dette var spennende
og veldig mørkt! Litt lavt
under taket var det også, men
alle kom fram til en stor hall
der en kunne skimte åpning
høyt opp i gruvetaket. Turen
gikk videre innover, og en
kom til enda et stort rom. En
kunne se ca. 25 – 30 meter
opp i taket, der en skimtet
dagslys. Men det var minst
like dypt under gulvet, og det
gikk flere ganger innover i
fjellet. Men mye står under
vann, og Jon kunne fortelle at
han hadde planer om å få
pumpet ut vannet for å kun-

ne bruke stedet. Drømmen
var å kunne arrangere guds-
tjeneste inne i fjellet der folk
kunne få komme og oppleve
en fjellkatedral. De fleste sy-
nes nok likevel det var godt å
komme ut i sollyset igjen,
selv om turen inn i gruvene
hadde vært en flott opple-
velse. 

Så gikk ferden videre til
Marianne og Håkon Larsen
sin lavo oppe i Lia, der bålet
var klart. Lavoen var impone-
rende og det var god plass til
alle. Pølsegrilling var popu-
lært, og etter at maten var
fortært måtte området rundt
inspiseres. En løpestreng
med mulighet for en luftetur i
vill fart ble en suksess. Her
var det bare å hive seg ut i
det! 

For å kunne arrangere slike
aktivitetsdager er en helt av-
hengig av frivillige medhjel-
pere. Denne gangen var Karl
Otto Karlsen med, og han dro
like greit i gang et første-
hjelpskurs ute i skogen. Her
måtte både prest, Helge Spil-
ling og kateket, Kjell Olav
Haugen til pers. Pulsmåling,
stabilt sideleie og hindring av
kvelning, her var det bare å
stille seg til rådighet. Ungene
selv fikk også prøve seg på de
ulike oppgavene, og de var
imponerende flinke. Ikke
bare på det praktiske, men
også på teorispørsmålene.

Før turen gikk tilbake til
FMU-huset, ble det litt sang i
lavoen, og her var det en
gjeng som kunne synge! Da
en kom tilbake til FMU var
flere av de voksne kommet.
Den siste halvtimen ble det
vist videoglimt fra turen på
storskjerm. Det ble mye latter
underveis, og tilbakemel-
dingen var kjempegode. Både
de voksne og ikke minst ung-
ene gikk hjem med en god fø-
lelse og mange gode minner
fra en flott dag.

12-åringer på farten

Haglund Regnskap as
AUTORISERT REGNKAPSFØRERSELSKAP

Sømsveien 5 • 4870 Fevik
Regnskap – Bedriftsrådgivning

Tlf. 37 25 61 00
www.haglund.no

Medlem NARF

– trosopplæring i Fjære menighet

Berit Skovli
Leder for trosopplæringen

God tid
Så er vi midt i adventstiden igjen. Jula står snart
for døra, til glede for mange og til ergrelse for an-
dre. Hvert år settes nye salgsrekorder i butikkene
og hvert år tenker vi at i år skal vi jammen stå i
mot. Fattigdommen øker i enkelte deler av ver-
den, mens vi drukner i materielle ting. Det er ikke
lett å stå i mot kjøpepress, stress og mas. Men er
det slik at en god jul avhenger av dyre gaver og
overdådige måltider? 

Jeg har mange gode barndomsminner fra jula. I
flere år bodde vi på ei øy i Nord-Norge der min far
var forstander i en liten menighet. Noe jeg husker
godt er da broren min og jeg fikk være med pap-
pa rundt på julaften å levere blomster til de eldre
i menigheten. Da vi kom hjem hadde mamma
pynta juletreet og maten var klar. Lukta, stem-
ningen og spenningen er noe av det jeg husker
best. Etter at jeg ble voksen har jeg skjønt at ikke
alt var like rosenrødt som jeg husker det. Vi had-
de dårlig råd, familien bodde langt unna og været
kunne være en utfordring. Likevel klarte forel-
drene mine å skape en trygg og god ramme rundt
oss barna.

Unger i dag har jo stort sett alt som kan kjøpes for
penger. Men tid, sakte tid, sammen med hveran-
dre er noe mange etterspør. Det å sette av tid til
gode opplevelser og koselig stunder nå i advents-
tida kan gi oss alle noe verdifullt. Trygghet og god
atmosfære, uten krangel og uvennskap er kanskje
den beste gaven vi kan gi barna våre til jul. Dess-
uten er det helt gratis, og alle kan få det til! 

Tilslutt vil jeg ønske dere alle en riktig god ad-
ventstid og en fredfull julefeiring.

Berit Skovli
TEKST & FOTOF

ENGASJERT.  Jon Fløistad var en svært engasjert og kunnskapsrik guide. Her var det bare å følge med.

Bilder fra venstre: 
FØRSTEHJELP.  Karl Otto Karlsen tok et lynkurs i førstehjelp
ute i skogen. 12-åringene fulgte nøye med.

