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Ikke alt er like lett

Det hender vi går på snørra, og av og til trenger vi hjelp og støtte fra andre, eller en å snakke med. I
konfirmanttida kan det være mye du gjerne skulle snakket med noen om. Derfor skal konfirmanter i
Fjære ha en fadder som de kan samtale med om de viktige tingene i livet. Ordningen starter med neste
konfirmantkull. Bildet (over) fra avslutningen for frivillige i menigheten, illustrerer at det kan være
nødvendig med hjelp fra andre for å komme seg på beina. Den lett innpakkede er Anne Hodnebrog.

Go
d som

mer!



Tradisjonen tro blir det også i år stor feiring av St. Hans – kvelden i Ranvi-
ka på Fevik. Kirka på Fevik inviterer store og små, unge som eldre, fra fjern
og nær til en hyggelig sammenkomst fra kl. 18.00 mandag 23. juni. Som tid-
ligere år blir det salg av grillmat og vafler med rømme og syltetøy, samt gra-
tis kaffe til alle. Ellers blir det selvfølgelig ulike aktiviteter, som natursti, va-
relotteri, sjokoladelotteri og hovedlotteri der hovedgevinsten i år er en flat-
skjerm. Fra scenen blir det underholdning med varierte musikkinnslag, og
Oddvar prest vil holde andakt. Bålet tennes klokken 21.00, og trekning av
hovedlotteri skjer ca. 21.15.

St. Hans – arrangementet i Ranvika er en stor og viktig dugnad for Fevik
kirke, hvor de ulike gruppene i menigheten deler på arbeidsoppgavene, og
hvor overskuddet går til viktige oppgaver i kirka. Nærmere 70 personer er
i sving for å gjennomføre arrangementet. Alle ønskes hjertelig velkommen
til en trivelig og sosial midtsommerfeiring i Ranviga. 

For St. Hans – komiteen 2008
Else Leifsen
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Døpte i Fjære
Når denne avisa havner i postkassene har Stortinget stemt over regje-
ringens forslag til ny ekteskapslov, med et resultat jeg i skrivende
stund ikke kjenner. Kirken, i betydningen «de som på kirkens vegne
uttaler seg i media» (med eller uten mandat) har i stor grad gått i ba-
ret og latt seg trekke inn i endeløse diskusjoner som særlig har dreiet
seg om sex og samlivsformer. Slik har «noen» i stor grad maktet å
flytte fokuset fra oppdraget Jesus gav disiplene (se teksten over dåps-
bildene på neste side) til den dagsorden som kritikere og motstandere
av kirken og det Bibelen lærer, ønsker skal være den rådende. Etter
hvert som myndighetene prøver å innføre lover og ordninger for sam-
funnet som ikke lenger samsvarer med Guds ord, kommer nødvendig-
vis nye fronter til syne, når trossamfunn og enkeltmennesker mer el-
ler mindre tvinges til å ta stilling. Samtidig kan det være sundt at vi
utfordres til å fortelle hva vi holder for rett og sant, og hvorfor. 
Allerede er det slik, som Oddvar Tveito påpeker i sin «hilsen presten»-
spalte i denne utgaven av Fjæreposten, at skillet går tvers gjennom
bispekollegiet når det gjelder synet på homifilt samliv. Angående sy-
net på ny ekteskapslov er trolig fortsatt flertallet mot regjeringens en-
dringsforslag. Men det er nærliggende å spørre «hvor lenge», og hvor-
dan skal kirken klare å holde fokus på evangeliet om Jesus, og ikke la
seg splitte og manipulere av krefter som har skjønt at «splitt og
hersk» er en strategi som kan fungere når ønsket er å tappe kirken
for kraft, enhet, utholdenhet og menneskelig energi.

Det er farlig lett, når det kommer til debatt og diskusjon, å tillegge
andre mennesker synspunkter og standpunkter de ikke har. Her må vi
alle vokte oss. Vi tolker og misforstår hverandre, og før vi vet ordet av
det, er det ikke lenger ønsket om sannhet som styrer oss, men ønsket
om å ha rett.

Det er et minefelt vi er havnet i, og det er tilsynelatende ingen enkel
vei ut. Jesus sa at han var kommet for å sette skille. Og da snakket
han om et skille som gikk like gjennom hjemmet, mellom far og sønn.
Mennesker som normalt skulle stått nær hverandre kommer til å opp-
leve at forholdet til Jesus og lydighet mot ham, skaper skille. Kanskje
må vi belage oss på mer av det slaget, og forstå at det finnes et
«med» eller «mot», et «følge etter» eller et «forlate». Vi liker ikke å
høre slikt. Særlig her sør vil vi helst ha det «greit».

I en del kristne ungdomsmiljøer har spørsmålet «What Would Jesus
Do» (WWJD) blitt brukt i undervisningssammenhenger for å hjelpe til
med å fokusere på det viktige og velge rett i vanskelige situasjoner.
Hva ville Jesus gjort? For å kunne svare må jeg kjenne Jesus godt. Jeg
vet jeg trenger å vandre med ham, bruke tid sammen med ham i
bønn og ettertanke. Bibeltekstene om ham kan hjelpe meg langt på
vei, men også Den hellig Ånd kan og vil rettlede meg. «For han skal
ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere
det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det
som er mitt, og forkynne det for dere.» (Joh. 16, 13b-14)

At jeg så langt i slike front-saker har kommet til standpunkt som er
motsatt av det min egen prest har kommet til, oppleves vanskelig. Li-
kevel tror og ber jeg om at vi sammen kan formidle evangeliet om Je-
sus til mennesker som trenger nåden og tilgivelsen. Selv
med de beste hensikter vil vi begge være avhengig av
den samme nåden og den samme tilgivelsen. Og i møte
med andre mennesker og vår egen fornuft, må vi i tide
trå et skritt til side så Jesus slipper inn. 

Peer Rødal Haugen
redaktør
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Aleksander Tveit Salvesen
Døpt i Fjære kirke 2. mars

Kaia Pedersen
Døpt i Fjære kirke 2. mars

Mina Sofie Sundsvold Lindstøl
Døpt i Fjære kirke 2. mars

August Talseth Hansen
Døpt i Fjære kirke 2. april

Bo Wold Nilsen
Døpt i Fjære kirke 2. april

4. ÅRG.

flere dåpsbarn
på neste side

«Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått
all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør
alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og
Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lær dem å
holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med
dere alle dager inntil verdens ende.»

Iben Sofie Tomter
Døpt i Fjære kirke 2. april

Nicolay Brustad-Olsen
Døpt i Fjære kirke 2. april

Oda Mindrebø
Døpt i Fjære kirke 17. april

Sander Nicolay Bankhaug
Døpt i Fjære kirke 27. april

Hannah Heskestad
Døpt i Fjære kirke 1. mai

Ida Marthine Forbord
Døpt i Fjære kirke 1. mai

Mathias Helleland Stie
Døpt i Fjære kirke 1. mai

Morris Salvesen Trillo
Døpt i Fjære kirke 1. mai

Robin Nordmyr Svantesen
Døpt i Fjære kirke 25. mai

Stina Ausland Tveit
Døpt i Fjære kirke 25. mai

FRIBO er en ny og spennende trio
satt sammen av tre dyktige musi-
kere fra Norge, Skottland og Eng-
land.

Anne Sofie Linge Valdal fra Nor-
ge, Ewan MacPherson fra England
og Sarah-Jane Summers fra Skott-
land, er alle tre profesjonelle utø-
vere som tar for seg den norske fol-
kemusikken og kombinerer den
med skotsk og engelsk folkemusikk.

Resultatet er noe helt unikt, med
en kombinasjon av folkemusikktra-

disjoner som sjelden har vært gjort
før.  

De har høstet stor entusiasme for
musikken sin både i inn- og utland,
og blir ansett for å være en av de
mest fremadstormende folkemu-
sikkgruppene idag.

Med den norske folkemusikken
som utgangspunt tar de tak i disse
tre sterke tradisjonane med åpent
sinn og prøvar å finne likheter som
de føler det er viktig å utforske.

I dette nummeret åpner vi en ny spalte vi kaller «Fjærefolk», der vi
vil presentere historisk stoff fra gamle Fjære.  Vi tror Fjæreposten
har en del historieinteresserte lesere, som sitter på historier fra vår
svunne eller svinnende fortid som kunne interessere våre lesere. Vi
hører gjerne fra deg.    Red.

F

Norsk skotsk engelsk
folkemusikkmøte
Fjære kapell 18. juni kl. 19.00

St. Hans
i Ranvika

det
skjer

Entré kr 100,-



Hjertesukk fra
konfirmasjons-
fotografen...

Sommerferien nærmer seg
med stormskritt. Ferie er vel
noe vi alle lengter etter. Det
å kunne gjøre ingenting,
bare kjenne varmen, dra på
båttur og nyte lange lyse
kvelder, nei, det er ingenting
som sommer!

Mine barndomssomre har jeg hatt både i Ro-
galand og Nord-Norge. Men det er somrene
fra Andørja i Troms jeg husker best. Jeg tror
neppe at det var så mye sol og varme, men
det er likevel det jeg husker! Søte markjord-
bær nedenfor den store ura, sykkelturer til
”Ho Anna” der vi var i fjøset og melket gei-
ter. Ikke minst husker jeg at det var sol,
stemmer og liv hele døgnet. Det var ikke like
enkelt å sove når vennene syklet ute på veien
nattestid. Men mamma mente vi trengte
søvn, så da var det bare å ligge stille og gjøre
et tappert forsøk på å sove. 

Sommer for meg var også å være med på
leir. Først som vedheng på mine foreldre
som var ledere, deretter som deltaker. Lek,
bading og kveldsmøter er noe av det jeg hus-
ker. Etter hvert som jeg ble eldre og kom på
tenåringsleir, var det nok guttene som ble
hovedinteressen når sant skal sies! Men tak-
ket være gode ledere, godt program og stor
romslighet, sitter jeg igjen med mange gode
minner. En stor takk skal også mine foreldre
ha som ga meg mulighet til å reise på leir.

Fjære menighet arrangerer ikke sommer-
leir for barn og unge. Men det er det mange

andre kristne organisasjoner og menigheter
som gjør. Også familieleir. Kanskje det kun-
ne være et alternativ i sommer? Uansett er
det å være sammen med familien og dele de
gode opplevelsene svært viktig.

Vi i Fjære menighet tar ferie fra mange av
aktivitetene i sommer. Men FMU drar av
gårde på sin faste sommertur til Danmark og
Tyskland. Dette er kjempepopulært og ca. 90
ungdommer har meldt seg allerede. Ellers vil
jeg nevne at i oktober arrangerer vi en 24-ti-
mers festival i Vikhallen. Dette vil være for
barn fra 5. til 7. trinn. Konfirmantfadderord-
ningen og brukerundersøkelsene er også
nytt av året. Mer om dette kan dere lese om
i denne utgaven av Fjæreposten. 

SAMMEN-prosjektet går over i en ny fase
fra nyttår. Hva dette vil innebære vet vi ikke
ennå. Men vi håper å kunne fortsette det
meste av det vi har satt i gang, og kanskje
også nye ting kan dukke opp. 

Til slutt vil jeg nevne Blåturen vi arranger-
te for alle frivillige medarbeidere. Det var en
herlig kveld med mye moro. Takk til alle dere
som gjennom året tar ansvar i menigheten.
Uten dere stopper menighetens arbeid opp. 

Da gjenstår det bare for meg å ønske alle
en riktig god sommer med mange gode opp-
levelser som en kan ta fram en kald vinter-
dag!

Hvorfor en slik ordning?
Hensikten er at konfirmanten
gjennom ordningen erfarer at
det er fint å snakke med voks-
ne mennesker om livet, om
Gud og om sine medmennes-
ker. Erfaringen fra konfir-
mantlederne er at ungdom
trenger kontakt med voksne
som de kan ha fortrolighet til.
Mange ganger kan det være
vanskelig å snakke med mor
eller far, og da kan det være
godt å ha noen å gå til som en
stoler på. Dessuten er dette i
tråd med hva SAMMEN -
prosjektet handler om, nem-
lig at hjemmet/faddere er
svært viktige samarbeid-

spartnere for de unges tros-
opplæring. 

Hvem kan være konfir-
masjonsfadder?

Det kreves ingen spesiell
bakgrunn eller utdanning for
å bli fadder. Men det forut-
settes at en har et positivt for-
hold til den kristne tro.

Hvordan skal disse
møtene foregå? 

Alle faddere vil bli kalt inn
til et veiledningsmøte 16. ok-
tober. Deretter vil en ha fire
samtaler i løpet av konfirma-
sjonstiden. Der er utarbeidet
en «samtale guide» med tema

og spørsmål som en skal bru-
ke som utgangspunkt for
samtalen. Men det er fadde-
ren og konfirmanten som selv
bestemmer hvor mye eller
lite de vil si etter hva som er
naturlig og komfortabelt. Det
er også laget klare retnings-
linjer for disse møtene, slik at
alle skal føle respekt, trygg-
het, åpenhet og ærlighet.
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– trosopplæring i Fjære menighet

Berit Skovli
Leder for
trosopplæringen

Sommer

Berit Skovli
TEKST & FOTOF

Tine Henriksen
Døpt i Fjære kirke 25. mai

Andrea Sofie Mydland Karlsson
Døpt i Fjære kirke 1. juni

Isabel Lillejord
Døpt i Fjære kirke 1. juni

Line Hauge
Døpt i Fjære kirke 1. juni

Samtale, fortrolig-
het, vekst og livs-
erfaring er stikkor-
dene for nysat-
singen til Fjære
menighet.   Fra
høsten av vil nem-
lig konfirmantene
bli utfordret til å
finne seg en fadder
som de skal ha fire
samtaler med i lø-
pet av konfirmant-
tiden. Dette må
være en voksen de
har tillit til, og
som kan være en
medvandrer til
konfirmanten
under konfirma-
sjonstiden.

Linn-Eri Vestli
Døpt i Fjære kirke 1. juni

Theodor Aas Klemmetsen
Døpt i Fjære kirke 1. juni

Kanskje er du blant dem som engang bestilte konfirma-
sjonsbilde fra Kjell Olav, men ikke husket å hente det? I
så fall er du ikke alene. Den standhaftige konfirmasjons-
fotografen sitter med bunker av uavhentede konfirma-
sjonsbilder fra de seinere åra. Kjell Olav ville sette stor
pris på om du stakk innom og gjorde noe med saken...

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

Vil du være min fadder?

Prosjektet har hatt som mål
å få trosopplæring til å bli et
samarbeid mellom kirke og
hjem. For å nå dette målet
har en forsøkt å fokusere på
likeverdig kommunikasjon,
dialog og inspirasjon. Har så
alt dette utgjort noen for-
skjell? 

Påvirkning og bevisstgjø-
ring er ikke enkle størrelser
å måle. Aktiviteter og hand-

linger er enklere å telle. Nå
ønsker Fjære menighet å
spørre foreldre og faddere
om hva de mener. Målet er å
få en pekepinn på arbeidet
som er gjort, men en håper
selvsagt også på gode inn-
spill som kan føre til utvik-
ling.

I første omgang er det la-
get spørreskjema til dåps-
foreldre, kontaktfaddere og
foreldre til fireåringene. Et-
ter hvert vil en også spørre
flere grupper. Eksempler på

spørsmål kan være hvordan
en synes en blir møtt av kir-
kens ansatte, om en har fått
nok informasjon, om SAM-
MEN – prosjektet har bi-
dratt til mer kirke - hjem
samarbeid i trosopplæring,
en spør etter hva kirken kan
bidra med osv. osv. Spørre-
skjemaene vil deles ut på
samlinger, men det kan også
hende at en etter hvert vil
ringe ulike målgrupper.

Nå er ikke det å evaluere
menighetsarbeid noe nytt i
Fjære menighet. Konfirman-
tene og deres foreldre har
kommet med sine meninger
om konfirmanttiden i et par
år allerede. Dette har gitt
verdifulle tilbakemeldinger
til de som planlegger og dri-
ver konfirmantarbeidet.

Berit Skovli
TEKST & FOTOF

SAMMEN–prosjektet går etter nyttår
over i en ny fase. Mye av det som er satt
i gang, og ikke minst måten å arbeide
på, vil fortsette som en del av
menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Brukerundersøkelse

Det er fascinerende å gå rundt i Gustav Vigelands skulptursamling i Vigelandsparken, og se alle de ulike livsbildene kunstneren
har gjenskapt i sine steinskulpturer. Dette kunne vel være en konfirmantfaddersamtale. Konfirmanten ser kanskje litt morsk ut,
men det kan jo hende at han bare grubler og tenker hardt...

Å være i et godt fellesskap,
betyr mye for den enkelte,
særlig i tenåra.  Men det er
saker det kan være godt å ha
en voksen å snakke med. Det
skal være konfirmantfadde-
rens oppgave.     

(arkivfoto fra LIV-kurs)



– Ja, hvorfor, Inger?
– Da Jesus ga disiplene mi-

sjonsbefalingen, sa han noe
om å at vi skulle gå til alle og
forkynne evangeliet, sier Ing-
er Øybekk. Hvis vi som kirke
virkelig ønsker å nå mennes-
ker med Jesu budskap, må vi
være villig til å gå på utsiden
av kirkerommet. Rett å slett
møte folk der de befinner seg.
Dette er ikke enkelt, men jeg
ønsker å være med på å ta ut-
fordringen, sier hun. Prest
Inger Øybekk er ansatt i Det
Norske Misjonsselskap
(NMS), og i samarbeid med
Vestre-Nedenes prosti har
hun en femti prosent stilling
som gjør at hun jobber noe i
Fjære menighet.

Kirka et supermarked?
Vik er et område med stor

utbygging, og det er mange
innflyttere som velger å slå
seg ned her. Rett før jul kun-

ne dere lese om Fjære menig-
hets satsing på dette områ-
det, og Inger Øybekks tanker
rundt temaet. Hun har nå
gått litt fra dør til dør og
snakket med folk som bor på
Vik.

– Jeg har blitt godt mottatt,
men det er ingen enkel opp-
gave, forteller Inger. Men vi
ønsker jo å komme i kontakt
med folk å høre hva de har å
si og hvilke tanker de har om
kristendom og kirkens ar-
beid. En opplever vel at
mange tenker på kirka som et
slags supermarked der en
dropper innom og bruker tje-
nestene når det passer. Og
bevares, det er flott og viktig
med både dåp, konfirmasjon
og bryllup, sier hun. Men en
skulle ønske at mange flere
kunne få et disippelliv, finne
en plass i menigheten for seg
og familien. Skal en få til det-
te tror jeg at vi som menighet
må tenke kreativt, og ikke
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FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

BIL- OG KAR.VERKSTED

LILLESANDSVN. 29, 4877 GRIMSTAD

TLF. 37252930   www.jpauto.no

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

Nye grenser, nye mennesker
En søndag i mai var Vik bedehus arena
for en storfamiliesamling. Prest og
organist stilte opp, og mange kan
kanskje lure på hvorfor. Hvorfor skal en
egentlig flytte seg ut av kirkerommet en
søndag formiddag? Vi stilte spørsmålet
til prest Inger Øybekk. 

minst være villig til å møte
medmenneskene våre i deres
hverdag, mener Inger.