LANG, LANG REKKE.  Alle fikk være med å prøve!

GRILLING. Pølsene smaker ekstra godt når de blir grillet på bål.

VINNERE:  Jentene vant sangkonkurransen i bussen ved å
synge "en bussjåfør" så høyt de kun. Guttene var vel ikke helt
enig i den seieren...



Strålende sol, blikk stille hav
og idyllisk bebyggelse ønsket
deltakerne velkommen da de
entret Resort Lyngørporten
andre helgen i november. Fa-
silitetene lå absolutt til rette
for at dette skulle bli en god
møteplass for kreativ og nyt-
tig tenkning. Agendaen for
samlingen var å utveksle tan-
ker og ideer rundt trosopplæ-
ringen. Deltakerne represen-
terte foreldre med barn fra 0
til 18 år, i tillegg var flere fra
staben i menigheten med.
Fjære menighet hadde enga-
sjert Gerd Reidun Helmikstøl
til å lede samlingene. Hun
bor i Lillesand og holder på
med en mastergrad i pedago-
gikk. Gerd Reidun har lang
erfaring fra arbeidslivet og i
tillegg til at hun kjenner me-

nighetslivet godt, noe som
var verdifullt i denne
sammenhengen. 

Felles ansvar – sammen 
- Kirken er ikke bare de an-

satte, men alle som tilhører
kirken. Er du med - så er du
med. Vi hører sammen, i et
felles ansvar og oppdrag.
Hvordan bruker vi dette at
det er så mange medlemmer i
vår kirke? Hvordan skape en
følelse av felles ansvar og
oppdrag? Dette var noe av
det Jan Inge Tungesvik, leder
for prosjektgruppa SAM-
MEN, snakket om i den før-
ste samlingen. Gerd Reidun
Helmikstøl tok opp denne
tråden og hennes utfordring
til deltakerne var blant annet
å diskutere hvordan god
kommunikasjon mellom
hjem og kirke kan oppnås, og
hvor de gode møteplassene
mellom kirke og hjem be-
finner seg. Dette ga grobunn

for mange gode diskusjoner i
gruppene.

Kirken i hjemmet
Med på konferansen var

også mentor for prosjektet
SAMMEN, Rune Øystese.
Han arbeider til daglig som
akademilektor ved Norsk Læ-
rerakademi i Bergen, og sitter
som leder av Vestnorsk kom-
petansesenter for trosopplæ-
ring. Øystese pekte på hjem-
menes viktige rolle i barns
identitetsutvikling. – En liten
forskjell hjemme utgjør en
enorm forskjell for et barn.
En liten forskjell i kirka utgjør
liten eller ingen forskjell i et
hjem, sa han blant annet.
Med det mente han at grunn-
laget for trosopplæring,
barns kjennskap til Jesus og
kirka, formes hjemmefra.
Derfor er dialogen og sam-
spillet med hjemmene nøkke-
len for å gi barna god tros-
opplæring, ja, viktigere enn
all verdens aktiviteter, i følge
Øystese. Kirken bør flinkere
til å gi foreldrene tilbakemel-
ding om at det at de har åpne
dører for barnas venner, gir
omsorg til egne og andres
barn og at de ber kveldsbønn
med barna er umåtelig viktig.
Det å gi foreldre trygghet og
selvtillit på sin foreldrerolle
bør være en prioritert. Forel-
drene på sin side bør tenke
over hva de formidler av ver-
dier og meninger om kirken
og kristendom.

Kirkens ansvar
Hva er så kirkens ansvar?

Deltakerne var enig om at
kirken skulle være en tilrette-
legger og støttespiller. Felles-
søndag som inkluderer guds-
tjeneste, søndagsskole og
gjerne felles måltid, åndelige
mentorer til konfirmanter og
foreldrekurs var noen av for-

slagene som kom på bordet.
Men den overordnede kon-
klusjonen var at en ikke bør
starte utallige aktiviteter,
men heller finne gode møte-
plasser der en kan skape tillit,
støtte, nærhet og fellesskap.
Like fullt kom det noen helt
konkrete ideer fra deltakerne

som igjen settes ut i livet. Et-
ter nyttår startes det opp med
søndagsskole i Fjære kirke.
Dette vil foregå slik at en
først er med i noe av gudstje-
nesten, før barn går i samlet
flokk til kapellet. Det er forel-
drene selv som har ansvaret,
så her er det bare å melde seg.

Her får en godt fellesskap, en
unik mulighet til å formidle
budskapet om Jesus og ikke
minst godt samhold. Målet er
at hele familien skal kunne gå
til kirka søndag formiddag. I
tillegg vil menigheten forsøke
å få til en mentorordning for
konfirmanter. Konfirmantene

skal selv plukke ut en person
de har tillit til, og som de skal
ha noen samtaler med under-
veis i konfirmanttida. Mentor
er for mange et fremmed og
høytravende ord. Men det
handler bare om å være en
engasjert og tydelig voksen
som har tid og mulighet til å

snakke sammen med ung-
dommene. Fadder er kanskje
et bedre begrep og som flere
kan gjenkjenne seg i. Uansett,
tilbakemeldingene fra delta-
kerne var at dette hadde vært
en nyttig helg, der det sosiale
og faglige innholdet hadde
stått til forventningene. 
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Berit Skovli
TEKSTF

Peer Rødal Haugen
FOTOF

Familien og kirken i samspill
– trosopplæring i Fjære menighet

Omgivelsene var perfekte da 25
foreldre, frivillige og ansatte i Fjære
menighet samlet seg til konferanse på
Lyngør en helg i november.

PÅ

SKI

Sesilåmi

FMU bussen kjører til
Sesilåmi 9. mars 2008.

Sesilåmi er et turrenn
fra Brokke i Setesdal
over fjellet til Sirdal.
Løypa er 52 km lang.
Hvert år deltar mellom
1500 og 2000 løpere.
Mer informasjon om
selve løpet finner du
på www.sesilami.no.

Har du lyst til å delta,
og vil reservere plass
på bussen, så kontakt
Leif Hodnebrog på tel.
97594772, (etter kl.
16.00). Det er en stor
opplevelse å være
med.

Guttetur

Skitur på fjellet for
«store gutter» 
1.-3. februar.

Avreise fredag mellom
16.00 og 17.00 til Hov-
den. Deretter går vi på
ski, og med hodelykter,
til Tjørnbrotbu 1300
m.o.h. (DNT-hytte), ca
10-12 km.
Vi følger merket løype
nesten helt fram.
Lørdag kan vi ta en tur
til Kvannfjellet 1500
m.o.h. hvis været tilla-
ter det.
Søndag renner vi ned
til Hovden og reiser
hjem.

Dette blir ei opplevel-
sesrik helg.
På melding og info
v/Leif Hodnebrog
97594772e.kl. 1600
Bli med  davel.

Med vennlig hilsen
foreløpig turkomite
Kristen Leifsen, Leif
Hodnebrog og Rune
Heia.

F.v.: Gerd Reidun Helmikstøl
var hovedansvaret for
arbeidsøktene.
Jan Inge Tungesvik og
Thomas Schaefer sakser i
notatene.
Vivi, Anniken og Jenny ved
fiskesuppegryta.
Engasjement og humor rundt
gruppearbeidene.
Rune Øystese er mentor for
SAMMEN-prosjektet.
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SCOTT OM DET GODE 
I MENNESKENE

«Det skal være noe godt i alle mennes-
ker, det skal ikke være til å komme forbi,
men jamen må det være lite somme tider!»

De vergeløse 1967-utg. s 70

SCOTT OM DE STORE

«De store de brydde seg ikke med de
små, de lot så gladelig andre svelte, bare de
kunne få proppet seg selv og stappet i
skuffer og skrin og kister. De store de stan-
set ikke på veien, de hadde ikke tid til å
høre på en stakkar, de store de skyndte seg
bare forbi. De store, de kjente på seg selv
om andre hadde fått nok mat. Og fikk de
høre noe annet engang, så skjøv de det
bare fra seg og sa at det kunne ikke være
sant. Det var ikke slik i deres verden og så
kunne det ikke være det i andres heller. De
ville ikke vite om det, de ville ikke være
brydd, ville ikke ha beskjed, det var tingen.
Dessuten så var det ikke deres skyld om
noen ikke hadde mat nok, de hadde ikke
noe med det å gjøre, det hørte ikke inn
under dem.

De vergeløse 1967-utg. s 92

SCOTT OM Å VÆRE FORTUMLET 

«Fortumlet nådde han inn til seg selv og
grov seg ned ved siden av Jakob. Det suste
inni ham, det var så han kunne ikke sanse
for glede, han lå og stirret med åpne øyne
og syntes at mørket ble fullt av stjerner,
som drysset lydløst ned over sengen. Han
var blitt godvenner med Gunda, hun ville
at han skulle komme igjen, hun hadde sagt
at hun syntes han var pen. Det hadde ing-
en sagt til ham før, ikke et menneske i hele
verden, ikke mor hans engang – «

De vergeløse 1967-utg. s 135

SCOTT OM SJØMANNENS LIV

«Det er forresten noksaa vemodig at
tænke paa, hvordan livet er – ialfald for os
sjøfolk synes jeg.

En begynder som liten gut og leker med
smaa barkebaater, det er bare at de vokser
efter hvert. Om litt faar en sitte i en pram,
og siden blir det skjekter og skjøiter – saa
kommer en ut til sjøs og avenserer op
gjennem gradene til en fører en fuldrigger
kanske og staar der i sine fulde bragder og
er som en spansk hane saa stolt. Men saa
er det som fjærene falder efter hvert og
bragdene med og alting. En begynder at
trække paa aarene og har vanskeligere for
at faa skib, yngre folk kommer dukkende
op, en maa slaa av paa fodringene sine om
en fremdeles vil være med. Efter fuldrigge-
ren kommer en skonnert, og efter skon-
nerten en galeas, og efter galeasen en
skjøite – det bytter fremdeles som da en
var ung, bare at det gaar den motsatte
veien. Og aller sist kommer den minste
skuten, som akkurat rummer mandskapet
om bord – endda det gjælder den længste
reisen en har gjort siden en blev til.»