Bygge fellesskap
Mange synes at de har mer

enn nok av aktiviteter og det
kan være vanskelig å få med
folk. Men Inger presiserer at
menighetens mål ikke først
og fremst er masse aktivitet,
men heller å bevisstgjøre
hverandre på hvor viktig fel-
lesskap i eget bomiljø er.

– Som jeg har sagt før, tror
jeg på det å åpne dørene sine

for naboer, skape gode møte-
plasser der en kan prate sam-
men, spise sammen og dele
det kristne fellesskapet, sier
Inger. Jeg tror vi må utfordre
hverandre litt, og sammen
kan vi be om at noen finner
dette som sin oppgave, opp-
muntrer Inger.

Planer framover
Vi som jobber i Fjære me-

nighet til daglig ønsker å
være med på noen fellessam-
linger utover høsten, til inspi-
rasjon og med mulighet til å

bli kjent. Vik søndagsskole
driver et flott arbeid og sam-
men med lederne på søn-
dagsskolen vil det bli storfa-
miliesamling i september og
november. Inger vil fortsette
å gå på besøk i området, og
hun håper å få til noen små-
grupper etter hvert. Hun
oppfordrer alle som kan om å
være med å be for arbeidet. 

Gudstjeneste i det fri

REtt og slett  
møte folk der de

befinner seg
Inger Øybekk

«

Det har blitt en tradisjon å feire en maigudstjenes-
te på toppen av Væråsheia. Det går gode stier til
toppen, både fra Vik, Hodnebrog og Moy-sida. 11.
mai kunne sognepresten skue ut over en forsam-
ling på 40-50 mennesker med stort og smått.
Vesterled musikkensemble bidro med flott musikk
og akkompagnement til salmene denne gangen
også. Etter gudstjenesten var det natursti og tid for
en kopp kaffe. 
Søndag 8. juni var det nok en friluftsgudstjeneste,
da Fevik kirke feiret gudstjeneste på Sandodden i
Strandsvingen, i strålende sommervær. Dessverre
har vi ikke noe bilde fra den. Om ikke før blir det
ny friluftsgudstjeneste ved Hauslandstjenna 17.
august .

Bildene er fra gudstjenesten
på Vik bedehus 11. april, der
både barn og voksne deltak-
tivt. 

Berit Skovli
TEKST & FOTOF
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I høstferien kan du bli med
Jan Inge Tungesvik og Arve
Konnestad til Italia. Uken vil
vise noe av det vakreste lan-
det har å by på. Lørdagen
lander flyet i Roma. Enten du
har vært i byen flere ganger
før, eller du kommer dit for
første gang, vil denne metro-
polen alltid overraske. Etter
to netter i byen reiser vi ned
til det som av mange kalles
verdens vakreste kyststripe;
Amalfikysten. Både Jan Inge
Tungesvik og Sophia Loren
har byen Amalfi og området
rundt blant sine favorittste-
der. Sophia har ett av sine fe-
riehus et par kilometer uten-
for byen. I løpet av de siste
årene har Jan Inge besøkt
byen ca. 10 ganger. Ved ho-

tellet på torvet får gjestene
denne lille byens pulserende
liv tett innpå. Dagene går
med til små ekskursjoner til
sjarmerende steder i nærhe-
ten. For de som ønsker det
blir det også mulig å besøke
Pompeii og vulkanen Vesuv.

Ad Fontes
Fontenen på torvet har in-

spirert reiselederne til å ar-
rangere en liten kulturell
overraskelse hver dag. Ved
disse samlingene skal vi prø-
ve å minne hverandre om
noen av kildene(”ad fontes”)
til vår kultur. I tillegg til Sop-
hias, Jan Inges og Arves fasi-
nasjon over Amalfi, må vi
ikke glemme at også Henrik
Ibsen bodde her. ”Et dukke-
hjem” ble til et par steinkast
fra vårt hotell. 

Vi håper mange fjærefolk
ønsker å forlenge sommeren
og bli med på en uke som vil
gi deg mange vakre inntrykk.
Se for øvrig annonse i denne
utgaven av Fjæreposten. Full-
stendig program finner du på
viasor.no. 

Arve Konnestad

Bli
med
dem
hjem

Dersom du er en nysgjerrig
person som virkelig ønsker å
lære noe om andres kulturer,
inviteres du med på et spen-
nende reisekonsept. Sammen
med  venner som er vokst
opp i fremmede land invite-
rer Arve Konnestad deg til å
være med dem hjem til deres
oppvekstmiljø. Fire turer er
under planlegging. Den før-
ste reisen går i vinterferien til
Burkina Faso sammen med
Issifou Koanda. Videre kan
du komme med Rafki Ben
(frisør i Grimstad) til Tunis i
påsken, Amira Pedersen(læ-
rer i Arendal) til Kroatia og
Bosnia Hercegovina juni
2009 og til slutt inviterer Fe-
vikmannen Otto Herrera oss
med hjem til Guatemala i
høstferien 2009. Ta gjerne
kontakt med Arve Konnestad
for nærmere informasjon. 

Arve Konnestad

Vakker
høst i
Italia

Haglund Regnskap as
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TRELAST og BYGGEVARER
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vinduer - hageartikler - osv. - vi blander maling
god parkering - egen kundebrygge - lån av varehenger 

varer levert på byggeplass

Foreningen Norden er en or-
ganisasjon som eksisterer
over hele Norden. De fleste
av våre politiske partier, næ-
ringslivs og arbeidstakeror-
ganisasjoner er medlemmer,
samt mange skoler, bibliotek,
kristelige og humanitære or-
ganisasjoner.

Arbeidet består  i å forsøke
å knytte kontakter mellom
organisasjoner, foreninger,
kommuner og enkeltmennes-
ker. Gjennom økt kunnskap
og vennskap utvikler vi Nor-
dens unike muligheter til
samarbeid.  Et samarbeid
som skal lette og berike hver-
dagen for alle i norden. Et
samarbeide som skal stimu-
lere til folkelig utveksling for
å trygge et flerkulturelt og
fredelig Europa.

Men Norden er mer. Vi har
en samfunnsmodell som sik-
rer trygghet for den enkelte
borger. Vi har like levekår og
grunnleggende verdier. Felles

kultur, språkfelleskap og et
samarbeid med dype historis-
ke røtter og gjensidig respekt
knytter nordboere sammen
og bygger den nordiske in-
dentitet.

Samarbeidet går ut på
mange ting. Nord-jobb er et
tilbud til ungdom om som-
merjobb i et annet nordisk
land.  Her i Aust Agder og
Grimstad har vi hvert år lese-
ringer som leser  norisk litte-
ratur.  Det kan være kvelder
med nordisk musikk, eller et
foredrag over et nordisk
emne.  Lokallagene og dis-
triktsorganisasjonene arbei-
der nok forskjellig. Her i
Grimstad har det vært klas-
seutveksling mellom ung-
domsskoler i vår by med sko-
ler i Danmark.  Speidere har
sammarbeidet om leirer m.m.

Men i nordensammenheng
er vi nok mest kjent for den
årlige nordiske gudstjenesten
i Fjære Kirke (i år er det den

10. august). Likedan de
mange sangkvelder med Fjæ-
re kantori og nå sist med Fjæ-
re menighets kor på turne i
Syd Slesvig og Danmark. Her
har sammarbeidet skiftet
med samarbeidspartner fra
Menighetsråd, Foreningen
Norden, og også med gene-
ralsekretæren i den Danske
Indremision.

I det økumeniske, nordiske
nettverk er vi noen fra Agder
som har deltatt. Vi er glade
for den støtte som vår biskop
har gitt ved selv aktivt og
være med i det nordiske sam-
arbeidet.

I Grimstad er det underteg-
nede som er leder, Eva Wik-
sen Næser v.leder, styremed-
lemmer er Ørnulf Bang og
Nora Gauslå.

Du er velkommen som
medlem av Foreningen Nor-
den.

Reier S. Hetland

Bli med til Grindsted!  
Foreningen Norden i Grim-
stad arrangerer tur til Grind-
sted i dagene 26. til 28. sep-
tember.  Turen går med buss
og oppholdet i Grindsted blir
på Filskov kro med halvpen-
sjon.

Første dag tar  vi oss tid til
å se oss om i Grindsted by.
Kansje noen vil handle?

27. september blir der ut-
flukt til "Kongernes Jelling"
og "Bindballe købmanns-
gård".

Søndag 28 september del-

tar en på gudstjenesten i He-
denes katedral, som er Grind-
sted kirke.

På hjemturen stopper vi i
Viborg for å spise lunsj på Sa-
lonen til Golf Hotellet, som
ligger i en flott park ved den
ene av Viborgs fine innsjøer.

Pris for turen med.  Frokost
på utreise, halvpansjon på
Filskov kro og lunsj i Viborg
på hjemreise  kr. 3.340,-.

Bindene påmelding til Reier
S. Hetland innen 25. august.
Telf. 906 95 647 eller

37 04 12 39.

Amalfi klamrer seg fast til klippene. Likevel er det god plass til fjærefolk!  Foto: J.I. Tungesvik

Nordisk vennskap

17. mai-bilder
Elle Melle, Girls Only (Marit
Emilie, Martha og Jenny Z,) og
Fredrik Songe (trommer) leverte
gode programinnslag til festen
på Fevik skole 17. mai.

I borgertoget i Grimstad var
FMU representert med K. Olav
den heldige og hans tilhengere.