Skipper Terkelsens levnedsløp 
2000-utg. s 227

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

EN SCOTT-FORMULERING
SOM JULEGAVEIDÉ

Verden har ikke
flere savn enn at vi nådde

å stille dem alle,
om hver og en av oss

rakte vår neste hånden
og gav ham en håndshjelp

hver dag.

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 

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

Det er stor aktivitet i Fevik-
kirke den første dag i desem-
ber. De flittige damene i Kir-
keringen har tradisjonen tro
invitert til stor Julemesse "på
kjerka" og det er en herlig
vrimmel idet undertegnede
entrer lokalet  i god tid før
barnekoret skal i ilden. Eleo-
nore er i full gang med trek-
ning og glade vinnere får flot-
te gevinster i hendene. Her er
mulighet for kjøpe lodd  eller
skrive seg på bok for hoved-
trekning! Gevinstene består
både av flotte juledekorasjo-
ner og annet hjemmelaget
hådverk som mange kan øn-
ske å vinne!

I lillesalen selges det smør-
brød og kaker også her går
salget unna. Ved et av de
mange salgsbordene med va-
kre nyttige julevarer, sitter
Solveig Svalastog og selger av
egen produksjon! Fra før har
jeg beundret de mange krea-
tive kortene Solveig lager,
men iår sitter Solveig med
engler rundt seg på alle kan-
ter – vakre glassengler i ulike
sørrelser og farger, til og med
som ørepynt! De er så fine at
jeg får idéen om å la dette bli
årets julegave til hele slekta i
Vestfold! Solveig er kunstner,
og ved sien av englene står
det flotte lys. Jeg  finner meg

noen sorte med sølvdekor,
som vil passe perfekt i den
nye heimen min. 

Solveig kan fortelle at ho
allerede hadde sitt eget bord
på julemessa da ho gikk på
ungdomskolen, og etter det
har hun solgt mange egen-
produserte  små kunstverk på
julemessene i arbeidskirka. I
begynnelsen betalte hun selv
alt materialet, men etterhvert
som utgifene ble flere tusen
kroner fikk, messa prosenter
av salget. Slik er Solveig blitt
en av de mange årvisse støt-
tespillerne i kirken på Fevik.
Forresten forteller hun ivrig:

– Da  Märtha Louise var og
signerte boka si i Arendal, ga
jeg henne en av glassenglene
mine og et hvitt lys med eng-
el på. I tillegg fikk hun visitt
kortet mitt, smiler Solveig
med hele ansiktet. Det skulle
ikke forundre oss om det
skulle komme bestillinger på
flere engler fra Lommedalen.  

Selv måtte jeg bare kjøpe
"søster engelen" til den Mar-
tha hadde fått... 

Sammen med de andre
englene i Kirkeringen, fikk
den kreative jenta fra Fevik
inn kr 67.600 på årets jule-
messe  Fevik kirk!

Solveigs engler
Engler på kirkens julemesse er knapt noen bombe. Men disse
har ikke dalt ned i skjul, og går ikke lønnlig iblant oss. De er
blitt til mellom Solveig Svalastogs skapende hender.

Kirsti P. Haugen
TEKST & FOTOF

Ole Martin lærte oss litt om
blomster og viste oss rundt i
drivhusa. Det var ekstra
spennende å få se hvordan
de jobber i et gartneri  – og
så fikk vi se maaange tusen
planter som skal bli til flotte
blomster til jul. Etter at han
hadde vist oss rundt i gart-
neriet og vi hadde fått se
flere av maskinene, kom

kveldens høydepunkt:  Vi
fikk prøve oss som ekte gart-
nere!  Alle fikk sette løk – og
det beste av alt: Vi får kom-
me på besøk igjen i gartneri-
et til våren og se hvordan lø-
ken har forvandlet seg i lø-
pet av vinteren til nydelige
tulipaner, krokus og påske-
liljer. 

Elle Melle på Frivoll har
samlingene sine på Bygd-
heim ved Frivoll skole an-
nenhver onsdag for barn i

Det gror godt på Frivoll
Fra v: Sofie Marskar, Regine Marskar, Serine Storenes Solberg, Kristine Naro, Helene Rindli og Ingeborg A. Haavik. Ole Martin Hodnebrog
står bak

I høst var vi så heldige at vi fikk
komme på besøk i gartneriet til Ole
Martin Hodnebrog. Syvertsens
Gartneri holder til bare et steinkast
(eller to..) fra Elle Melle på Frivoll.

Erna-Marie Storenes
TEKST & FOTOF

alderen 1.-6. klasse. Hver
samling starter med en avde-
ling med sang og musikk
under ledelse av organist og
musikalsk leder Kirsti Peder-
sen Haugen. Mange av barna
har allerede prøvd seg med
ulike trommer og andre ryt-
meinstrumenter, og andre
igjen har drista seg til å stå
frem som solister. I andre
halvdel av samlingene får
barna tilbud om å velge
mellom ulike aktiviteter.  Ak-
tivitetene varierer. Neste
gang er det hinderløype i
gymsalen og juleverksted
som står på programmet. 

Vi synes det er litt vanskelig
å «si det med blomster» til en
gartner som har drivhusa ful-
le:

Så kjære Ole Martin: Tusen

takk fra alle gartnerspirene i
Elle Melle!

FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

Ole Harald S. Solberg lar seg
ikke forstyrre i gartnerarbei-
det.



Jeg tror at vi som kirke også
må bevege oss nærmere folk
og treffe dem der de er, sier
Inger engasjert. Dermed kan
vi være med på å korte ned
avstanden til Guds hus, et
sted der det er plass til alle. 

Inger Øybekk har fullført
sin presteutdannelse ved Me-
nighetsfakultet i Oslo. Hun
ble ordinert til misjonsprest i
Vest Nedenes prosti den 14.
oktober i år. Dette skjedde i
Gjerstad kirke, samme sted
hvor hun ble vigsla til misjo-
nær for 30 år siden. 

Vest-Nedenes og Brasil
Fjære menighet har altså

vært så heldig å få Inger Øy-
bekk som en ekstra ressurs.
Dette kommer som en følge
av at NMS har begynt å tenke
litt nytt på misjonsvirksom-
heten sin. NMS har lang erfa-

ring i å samarbeide med lag
og foreninger rundt i Norge,
men ønsker hele tiden å se et-
ter nye måter å samarbeide
tettere med Den Norske Kir-
ke. Begge har en visjon om å
være med å bygge misjone-
rende kirker, og et konkret
eksempel på dette samarbei-
det finner vi nettopp i Ingers
stilling. NMS har stilt henne
til disposisjon for Vest Ne-
denes prosti der hun skal ar-
beide som misjonsprest i halv
stilling. Hun lønnes av NMS,
og foreløpig er engasjemen-
tet satt til tre år. Men hun
kutter ikke all kontakt med
Brasil.

– Neida, jeg skal ha inntil
30 prosent stilling også i Bra-
sil. To ganger i året, seks uker
om våren og seks uker om
høsten drar jeg nord i landet
der jeg underviser og veileder

elever ved en bibelskole. Det-
te er elever som ønsker å lære
mer for å være ”alminnelige
aktive kristne” i sin menighet.
Slik holder jeg kontakten
med venner og kjente i et
land jeg er svært glad i, sier
Inger.

– Hva gjør så Inger Øybekk
når hun ikke er på jobb?

– Jeg er glad i og strikke og
så er jeg svært interessert i
fotball, forteller hun. Fotball
er jo lidenskap i Brasil, så det
er nok ikke så rart at jeg er
blitt bitt av basillen. Dessu-
ten er jeg med i ei bibelgrup-
pe og ei misjonsgruppe. Jeg
liker også å tilbringe tid sam-
men med venner, men det
blir det jo ofte altfor lite tid til
Men jeg gleder meg til å
komme i gang på Vik og hå-
per folk vil dele sine tanker
om kirken med meg. 

Inger Øybekk er prest og har
nylig begynt i Fjære menighet
som en ekstra ressurs. Hun er
ansatt i Det Norske Misjons-
selskap (NMS) i Agder, bor til
daglig i Lillesand, er 57 år og
har over 30 års misjonstje-
neste i Brasil bak seg. Dette er
en spennende dame, med
masse erfaring fra feltarbeid,
og hun har stor tro på å møte
mennesker i deres eget nær-
miljø.

Ut å treffe menigheten
– Misjonsarbeid er ikke

bare noe som skal foregå i
fjerne strøk, forteller Inger
Øybekk. Det Norske Mi-
sjonsselskap (NMS) har en
visjon som alt arbeidet deres
er tuftet på. Blant annet står
det at en skal ”danne levende,
handlende og misjonerende
kirker i alle land”. Og er det
noe vi trenger i Norge så er
det jo nettopp dette, mener
hun. Vi må ut å treffe men-
nesker der de er, spørre dem
hva vi som menighet kan gjø-
re for dem, og hva de kunne
tenke seg å bidra med selv.
Jeg har også stor tro på små
fellesskap i hjemmene, der en
kan få mer kjennskap til Je-
sus, bli kjent med andre i na-
bolaget og bry seg om hver-
andre. 

Det er ingen tvil om at det-
te engasjerer Inger. Men hva
er det egentlig som har utløst

et slikt engasjement hos hen-
ne?

Fra Gjerstad til Brasil
– Jeg kommer opprinnelig

fra Gjerstad, og som liten
hørte jeg om misjon både i
søndagsskole, Yngres og ung-
domsarbeidet, forteller hun.