Issifou Koanda

Fjære menighets kor på turné til sørlige Danmark i vår, og
besøkte både Flensburg og Grindsted. Her fra kirken i Grinsted



Peer Rødal Haugen
TEKST & FOTOF

Fjære menighet har opprettet
en forbønnstjeneste hvor du
kan ringe til en forbeder, som
vi be med eller for deg om
små og store ting i livet ditt.

– Forbønn behøver ikke
bare dreie seg om store og al-
vorlige saker, understreker
Bjørg. 

– Bibelen oppfordrer oss til
å be i alle livets situasjoner.
Bønn handler om å «tale for-
trolig med Gud i sitt indre»,
og når du ber om forbønn
lukker du også et annet men-
neske inn i livet ditt. Jesus
brukte selv mye tid på å be,
og det står også at han går i
forbønn for oss.

– Vi bruker selv forbedere i
livets ulike situasjoner. Det
kan være sykdom, det kan
være ank vi har for familie el-
ler andre menneskers situa-
sjon, eller mer hverdagslige
ting, sier de to.

Selv er de med i bønne-
gruppa i Fevik kirke, som

samles annenhver mandag.
De var også med i ei liknende
gruppe i Gjerstad, og tok del
på bønnemøtene på bedehu-
set der.

– Gud har gitt oss bønnen
også for å tjene andre men-
nesker ved å be for dem.

Fra tid til annen hender det
at folk ringer til Henry og
Bjørg og ber om å bli bedt for.

– Kanskje oppleves det let-
tere å be om forbønn hvis de
bare kan ringe en telefon og
få snakke med noen. For alt vi
vet synes kanskje noen det er
lettere å snakke med en
«fremmed», en som ikke
kjenner dem så godt, sier de.

Derfor, om det kan være til
hjelp for noen, vil de gjerne
være med på det, sier de.
Kanskje burde flere melde
seg til denne tjenestene, ten-
ker Bjørg og Henry, som er to
av tre som står på telefonlista
i dag.

Innflyttere
Bjørg og Henry kom til Fjæ-

re for fem år siden. I 2003
flyttet de hit, etter å ha bodd
30 år  i Gjerstad. Begge to er
lærerutdannet, og jobbet i
ungdomsskolen i Gjerstad,
Henry som rektor og Bjørg
som lærer og seinere i PPT
(pedagogisk-psykologisk vei-
ledningstjeneste). I tillegg var
de med i lag og organisasjo-
ner, og Henry var også aktiv i
lokalpolitikken i mange år.

De startet sin lærerkarriere
med to år i Lebesby i Finn-
mark, før de begynte som fol-
kehøgskolelærere på Danne-
vig i Drammen. Det var en
svært aktiv periode, fra 1963

til 1973.
– Folkehøgskolelærer er en

heldøgnsjobb, og da ble det
ikke tid til så mye mer enn
det som skjedde på skolen,
forteller de, selv om Bjørg var
både timelærer og hadde full
jobb utenfor folkehøgskolen.

– Da var ikke bønnen min-
dre viktig, både i kollegiet og
sammen med elevene, min-
nes de.

Fra et rimelig aktivt yrkesliv
og deltakelse i ulikt frivillig
arbeid har de altså landet her
i Fjære, i en langt roligere
pensjonisttilværelse, i sitt nye
hjem på Vikjordet.

– Det har blitt vel stille, inn-
rømmer Henry.

På veggen i stua henger
noen fargeforstørrelse fra
Henrys tid som aktiv amatør-
fotograf. Nå er også han digi-
talisert, og mørkeromsarbei-
det er en saga blott. Men
sang- og musikkinteressen
holder han fortsatt liv i, spil-
ler litt trompet eller synger i
kantoriet. 

– Men helsa er ikke hva den
engang var, så aktiviteten  be-
grenser seg helt selv, under-
streker Bjørg.

Men be kan de fortsatt, og
derfor har de også stilt sesg til
disposisjon. Om du vil at
noen skal be for deg, så er de
bare en telefon unna. 
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«Nå forstår vi stykkevis»

Det er apostelen Paulus som har denne erkjen-
nelsen. Selv ikke han hadde den fulle oversikt.
Selv ikke han visste alltid hva som var rett og
galt. Og da tenker jeg at det også må være lov for
oss andre å være usikre. 

Kirken har gjennom tidene endret syn på
mange spørsmål. Og kirken har også gjennom
tidene erkjent at den har tatt feil. Overfor en del
grupper mennesker har kirken bedt om tilgi-
velse fordi man ikke hadde gitt støtte til disse da
de trengte det som mest. 

Ofte er det erfaringene vi har som gjør at vi le-
ser Bibelen med nye briller. Ofte er det erfaring-
ene som gjør at vi endrer syn på ting.  Slik har
det også gjennom historien vokst frem nye kir-
kesamfunn. 

Jeg er en av de , som gjennom mitt liv som
menneske og prest har endret syn på en del
spørsmål. Noen vil kanskje tenke at det er da lite
prinsippfast og heller litt vaklende. Noen vil an-
klage  og  mistenke meg for å følge med strøm-
men, forsøke å være populær, være in. Jeg kjen-
ner at slike beskyldninger gjør vondt. Like galt
blir det som om jeg skulle  mene at de som står
på prinsippene er prinsippryttere som  glemmer
menneskene. 

Viktig for meg er å lytte til hva Bibelen sier.
Like viktig er det for meg å lytte til hvorfor den
sier det den sier, og i hvilken situasjon det er

blitt sagt. Jeg tror faktisk også at Paulus også
kunne ta feil. Han erkjenner det selv. 

Jeg har etter hvert  lært noe om å spørre etter
konsekvenser. Jeg erkjenner at det ikke alltid er
like lett å se konsekvensene, verken på kort eller
lang sikt. Ofte vurderer vi ut fra eget ståsted, og
mister oversikten på hvem som  blir berørt, og
hvordan de blir berørt. 

I spørsmålet om homofilt samliv har det over
tid pågått en diskusjon i vår norske kirke. Som
kjent er kirken delt i synet på dette. Målt ut fra
biskopenes standpunkt er den delt omtrent på
midten. Jeg tilhører de som nå er åpen for at
homofile skal kunne leve i et forpliktende for-
hold til hverandre, slik som heterofile. 

Regjeringen vil om kort tid legge frem forslag
til ny ekteskapslov som også omfatter ekteskap
mellom enkjønnede. Flere av mine kolleger har
flagget at dette er de imot. Jeg har selv vært
usikker på dette. Jeg ser at ett av de viktigste ar-
gumenter som brukes mot dette er at da også vil
kunne få barn. Og barn har rett til å kjenne både
mor og far. Jeg synes også at dette kan være vik-
tig. Men jeg ser at det allerede gjøres mange
unntak for det. Blant annet ved at enslige får
adoptere. Mange vokser opp med bare en forel-
der. 

Å sette seg i den annens sted, er for meg en
viktig lakmustest på om noe er rett eller galt. Og
jeg forstår at det kan oppleves nedverdigende
for homofile å ha  et partnerskap – og ikke et ek-
teskap. 

Jeg beklager at kirken i så stor grad har fått fo-
kus på dette med kjønn og sex. Sannsynligvis
har kirken en del av skylden for det selv. Synet
på samliv har endret seg i historien. Vi skal hus-
ke at Bibelen også gjenspeiler denne endring.
Ekteskap mellom en mann og en kvinne er ikke
den eneste form for samliv .  

Nevnes kan kong Salomos 1000 hustruer,
stamfar Abraham som får barn med trell-
kvinnen, og som «gir bort» sin hustru til faraoen
i Egypt. 

Det er ikke så fryktelig mange år siden det var
greit å ha en «frille» eller to, for de som hadde
råd til det. I min ungdom var samboerskap nes-
ten utenkelig. I dag er ca 95 % av alle jeg vier
samboere. Hvorfor dette har endret seg er et
stort spørsmål som jeg ikke vil bruke spalteplass
på her. Men vi forstår stykkevis. 

Verden står overfor enorme utfordringer i ti-
den som kommer. Globale, økologiske utfor-
dringer. Utfordringer - som  vil berøre oss alle.
Utfordringer hvor konsekvensene vil bli ødeleg-
gende for svært mange men-
nesker. Jeg er glad for at kir-
kemøtet , og biskopene er ty-
delige her. Dette stiller jeg
meg bak. I dette spørsmålet
synes konsekvensene å være
rimelig klare. 

Hilsen Oddvar prest

hilsen presten

Bønn forandrer

Bjørg og Henry
Helås har vært
opptatt av og
engasjert i bønn og
forbønn som en
menighetstjeneste
alle stedene hvor
de har bodd. 
– Vi  vet at bønn
nytter, for det har
vi opplevd,
forteller de to, som
kom flyttende hit
fra Gjerstad i 2003.
Nå stiller de seg til
disposisjon for en
forbønnstjeneste i
Fjære menighet.

FORBEDERE.   Henry og Bjørg Helås vil bruke stillere pensjonisttilværelse til forbønnstjeneste

Fjære-flagget

Som sikkert de fleste har fått med
seg, ble det norske flagget som heng-
er i våpenhuset i Fjære kirke kåret til
«Norges eldste flagg» (det reine
røde, hvite og blå) av Nitimen og
Oslo Flaggfabrikk. Ellen Bjerregaard
ved Flaggfabrikken mente at det i
alle fall kan dateres tilbake til folke-
tellingen i 1875. Gjeruld Torbjørn-
sen, som eide flagget i 1905, klippet
vekk «sildesalaten» og erstattet det
med et reint rødt stykke, og heiste
det ved Fjære kirke 9. juni 1905. Gje-
ruld står registrert ved denne folke-
tellingen, og Bjerregaard regner det
som sansynlig at han alt i 1875 had-
de flagget i sitt eie, kanskje til og med
før det, og dermed høyst trolig er en
del eldre enn flagget som kom på an-
dreplass. Det var flagget på Bjørn-
sons gård Aulestad, så vi er i selebert
selskap.