Jeg ble interessert og fant ut
at dette gjaldt ikke bare alle
andre, men at også jeg hadde
et ansvar med å bidra. Etter
endt lærerutdanning jobbet
jeg et år i Berlevåg i Finmark,
før jeg tok Misjonsskolen i
Oslo, sier Inger. Veien derfra
og ned til Brasil kan virke
lang, men for Inger har det
ikke vært så dramatisk. 

– Det eneste jeg viste om
Brasil var fotball, Amazonas
og indianere, sier hun latter-
mildt. Men NMS trengte folk
i Brasil, og dermed dro jeg av
gårde i 1976. De første årene
var jeg med å bygge menig-
heter sør i landet, nærmere
bestemt i en by som heter
Curitiba med 2 millioner inn-
byggere. Selvfølgelig er det
mange sosiale behov i et land
som Brasil men det ene ute-

lukker ikke det andre, fortel-
ler Inger. Jeg har også arbei-
det mye med barn og ung-
dom, i tillegg til lederutvik-
ling.

Hvorfor prest?
– Hvorfor ble du prest, un-

drer vi.
– Jeg trengte nye utfor-

dringer og ønsket å studere
mer, forklarer Inger. Dessu-
ten har en som prest en an-
nen posisjon i møte med
mennesker, kanskje spesielt
for de som befinner seg på
utsiden av kirken, mener
hun. Jeg føler meg tryggere
ved å ha den ryggraden, og
ønsker å være en misjone-
rende prest også i mitt eget
land. Selv om veien til kirka

kan være lang i Brasil, kan det
virke som om den er minst
like lang for oss i Norge. Det-

te til tross for at vi kan kom-
me oss dit vi vil på et blunk
fordi de fleste av oss har bil.

Det handler mer om at av-
standen til kirken kan føles
som en lang reise for mange.
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JUL ER «KRISTMESSE»

”Julemesser” har vi hatt i lang tid. Allerede
tidlig i november starta de første. Mange
fine ting har blitt solgt og lodda ut, jule-
pynt og gaver er kjøpt og misjonen eller
andre gode formål har fått en fin inntekt.
Julemesser er koselig og sosialt – og god
butikk. Andre gjør også god butikk på jula.
”Tidenes kjøpefest” i feit skrift møter oss
fra avisenes forsider. Det er flott å glede
hverandre med julegaver og samles rundt
et bord med god mat. Men tida er nå inne
for å sette på noen bremser i forhold til
det enorme forbruket vi har i vår del av
verden. For å redde miljøet i den verden vi
alle er avhengig av. Og for å redde jula og
det innholdet den har.
For jula er ”Kristmesse” – som det heter på
engelsk: Christmas. Jula er ikke en kjøpe-
fest, en matorgie eller fyllefest. Det er fei-
ring av mysteriet rundt Guds komme til
jord. Det er Barnet i krybba, det enkle og
fattige, som er i fokus. Vi må ikke glemme
dette Kristusmysteriet i julas sentrum – selv
om det blir mye glitter og stas i ramma
rundt omkring. Vi skal gjøre det fint og
vakkert til jul, vi skal pynte og stelle i stand
til koselig samvær i familie og menighet.
Men alt er der jo for å understreke feiringa
av kjærligheten og varmen som møter oss
i Jesus Kristus, for å glede hverandre og
takke for Guds gave til jord.
Nå har vi gleda oss lenge til jul. La oss fei-
re Kristmesse – med gaver, julepynt, god
mat, sang og fin julemusikk, - og med var-
me og omtanke for hverandre. Og la oss
samles til feiring i kirke og menighet. Gud
kommer nær og lar seg føde, blir et lite
barn. Slik møter kjærligheten oss, naken
og sårbar, og utfordrer oss til å tenne et lys
og et håp for vår verden. Og: det enkleste
er ofte det beste! GOD KRISTMESSE!

«Nå er det tid til å være
sammen, - tenne et lys og
falle til ro,
sitte i lyset fra flammen,

kjenne er tiden er god.»
(Tore Thomassen)

Julehilsen fra Helge prest   

hilsen presten

Bor du i Vik-området er det ikke usannsynlig at du vil få et
besøk av misjonsprest Inger Øybekk. Hun skal nemlig ut å
snakke med folk. Dette er noe Inger brenner for, og målet er
å møte mennesker i eget nærmiljø for å snakke om hvilken
rolle kirken kan ha i deres område.

GLEDER SEG.   Inger Øybekk gle-
der seg veldig til å møte folk på
Vik, og håper å få noen gode
samtaler om hva kirken betyr i
nærmiljøet.

FOTBALL (t.v.)  Inger Øybekk er
svært fotballinteressert, men å
kalle henne fotballgal er nok å
ta litt for mye i. 