Kåringen vakte i alle fall en del
oppmerksomhet, både lokalt og na-
sjonalt, og det er jo litt artig for Fjæ-
re kirke, som ellers har så mange an-
dre, og enda eldre, skatter å vise
fram, å også ha «Norges eldste
flagg» hengende i våpenhuset.

Camilla og Ole Litleskare gav flag-

get til Fjære kirke 9. juni 1991, etter at
de med økonomisk hjelp fra Andreas
Ugland, hadde fått flagget restaurert
og rammet inn. Camilla hadde fått
flagget av sin far, Henrik Ugland,
som igjen hadde fått det av sin mor,
Kamilla Gurine Gjeruldsen, som var
gift med Gjørg Gjeruldsen, sønn av
Gjeruld Torbjørnsen. Flagget har
fulgt familien, og det har vaiet over
både Bergenhus og Akershus, i
Tromsø og i Damaskus. 

Bildet er fra overrekkelsen i 1991,
der Kamilla og Ole Litleskare sørget
for at flagget kom tilbake til Fjære
kirke, hvor det vaiet i 1905, og altså
var med på selve markeringen av at
Norge var blitt en selvstendig nasjon.

Overrekkelsen i juni 1991. Bildet har vi fått låne av Svein P. Hardeberg,
Grimstad-bilder. Vikarpresten t.v. har det dessverre ikke lykkes oss å finne
navnet på. T.h., med plaketten som forteller flaggets historie, står Gunnar
Hodnebrog. I midten, giverne, Ole og Kamilla Marie Litleskare.

Nitimen og Oslo Flaggfabrikk hadde i vår gående
en konkurranse om å finne Norges eldste reine
røde flagg. Det viste seg at tipset fra Fjæreposten
førte til at flagget i Fjære kirke kunne kåres til
«Norges eldste». I dette nummeret bringer vi bilde
fra da flagget kom tilbake til Fjære kirke i 1991.

,,

med misjonsfest
på Sørlandet 30. juli - 3. aug.
Norges kanskje mest spennende misjonsorganisasjon
er til stede i din nærhet i sommer. Landsmøtet på Bir-
keland Folkehøyskole blir en misjonsfest, preget av
mangfold og misjonsglød. Der legges det til rette for at
alle generasjoner skal trives og kjenne seg hjemme.
Festen skjer fra 30.juli til 3.august.

I år markerer Tibetmisjonen sitt 70 års jubileum. Mi-
sjonens historie er lang og kronglete, preget av trofast
tjeneste på bokstavlig talt nye veier.  Historien er preget
av kraftutbygging, helsearbeid, utbedring av infrastruk-
tur i et mildest sagt kronglete landskap, oppunder Hi-
malaya. Undervisning og yrkesutdanning helt opp til
høgskolenivå, er andre stikkord.

Tibetmisjonens utsendinger særpreges av profe-
sjonsutdanning innen ovennenvnte sektorer, og deres

daglige tjeneste har vært knyttet opp til denne profesjo-
nen. Likevel har den kristne kirken i dette området opp-
levd stor vekst. Den direkte preste- og evangelsierings-
tjenesten har vært utført av nasjonale medarbeidere.
Kanskje er det derfor veksten har vært stor. Hele tiden
har misjonen arbeidet i nært forhold til lokale kristne og
menigheter. I dag har Tibetmisjonen utsendinger i Nepal
og i Tibet.

70 åringen bærer ikke preg av pensjonsalder. Tibet-
misjonen står midt oppe i aktuelle situasjoner som har
verdenssamfunnets søkelys på seg. Sammen med an-
dre internasjonale- og nasjonale samarbeidspartnere
ytes det nødhjelp til hungersrammede i Tibet. Matvare-
mangelen er stor, noe som alltid rammer de fattigste
mest. Etter den siste jordskjelvkatastrofen som rystet
deler av Kina i Tibets nærområder, er det nå igangsatt
en innsamlingsaksjon for å hjelpe rammede. Kina, Tibet,
OL og menneskerettigheter er andre stikkord som syn-
liggjør at Tibetmisjonen virkelig er der det skjer.

Mer informasjon om Tibetmisjonens Landsmøte vil
du få på organisasjonens hjemmeside 

www.tibetmisjonen.no.
Møteprogrammet vil senere bli avertert i lokalpressen.

Velkommen til misjonsfest på Birkeland!

Faksimile fra Grimstad
Adressetidende 15. mai 2008

TRENGER DU FORBØNN?
Dersom du av en eller annen grunn ønsker
at noen skulle be for deg eller sammen med
deg, kan du ringe til en av disse.

Bjørg Helås / Henry Helås 37 25 95 55
413 05 626

Gunn-Elise Ramlet  37 04 79 81 / 952 86 981



Det mystiske eller spen-
nende speilet, hva er så det?

For 16 år siden restaurerte
Kjell og jeg et gammelt lite
hus som delvis er fra slutten
av 1700 tallet. Vi satset på
mye «gjenbruk», - bruke
mest mulig av ting og materi-
ale vi hadde. Et gammelt speil
passet glimrende inn, glasset
måtte imidlertid dessverre
skiftes for det var så altfor
flasset. I det vi tok av baksi-
den falt det ut mye sammen-
brettet papir som viste seg å
være skolepapirer fra 1880-
årene. Vel, vi skiftet speil, la
tilbake de gamle papirene,
pluss en lapp, og tenkte at en
senere generasjon eller andre
kunne gjenoppdage «skat-
ten». Det har derfor hengt i
Lillehuset slik i mange år,
men vi har jo fortalt gjester
om speilet.

I og med spørsmål fra gren-
dehusets styre måtte vi jo
igjen åpne speilet for å få litt
mer kjøtt og blod på histori-
en. Men, nå først kjapt, litt
om skolehistorien her i Fjære
og Grimstad.

Litt skolehistorie
Den gamle skolelov fra

1739 tilsa at alle skolebarn
skulle undervises i lesning og
religion, en forordning sa
dessuten at alle skulle under-
vises før konfirmasjonen.
Den gamle skoleloven ble
stående i ca 90 år, inntil den
ble avløst av en noe bedre
ordning i 1827. Likevel gikk
det lang tid før påbudene ble
iverksatt. At det gikk så tregt

kan henger sannsynligvis
sammen med at det var lite
fremgang i landet vårt. Men, i
1848 kom det i stand en by-
skolelov, som også gjaldt for
landdistriktene fra 1860. Det-
te ble et radikalt – før var det
en ren religionsskole, nå skul-
le skolen være allmenn dan-
nende. Folkeskolevesenet
fikk en fast form og sikker
plan for skolens virksomhet,
bl.a. med skoleplikt fra fylte 7
år. I 1861 var det 200.000 sko-
lepliktige barn i landet, hvor-
av 6632 ingen skole fikk pga
manglende lokaler og lærer-
krefter. Hver bygd ble nå delt
inn i skolekretser. Kretser
med mer enn 30 barn skulle
ha egen skole. Det ble skikke-
lig fremdrift i bygging av sko-
ler. En skolemann fra Holt, A.
M. Feragen, ble brukt som ar-
kitekt for en rekke skoler i
landdistriktene. Fjære hadde,
i følge branntakstdokument i
1859, et skolelokale på Vestre
Ugland, gnr 18 bnr 1, hos
Thomas Andersen som var
gårdbruker og skolelærer.
Den nye Fjære skole ble tatt i
bruk i 1870. Birketveit kom
allerede i 1858, og Moy 1864,
Molland i 1859, Landvik
1865. Folkeskolen i Grimstad
ble innviet i mai 1871.

En ny «Læsebog for folke-
skole og Folkehjemmet» av
prest og dikter P. A. Jensen
skapte strid i forbindelse med
overgangen fra religionsskole
til allmenn skole. Over hele
landet merktes motstanden.
Folk reagerte på innholdet
som kunne være farlig, verds-

lig, oppspinn og eventyraktig.

Om byutvidelsen i 1876 for-
teller historien: Byens inn-
byggere var ikke så begeistret
for den, fordi plutselig fikk
folkeskolen i Grimstad altfor
mange elever. Elevtallet økte
fra 200 til 324. Enkelte klasser
hadde opptil 51 elever. Videre
kan leses: «Klassenes elevtall
ble altfor stort og man vet, at
fra byens utkanter kommer
ikke alltid «Vår Herres beste
Barn»….»

Spesialordning: Elever fra
Fjære kunne allerede fra 1790
gå på Dahlske skole.

Men vi får gjenåpne 
speilet

Som dere ser er papirene
godt brettet og krøllet – det
er brukt for å holde speilet på
plass i rammen. Studerer en
papirene, oppdager en den
flotteste skjønnskrift. Men,
her er også det motsatte, så
det var nok tapere også den
gang. En ikke navngitt elev
har utrolig mange rettelser
ute i margen, en kan gjøre seg
ulike tanker om det.

Ellers dukker det opp
mange spørsmål. Hvordan
var skoledagen? Hvem var
barna? Hvordan gikk det med
dem? Og ikke minst: Hvorfor
havnet «skolepapirer» bak et
speil?

Vi har 3 elevnavn som
knytter seg til disse skolepa-
pirene, det er:

Marie C. Sørensen Ugland
Jakob Kristian Jakobsen
Tellef Tellefsen Ugland
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Marie
Vi starter med Marie C. Sø-

rensen Ugland, født i 1867.
C’en står for Charlotte. Hun
var datter til Severin Søren-
sen og Olivia Catrine Berg.
Severins far var Søren Bie Si-
monsen (Arendals Bie-famili-
en). Severin var født i 1832 og
i følge folketellingen 1875 var
han gårdeier, gårdbruker og
skipper. Han kjøpte «Skibbe-
vig» gnr 18 bnr 29 ut fra ho-
vedbruket gnr 18 bnr 1 til
Thomas Andersen. (Noe av
sistnevnte bruk tilhører i dag
Erik og Marianne Lilleholdt).

Her ved Vikkilen – i seilsk-
utetida, vokste altså Marie
opp. Hun gikk på Fjære skole
som ble bygget i 1870. (Det
som nå er MC-klubben). Ma-
rie fikk en bror i 1874, Karl
Gustav. Økonomisk må de ha
hatt det bra fordi familien tok
hånd om en blind bestemor –
og så hadde de hushjelp.

Langt fra alle jenter fikk
noe skolegang ut over folke-
skolen den gang. Ikke bare
fordi de var jenter, som sann-
synligvis ble gift og ikke
trengte «utdannelse». Det var
nemlig en underlig oppfat-
ning om jenter og læring. Si-
tat fra Reidar Marmøy: «Etter
1879 var det imidlertid van-
skelig å opprettholde forestil-
lingen om pikenes svake mu-
ligheter med teoretiske fag.»!!
Det samme året gikk to piker
opp til eksamen på Dahlske
med full fagkrets, og de fikk
de aller beste karakterer.
(Sånn i parentes: Kullene ved
middelskolen var små, men i
løpet av 13 år, fra 1886 til
1899 er det bare 17 færre jen-

ter enn gutter som går på
Dahlske).

Marie tok altså i 1880, eksa-
men i engelsk oversettelse.
Hva slags karakter hun fikk
vites ikke, fordi i flg. Elevpro-
tokollen for Fjære skole så
går hun i 1880 i 4. klasse på
Fjære skole (obs. delt skole)
Protokollen forteller hvilke
fag hun lærer på skolen. Det
er lesing, bibelhistorie, tros-
lære, historie/geografi, sang,
skriving, regning. Protokollen
viser dessuten «evne», for-
hold, oppmøte og forsøm-
melse og fravær uten grunn.
Disse protokoller er å finne
på Aust-Agder arkivet. Men
på Fjære skole undervises det
ikke i engelsk, så denne eksa-
men må Marie ha tatt «pri-
vat» eller på Dahlske skole.

I voksen alder gifter Marie
seg med svensken Martinius
Johanson fra Svarteborg, som
var en del år eldre. I folketel-
lingen står han oppført som
verftstømmermann og dagar-
beider. Året før deres første
barn ble født, kjøper de Mari-
es barndomshjem i Skibbevig
for 2000 kr. Maries mor var
blitt enke og klarte ikke å be-
tjene en pantobligasjon fra
1874. Martinius endrer navn
til Martin og Johanson til Jo-
hansen. De 5 barna til Marie
og Martin er: Johan, Olivia,
Severin (død ung), Rikard og
Magnus. Etter disse er det
mange etterkommere, også
her i Fjære. Olivia, som var
ugift, overtok huset i «Skib-
bevig». Her bodde også Ri-
kard med kone Gudrun
Knudsen og barna Anne Ma-
rie, Magne og Reidar inntil de
kjøpte hus i Skjevika. Magne

døde nylig. «Skibbevig» ble
solgt etter å ha vært i famili-
ens eie i mer enn 100 år. I dag
bor familien Else Solheim og
Atle Hovstad her.

Jacob
Neste student: Jakob Kris-

tian Jakobsen er født i 1886,
altså 14 år når han tar eksa-
men i norsk stil i mai 1880. På
Berge vokser han opp og har
enten gått på folkeskolen i
Grimstad eller på Frivoll, for-
di han ikke finnes i elevproto-
kollen for Fjære. Jakobs far
het også Jakob og kom fra
gården Haugland i Kvinesdal.
Senior Jakob var gift med In-
geborg Gurine Danielsdatter,
som fikk 4 gutter og 3 jenter.
I folketellingen 1900 fant jeg
ikke familien og tenkte at de,
i likhet med mange andre
kanskje var reist til Amerika.
Jeg kontaktet Per Assev, som
kunne opplyse at familien
hadde tat gårdsnavnet Haug-
land. Det er godt å kunne ty
til slike kunnskapsrike perso-
ner som Per Assev. Mange ser
fram til bygdeboka han skri-
ver om Frivoll, den kommer
snart.

Familien Haugland bor på
Klingremoen. Senior er gård-
bruker, selveier og jobber på
verft som tømmermann.
Apropos: Navnebytte og til-
leggsnavn var slettes ikke
uvanlig, noe en bør ha i bak-
hodet når en leter etter slekt-
ninger eller andre. «Vår» stu-
dent-Jakob ble skipsfører, i
folketellingen for 1900 er han
på «havet». Hvilken skute
han er på vites ikke, men vi
vet at han bl.a. førte barken
«Esther» i 1902. En yngre

bror ble styrmann. Jakob ju-
nior gifter seg, i voksen alder,
etter 1900 med Anna Sofie
Gunulfsen. Om han flytter til
Kr.sand er jeg litt usikker på,
men han begraves på Fjære
kirkegård 9/4 1921, 55 år
gammel. Da bor de på
Ugland!

Forrige fredag stolpet jeg i
snøen på Fjære kirkegård, i
håp om å finne gravstedet til
Jacob Haugland. Det var en
ganske rar følelse, der og da,
å finne gravminnet, en obe-
lisk, som fortalte at her ble Ja-
cob og Anna stedt til hvile.
Dette gravminnet vil sann-
synligvis bli fredet fordi det
ligger på parsell L som fore-
slås fredet. Kjenner ikke til
om de hadde etterkommere.
Anna dør i 1941, hennes
adresse er Klingremoen. Mye
taler for at hun bor i sammen
med sine svigerinner.

Litt mer om Jakobsen/
Haugland-barna: Broren
Bernhard, som ble styrmann,
hadde en datter, Randi. Hun
er mor til Bernt Henrik Vedal.
Denne familien hadde eien-
dom på Bråstad, der hvor Be-
rit og Torleif Knudsen bor i
dag. Et jorde på nedsiden av
veien kalles fortsatt Haug-
lands jorde. Den samme
Bernhard skal ha planta blod-
bøka som troner der oppe. Et
epleslag som de har i dag på
Bråstad er dessuten oppkalt
etter Haugland (gården i Kvi-
nesdal). Iflg. Per Assev het
den yngste av
Jakobsen/Haugland-barna
aleksandra, f. 1881. Hun var
ugift og levde til 1964. Søste-
ren, Anna Dortea, ble lærer-
inne på Frivoll skole. Hun dør

i 1932, samme året som en
annen ugift søster, Anne Ma-
rie. Disse bor på Klingremo-
en.

Tellef
Hva med den siste kandida-

ten? Tellef Tellefsen Ugland
gikk opp til eksamen i eng-
elsk oversettelse i mai 1880.

Hvem av Tellefsen var han?
Her er det virkelig mange å
velge blant. Hedring av beste-
foreldre, oppkalling var van-
lig, flere søskenbarn kunne
hete likt. Jeg har blinket ut
Tellef Tellefsen Ugland, f
1867, som den jeg mener er
den samme som skolepapi-
rene viser. Alderen passer
best, altså 13 år i 1880.

I så fall var faren Ole Tellef-
sen, f 1827. Han var gårdeier,
gårdbruker og skipsfører, gift
med Sofie Marie Pedersdat-
ter, f. 1836. Gården hadde 1
ku, 1 svin, de kunne høste
1/8 tønne hvete og 1  tønne
potetsed. I løpet av 14 år får
ekteparet 7 barn. Ekteparet
får tre jenter før Tellef kom,
og selvsagt ble han oppkalt
etter farfaren.

Datidens store verfts- og
rederfamilie, Tellefsen, ruver
i miljøet. De var driftige folk
som skapte store verdier i lo-
kalsamfunnet, ga grobunn
for næringsliv og datidens ut-
vikling innen skutebygging.
De hadde store eiendommer
på Ugland.

Den aller første Jens Tellef-
sen kom fra Nærbø i Landvik.
Neste ledd Tellef Jensen, f
1785-1849 var gift med Birthe
Jørgensdatter Bringsværmo-
en. Disse fikk 8 barn. I voksen
alder bodde 7 av disse så nær
hverandre på Ugland, at de
nesten kunne kjenne mid-
dagslukten til hverandre. I
Grimstad bys historie kan en
lese om brødrene Tellefsen;
Jens, Jørgen, Anders og Ole
og hvordan de gjorde seg be-
merke, også som kommunale
ombudsmenn, bl.a. ordfø-
rere. Tellefsen brødrene og
etterkommere bygde seg hus
på Ugland, fine hus som fort-
satt eksisterer. Nevnes kan:
Olands, Karl Olsens, J.J.
Uglands sveitserhus, Horte-
mo, Jean Bjørges m.fl. pluss
at søstrene til Tellefsen-brø-
drene bodde nærmere Vikki-
len, i Søvigen. Søstrene Anne
Marie og Inger Bergitte var
gift med to skipperbrødre,

Fjærefolk Fjære har en lang og mangfoldig historie, mer eller mindre kjent av
oss som bor her i dag. I serien «Fjærefolk» vil vi presentere biter
fra denne historien, om «fjæsinger» før oss.

På et møte på Fjære grendehus i april fortalte ELSE-
MARIE BERGBYE om informasjon hun har fremskaffet
etter et artig funn av noen gamle papirer. Dette er bi-
drag til historien om mennesker og skoleforhold i
Fjære, og dette passer godt i Fjæreposten. Vi har vel-
villigst fått låne hennes manuskript, og hun forteller
resten selv:

Jeg heter Else-Marie og jeg bor her i nærmiljøet,
nærmere bestemt på Vestre Ugland ved Vikkilen. Har
”snust” på miljøet i snart 18 år og flyttet hertil for 11
år siden, - til Kjell Berg som er vokst opp her.