UT for å møte menigheten
Berit Skovli
TEKST & FOTOF

Jeg har
stor tro

på små 
fellesskap i
hjemmene

«
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FASTE 
AKTIVITETER FOR
BARN OG UNGE

BABYSANG
FMU-huset på man-
dager (påmelding)

SMÅBARNSANG
FMU-huset på man-
dager kl. 09.30

SMÅBARNSTREFF
FEVIK Fevik kirke
hver fredag 
kl. 10.00

SMÅBARNSTREFF
VIK
Vik bedehus annen-
hver onsdag kl.
10.30

FREDAGSTREFF LIA
Lia bedehus annen-
hver fredag kl.
10.30

FEVIK 
SØNDAGSSKOLE
BS-AGENTENTE
Fevik kirke annen-
hver søndag kl.
11.00

VIK SØNDAGSSKOLE
Vik bedehus hver
søndag kl. 11. 00

HESNES
SØNDAGSSKOLE
Hesnes bedehus
hver søndag kl.
11.00

BARNELAGET LIA
Lia bedehus annen-
hver onsdag 
kl. 17.30

BARNEKORET ELLE
MELLE FEVIK
Fevik kirke hver
tirsdag kl. 17.30

BARNEKORET ELLE
MELLE FRIVOLL
Bygdheim bedehus
annenhver onsdag
kl. 17.30

VIRRE, VIRRE, VAPP
FEVIK
Fevik kirke hver
tirsdag 
kl. 14.00

FAMILIEKLUBB
FMU-huset 2. tors-
dag i måneden 
kl. 17.00

FAMILIE-
GUDSTJENESTER 
i Fevik kirke og på
FMU-huset på søn-
dager

ALFSAM
FMU-huset annen-
hver 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 MENIG-
HETS UNGDOM
FMU-huset  manda-
ger kl. 18.00

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

Mer informasjon får
du på menighets-
kontoret
Tlf. 37090118 /
37090113
www.fjaerepos-
ten.no

FASTE AKTIVITE-
TER FOR VOKSNE

MORGENSANG
Hver torsdag kl.
09.00 i Fjære kirke.

PROKOR øver
annenhver onsdag i
Fevik arbeidskirke
kl. 20.30-22.00

FJÆRE
KAMMERKOR
har øvinger i Fjære
kapell tirsdager kl.
19.30

til
tider

Faste
møte-
steder
og tider 
for ulike
grupper 
i Fjære
menig-
het.

Sørg for
at din
gruppe
også
kommer
inn her!

Gudstjenester i Fjære 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

Sprell Levende Tirsdag
holder til på Hesnes Bedehus
annen hver tirsdag fra kl
17.30 - 19.00. Vi er samlet til
felles samlingstund med for-
tellinger fra bibelen. Etter
samlingstunden deler vi oss
inn i tre grupper. Gruppe for
4-6 åringer, 7-9 åringer og
10-12 åringer. På gruppene
leker vi og noen ganger lager
vi ting. 7-9 åringene har
agentklubb der de løser opp-

drag knyttet til teksten. Bite-
tid er også en viktig ingredi-
ens i gruppene. Engang i
måneden har vi en miniko-
røvelse der vi lærer nye
sanger. Vi har en sprell le-
vende samling igjen før jul,
og det er tirsdag den 11/12.
Tradisjonen tro har vi alltid
adventsamling 4. søndag i
advent. I år er det søndag
den 23/12 kl 11.00, da kom-

mer Randi Vorhaug og vårt
Sprell Levende Barnekor
skal synge. Det blir servert
risgrøt. Alle er velkommen!
Første Sprell Levende sam-
ling etter nyttår er 8/1 og
annen hver tirsdag framover
våren. Vårprogram kommer
på internett siden til Sam-
men-prosjektet, www.fjære-
posten.no.

Fevik kirke er også i år klar for jule-
høytiden. En flott stall i full størrelse,
laget av gamle materialer , danner
litt av rammen rundt julens gudstje-
nester på Fevik. Juletreet er pyntet! 

Feviktun:
Julaften blir det en enkel gudstjeneste kl

11.30 på Feviktun. 
Her blir det vakker sang av Kirsti Peder-

sen Haugen med frender , og kapellan Odd-
var Tveito holder juleandakten. Samlingen
er åpen for alle som har lyst og anledning til
å komme. 

Fevik kirke (tidl.  Fevik Arbeidskirke)
I år blir det TO gudstjenester. 
Den første er kl 14.30 og vil være særlig

rettet mot de minste. Her vil Elle Melle
synge. 

Kl 16 blir det julegudstjeneste , og da ret-
tet mer mot ungdom og voksne. 

Det blir det kjente og kjære julesanger, le-

det av Kirsti P Haugen. Hun har med seg
andre  sangere og musikanter også. 

Oddvar Tveito leder gudstjenesten og vil
holde julepreken

Juledag
er nå blitt tradisjon også på Fevik .  Da in-

viteres vi til høytidsgudstjeneste. 
Vi starter et par timer senere enn vanlig

for at folk skal ha god tid til en lang julefro-
kost hjemme hos seg selv. M.a.o kl 13.00

Så vil julegleden fortsette i kirken med
mye vakker musikk, ledet av Kirsti P Hau-
gen. 