Å flytte hertil fra Kristiansand var en utfordring, en-
kelt sagt: Jeg flyttet fra et ”smørøye” til et nytt. Om-
rådet her på Ugland har fascinert meg, det er spen-
nende på grunn av sin egenart og forhistorie. Som yr-
kesaktiv jobbet jeg i Kristiansand kommune bl.a. med
mye variert kulturrelatert virksomhet og prosjekter.
Mye artig og givende arbeid.

Sammen med en nabo forsøktes for 10 år siden,
sånn på amatør vis, å samle inn lokalhistorisk stoff, in-
formasjon, opplysninger fra de nærmeste eiendom-
mene i nærmiljøet. Litt fikk vi tak i, men ”innhøsting-
en” var heller mager. Tanken bak var at kanskje kun-
ne noe brukes senere hen når det skulle skrives bygde-
bok for Fjære. Anne Tone Aanby hjalp oss på gli, for-
di også hun så frem til å skulle ta fatt på fortsettelsen
av bygdebokserien for gamle fjære.

Vel, uten å gå inn på det, synes bygdeboksprosjek-
tet å strande foreløpig. Det er underlig at ikke Grim-
stad kommune har råd, eller har råd til å la være, fort-
settelsen av bygdebokserien om Fjære. Nå som
”bibliotekbiten” er i boks, ville det være ønskelig å
komme i gang igjen med skrivingen, slik at det forelå
et produkt til byens 200 års jubileum i 2016.

Da jeg fikk spørsmål om å fortelle om ”speilet” var
jeg nølende. Var nå det så mye? Vel, o.k., kan nøste
litt og se om det har noe for seg. Underveis kom tvi-
len, fordi det ble litt for omfattende og ikke minst:
spennende mer arbeid, enn hva som var tiltenkt. Husk
jeg er amatør.

Det mystiske speilet

Noen av elevtekstene 

Den taknemlige Løve

I historien om det første Korstog fortældes der om en Ridder ved Navn Gotfred de
la tour. Han drog til Palæstina. En dag reiste han igjennem en Skov, og hørte et ynke-
lig Klageskrig. Om det var Dyr eller Mennesker vidste han ikke. Med al Forbauselse
saa han en Løve, som en græsslig Slange havde snoret sig omkring. Gotfred tog op
Sabelen og hug Slangen i to Dele og friede Løven ifra disse farlige Lænker. Løven led-
sagede ham overalt som en tro Hund. Da han reiste hjem til europa, vilde Skipperen
ikke tilade ham at have Løven med om bord. Løven maatte blive tilbage paa Stranden.
Den stod der og brølede en Stund, men saa kasetde den sig i Vandet og svømmede
efter Skibet. Det taknemmelige Dyr burde havt bedre Sjæbne.

Underlig Redning

I Krigen imod Napoleon i 1813 laa 3 Soldater ved Muldefloden i Tyskland. De talede
med hinanden om Venner og Slægtninger. Da sagde de at de skulde forsøge at sove,
thi næste Dag ventede de at komme i Slag. Den ene som laa i Midten, vaagnede og
drømte at hans Moder raabte paa ham. Og ved sin Uro vækkede han alle de andre
Kammerater, de sagde til ham, at han skulde lægge sig ned igjen, og ikke tale saa høit
i Søvne. Han sad en liden Stund, da lagde han sig igjen. Da raabte Moderen anden

Gang paa ham meget stærkere, og han sprang op, og en Bombe faldt ned paa de sam-
me Sted som han havde lagt. Bomben bored et Hul i Jorden og oversprøitede de to
Kammerater med Sand og Jord. Da kom der Brev fra hans Moder. Hun havde drømt,
at Fienden sigtede paa hans Bryst, og hun havde drømt det samme om igjen. Hæn-
delsen viser at Kjærlighed kan gjøre Under.

Hvorledes bør et Skolebarn rettelig anvende sine Fristunder?
Et Skolebørn bør anvende al mulig Flid og Opmerksomhed baade i deres Undervis-

ningstimer og i deres Fristunder. Først bør jo et saadant Barn, naar det er fri, lære sine
Lektier og forberede seg godt til den følgende Dag. Naar det saa er færdigt hermed
og har lært sine Lektier godt, bør det også anvende al mulig Flid paa at hjælpe sine
Forældre med deres Arbeide eller og saa at springe Ærinder. Men Størstetallet af saa-
danne Barn lader deres Fristunder henrinde ubenyttede og paa en vederstygelig Maa-
de, idet de ikke skjønner paa, hvilke onde Følger dette fører med sig. De nægter at
gjøre det, som deres Forældre befaler dem, men løber tvertimod du til sine Kamme-
rater, som ikke ere bedre enn de selv, og de leger da med hverandre til langt paa Af-
tenen. Nei, et Skolebarn bør ikke alene i sine Fristunder forberede seg paa sine Sko-
lefag, men ogsaa i Ferierne bør det sysle med sine Bøger, og hver Dag læse deri, for
at det ikke skal glemme det, som det forhen har lært. Vi kan daglig se, hvor taabeligt
det er for sadanne Barn at lade deres gode Barndomsaar henrinde paa en saadan ve-
derstygelig Maade.

forts. neste side
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Siri og Ingvar møtte hver-
andre i et selskap hvor det ble
kjærlighet fra første blikk. Pa-
ret bor for tiden i Kristian-
sand og har planer å bli bo-
ende der. Bryllupsforbere-
delsene har vært hektiske og
tatt mye av tiden deres så de
har egentlig ikke hatt så mye
tid til å tenke. De kunne for-
telle at det var først på vei til
Fevik at det gikk opp for dem
at nå skulle de faktisk gifte
seg. De hadde tatt hånd om
alle forberedelsene selv og
gledet seg nå til den store da-
gen.

Tilhørighet og frihet
På spørsmål om hvorfor de

valgte Fevik kirke, kommer
svaret fort fra bruden: 

– Det er her jeg har vokst
opp og her jeg føler en tilhø-
righet til, derfor er det helt

naturlig å gifte meg i Fevik
kirke. 

Brudgommen nikker sam-
stemmende, selv om han ikke
har vokst opp i menigheten
har han vært til stede på flere
tilstelninger og følt seg veldig
godt tatt i mot. De poengte-
rer også at det er selve vielsen
de vil fokusere på og ikke kir-
kebygget. En annen fordel er
den store friheten man får.
Det er rom for stor kreativitet
både hva musikk og pynting
angår. Dessuten er det veldig
greit å slippe og tenke på ti-
den. Her kan vielsen vare så
lenge vi ønsker. En annen
fordel er den intime stem-
ningen det skaper. I Fevik kir-
ke er det mulig å fylle opp
hele salen, og nærheten
mellom brudeparet og gjes-
tene er større enn i andre kir-
ker.

Disse faktorene visste bru-
deparet å utnytte. Kirken var
pent og stilrent pyntet og

musikk innslagene var mange
og av svært høy kvalitet. I
mangel av orgel ble det et ut-
drag av Cinema Paradiso til
brudemarsj med piano og
klarinett. I løpet av vielsen
ble det sanginnslag av søs-
trene Halvorsen og ikke
minst Familiekoret Halvor-
sen - en utrolig flott opple-
velse. 

Sjette par ut
Å gifte seg i Fevik kirke er

som sagt ikke noe dagligdags.
I hele kirkens historie er det
kun fem par som har gjort det
tidligere. Nå ble Siri og Ing-
var det sjette. Tidligere har
begge søstrene til Siri, Berit
og Ellen, giftet seg der. Dette
var også en grunn til at paret
valgte akkurat denne kirken.
De vil oppfordre andre til å
vurdere Fevik kirke til bryl-
lup. Dette skaper en helt spe-
siell stemning også en vielse
litt utenom det vanlige. 

Det er ikke hver dag det er vielse i Fevik kirke. Men lørdag 3.
mai skjedde det igjen. Siri Halvorsen fra Fevik og Ingvar
Narvestad fra Kristiansand ga hverandre sitt ja denne store
dagen. I løpet av 2008 er det hele 48 vielser i Fjære kirke,
mens det bare er denne ene i Fevik kirke. Fjærepostens
utsendte møtte brudeparet dagen før dagen.

SCOTT OM DET GODE I 
MENNESKET

Scott om det gode i mennesket
«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 SJØMANNSLIV

«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)

SCOTT OM GUD

«Naar jeg allikevel mener at vite noget
om Gud, saa er det i en anden betydning
av ordet. Det er heller ikke fordi jeg er teo-
log, det er fordi jeg tror – fordi det er en fø-
lelse i meg som vanskelig lar seg definere,
men hvori det blander seg noget anelses-
fuldt, noget erindrende kunde jeg si, noget
som bunder i den forstaaelse, at al tilvæ-
relse er mystisk i seg selv og forutsætter en
tilblivelsesproces, hvor jeg mener at Gud
staar bak. Viden om Gud blir derfor anelse
om Gud, som ikke kommer til os gjennem
vore vanlige sanseredskaper og bevises
paa videnskabelig maate – jeg tror nok du
vil være enig i det. Naar vi nu skal medde-
le denne anelse til hverandre, griper vi
som oftest til ordet – det skal med sine for-
skjellige lyd uttrykke disse følelser og
anelser, dette vare  indi os, dette uutsigeli-
ge noget – og her har ordet sin svakhet, og
her mener jeg  at det kommer til kort.»