Prokor” vil  synge.  Oddvar Tveito vil  hol-
de juledagspreken og lede gudstjenesten . 

Vi tror at du går glipp av noe fint og viktig
hvis du ikke kommer på juledagsgudstje-
neste i kirken.  

For øvrig henviser vi til annonser. 

Hilsen Oddvar prest

Jul på Fevik

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENT I FJÆRE KIRKE
02.12.2007 11:00 Familiegudstjeneste 
09.12.2007 11:00 Gudstjeneste
16.12.2007 18:00 Vi synger julen inn 
24.12.2003 11:30 Gudstjeneste på Frivoldtun
24.12.2007 14:30  Gudstjeneste
24.12.2007 16:00 Gudstjeneste
25.12.2007 13:00 Høytidsgudstjeneste
26.12.2007 11:00 Gudstjeneste
01.01.2008 11:00 Gudstjeneste
06.01.2008 11:00 Gudstjeneste
13.01.2008 11.00 Familiegudstjeneste med dåpsskolestart 
20.01.2008 11:00 Gudstjeneste
27.01.2008 11:00 Gudstjeneste
03.02.2008 11:00 Familiegudstjeneste med dåpsskoleavslutning 
10.02.2008 11:00 Gudstjeneste
17.02.2008 11:00 Gudstjeneste
24.02.2008 11:00 Gudstjeneste felles med Fevik

Trenger du kirkeskyss ring Berte Marie Reiersølmoen, tlf. 37 04 22 41 
eller Beth Løhaugen, tlf. 482 77 934.

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENT I FEVIK KIRKE
02.12.2007 16:00 Lysmesse
16.12.2007 11:00 Gudstjeneste
22.12.2007 20:30 JULENATTINE i Fevikhallen
24.12.2007 11:30 Gudstjeneste på Feviktun
24.12.2007 14:30 Gudstjeneste
24.12.2007 16:00 Gudstjeneste
25.12.2007 13:00 Høytidsgudstjeneste
06.01.2008 17:00 Julefest i kirka
13.01.2008 11:00 Familiegudstjeneste med dåpsskolestart 
13.01.2008 19:30 Møte Israelsmisjonen
20.01.2008 11:00 Gudstjeneste
27.01.2008 19:30 Sangkveld med gjest
03.02.2008 11:00 Familiegudstjeneste med dåpsskoleavslutning 
03.02.2008 18:00 Seniorcafe
10.02.2008 11:00 Gudstjeneste 
17.02.2008 11:00 Gudstjeneste

HESNES BEDEHUS
VÅREN 2008
I tillegg til Sprell Levende er det en del andre faste  aktiviteter. Annen-
hver torsdag (partallsdatoer) er det møte der det inviteres talere fra
forskjellige organisasjoner. Det er bedehusstyret som er ansvarlig for
disse møtene.
Annenhver tirsdag (oddetallsdatoer) er det bønne- og vitnesamling.
Den andre tirsdagen er det jenteforening.
En kvinneforening i bygda har sine møter på bedehuset første mandag
i måneden.
Fast om våren, i mars/april, arrangeres det basar for fulle hus, og om
høsten har gutt- og jenteforeningene sin årlige basar, også for fulle
hus, og til inntekt for misjonen.
I tillegg arrangeres det fra tid til annen familiemøter.

Sprell levende
på Hesnes

Bente og Are Bjørge hygger seg på Sprell Levende 

Torsdag 13. desember blir det
julekonsert i Grimstad kirke
med mange aktører fra Fjære
menighet. Det er musikalsk
lederen i Fevik kirke, Kirsti
Haugen, som har tatt utfor-
dringen å lage en julekonsert
for stiftelsen «Livsglede»
denne kvelden. Det blir kjen-
te og kjære julesanger å synge
med på, og av de klassiske
perlene vil både O Helga natt
og Panis Angelicus bli frem-
ørt.  Aktørene spenner over
flere generasjoner fra, lille
Dina Andersen på ti til An-
dreas Solberg som har fyllt
seksti. Du får høre mange so-
lister denne kvelden Bjørg
Andersen, Vidar Øvland og

Ellen Halvorsen blir med, og
Pro kor vil både lede gode
game julesanger og synge
noen av nyere art.  Henry
Helås vil løfte allsangen med
sitt vakre trompet spill,  ak-
kompagnert av Grimstad kir-
kes egen organist Per Inge Al-
mås, og det sjeldne og vare
intrumentet mandolin trakte-
res av Bengt Taraldsen. På
strykerinstrument spiller
Aage Andersen cello og Kirsti
Haugen bratsj. 

Så om du finner veien til
Grimstad kirke på selveste
Luciadagen vil du få en fin
musikalsk opplevese i førjuls-
tiden Se egen annonse!

Julekonsert med «Livsglede» i Grimstad kirke
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