(«Hyrden» 1927-utg. s. 226-227»

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 

Jørgen og Johan Nicolai Mel-
dal Olsen fra Herø. Disse satt
opp hus hvor vi bor. I tillegg
bodde den ugifte søsteren,
Signe, her. I huset hvor vi bor
er det fortsatt møbler og an-
net fra den tiden. Det het seg
at det skulle følge med huset.

Forresten: Den ene av Mel-
dal Olsen-skipperne, Johan
Nicolay, førte Jens Tellefsens
emigrantskip «Ugland» til
Amerika i 1858. Skipet var
bygd på Tellefsens verft i
1855, der deler av Nymo hol-
der til i dag. Tenk for et syn
når emigrantene kom ned
Hulveien med oppakning og
eiendeler til steinbrygga på
Uglandsstranda hvor de gikk
om bord!!

Vel, så tilbake til «vår» Tel-
lef som blir skipsfører og gift
med Aasine, f 1870. De bor i
barndomshjemmet til Tellef,
gnr 16 bnr 8, Karl Olsens 2
etasjes hus (med 10 værelser).
I 1900 er Tellef midlertidig i
Amerika, mens hustruen går
svigermoren til «hånde». For
øvrig i huset bor et par hvis
mann også er midlertidig i
Amerika. To av brødrene til
Tellef, Hans og august, er
begge styrmenn på seilskip,
ft. Afrika. Søster Agnes hjel-
per moren i huset, mens yng-
ste broren er sjømann, ma-
tros.

Tenk hvilke impulser disse
tar med seg hjem når de duk-
ker opp fra den store verden!

Takket være opplysninger
via Per Assev, vet vi litt mer
om Tellefs videre tilværelse.
Etter folketellingen 1900 må
vi trive til andre kilder. Per
assev opplyser at Tellef og
Aasine fikk barna: Nils f
1902, han ble havnefogd i
Arendal. (Olga) Sofie f 1903 –
ble Røde Kors søster i Oslo.
Ugift. Ole f 1905, var i Hong
Kong. Else f 1908, gift med
Odd Steen i Oslo, fikk 2 barn.

Jeg har forsøkt å få bekref-
tet om «våre» tre skoleelever
gikk på Dahlske skole. Aust
Agder arkivet har rester etter
skolebrannen i 1962. Store
deler av akrivmaterialet er så
skadd at det ikke kan åpnes.
Om de har gått her, Marie,
Jakob og Tellef, så ligger nok
opplysninger dypt bevart i
uleselig brannskadde proto-
koller. Men, det var ingen an-
dre «videregårende» skoler
enn Dahlske den gang.

Den gamle esken
Hvis dere vil høre mer så

har jeg litt til... Esken er også
laget av brukte skolepapirer.

Som en kuriositet har jeg
tatt med denne forunderlige
eske. Den er så slitt at den
bør ikke berøres for mye.
Denne er laget av samme
skolemateriell som vi fant i
speilet! De skrevne ark er
brettet møysommelig til en
eske som er kledd med et pe-
nere papir. I lokket er der
skrevet, slik vi forstår det
«…..Johan Nilsen Gjømle
forerret mig Ommund Ras-

mussøn Gjømli.»
Ommund Rasmussøn kom

fra Heggebostad, f 1837, g.m.
Karen Bergitte Olsdatter.
Disse bodde på Gjømle, i hus
under Niels Olsen Gjømle.
Han arbeidet som tømmer-
mann på verft, men var også
ute på barken Esther da den
var ny. (1887). Fordi han se-
nere bodde på Gjømle tok
han Gjømli etter Rasmussøn.
Ommund og Karen Bergitte
kjøpte senere Kalvehagen, ca
1870.

Nils Olsen Gjømle hadde
en sønn som het Johan, f
1852. Denne Johan var altså
15 år yngre enn Ommund. Vi
kan tro at den unge Johan var
så god venn av Ommund, at
han gjorde seg flid med å lage
en gave til den voksne ven-
nen. Kanskje har Ommund
hatt med seg unggutten på
verven? I hvert fall er det
Ommund som har skrevet på
innsiden av lokket. Esken er
tatt vare på i alle år og står i
et skatoll, som har hørt til hu-
set. Oppi her er lagt koppeat-
tester for nesten alle barna til
Ommund og Karen Bergitte
pluss andre viktige papirer.
Tydeligvis har dette vært en
gave som har betydd noe.

Etter arrangementet på
Fjære grendehus er det inn-
hentet opplysninger om at
Ommund Rasmussen døde
mens han var ute med bar-
ken «Esther», i følge opplys-
ninger i april 1888 fra konsu-
len i Melbourn, i brev til lens-
mann Ulstrup. Hyreboken
som har ligget her i huset, i
skatollet bnr 18 bnr 2, tatt
vare på av datteren Della. Det
står å lese i brevjournalen at
hyreboken ble oversendt.
Barken «Esther» returnerte
til Grimstad i desember 1887.
Ommund er sannsynligvis
begravet i Melbourne.

Nevnte Johan er en av for-
fedrene til Johan Ribe på
Naxbie.

Å løse mysteriet om hvem
som har brukt gamle skole-
papirer bak speilet, overlater
jeg til andre. Papir var dyrt, så
det tok de vare på. Jeg har
selv sett gamle snu konvolut-
ter og bruke dem på nytt.

Kilder
Folketellinger 1865, 1875, 1900
Matrikkel 1886
Per Assev
Reidar Marmøy: ”Grimstad på 1900-tallet”
Norges bebyggelse, Aust-Agder
Grunnboksopplysninger
Anne Tone Aanby
Egne arkiverte nedtegnelser
Grimstad bys historie
Elevprotokoller fra Fjære skole
Utskiftingskart Gjømle/Ugland 1865
Begravelsesprotokoller kirkekontoret
Grimstad
Branntakstprotokoll Fjære/Landvik 1872
Eldre dokumenter på eiendommen 18:2
Mønstringsruller v. Statsarkivet, Kristian-
sand
Hyrebok for Ommund Rasmussen

Else-Marie Bergbye

Ingvild Wangensteen
TEKST & FOTOF

Inger Øybekk
Prest
tiainger@online.no
T: 40 40 60 35

Sa   i Fevik kirkejaFevikjenta Siri Halvorsen, ble viet til sin  Ingvar Narvestad i Fevik kirke 3. mai.
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BARN OG UNGE
BABYSANG
FMU-huset på man-
dager (påmelding)

SMABARNSANG
FMU-huset på man-
dager kl. 09.30

SMABARNSTREFF
FEVIK Fevik kirke
hver fredag 
kl. 10.00

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 tirsdag 
kl. 17.30-19.00

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

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.

VOKSNE
MORGENSANG
I FJÆRE KIRKE
Hver torsdag 
kl. 09.00

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!
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støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

Siviløkonom Per Arne Gulstad
Sømsveien 5, 4870 Fevik – tlf. 37 04 40 06

www.fevikregnskap.no

Du gjør det du kan 
– vi gjør det vi kan!

Gudstjenester i Fjære
06.07.2008 11:00 Gudstjeneste. 

Musica Sacra deltar med kor 
13.07.2008 11:00 Gudstjeneste
27.07.2008 11:00 Gudstjeneste
10.08.2008 11:00 Nordisk gudstjeneste
24.08.2008 11:00 Gudstjeneste
31.08.2008 11:00 Familiegudstjeneste

i Fjæreparken
07.09.2008 11:00 Gudstjeneste med

presentasjon av konfirmantene
14.09.2008 11:00 Gudstjeneste
21.09.2008 11.00 Storsamling Vik bedehus
28.09.2008 11:00 Gudstjeneste

Gudstjenester i Fevik
29.06.2008 11.00 Gudstjeneste
13.07.2008 11:00 Gudstjeneste
10.08.2008 11:00 Gudstjeneste
17.08.2008 11:00 Friluftsgudstjeneste

ved Hauslandskjenna
31.08.2008 11:00 Gudstjeneste
07.09.2008 17.00 Samlingsfest 

11:00 BS-agentene og Søndagsskolen
14.09.2008 12:00 Gudstjeneste på Rise stasjon

Avreise fra Fevik kl. 11.
Gudstjenesten er v/ Svein Arne 
Egeland og STI. 
Grilling, åpen stasjon, natursti, 
togtur til Nelaug kl. 14.15 m.m

21.09.2008 11:00 Gudstjeneste BS-agentene
28.09.2008 11:00 Gudstjeneste med presentasjon 

av konfirmantene.

Gudstjenester
STI
PROGRAM

2008
Lørdag 16.august
kl.11.00: Vi prøver
på nytt. Vi skal til
toppen av Arendal
- Høgsteinsheia. 

Søndag 14.sept.
kl.12.30: Vi møtes
på Rise stasjon
etter gudstjenes-
ten i Fevik Kirke.
Her blir det grilling,
natursti, leker m.m
Kl.14.20 er det
mulig å ta toget til
Nelaug. Tilbake ca.
15.35.Passer for
alle aldre.

STI-Fevik
(Normisjons turist-
forening, Fevik). En
forening tilsluttet
Normisjon.
Foreningen drar på
både korte og lange
turer sammen og
støtter arbeidet
Normisjon driver i
Aserbajdsjan.
Kontakt: Arne M.
Gimse 37048405

Tlf.: 37 25 38 00      Mail: gri@viatravel.no      Postboks 68, 4891 Grimstad

GRIMSTAD

BLI MED PÅ SPENNENDE REISER!
• Roma og Amalfi  27/9 08:  Reiseledere Arve Konnestad
og Jan Inge Tungesvik. Påmelding innen 27. juni

• "Bli med dem hjem-turer" 
Kontakt Arve Konnestad 40469986

Mer informasjon fra menighetskontoret
Tlf. 37090118 / 37090113
www.fjæreposten.no


