4 Fjæreposten

2008

menighetsavis for Fjære

OPPGRADERT • Nytt ute og inne i Fevik barnehage • 10
HELGEN • St. Ragnar fra Bringsværd til Orknøyene • 11
PENSJONISTEN • Dag Christensen runder av etter 25 år • 12-13

Bygge miljø, vise vei
FMU startet
semesteret
allerede i
sommer, med
tradisjonell
sommertur, og
står godt rustet
foran et nytt
arbeidsår.
Etter 30 år
Kateket KjellOlav Haugen
er trolig en av
Grimstads
rikeste.
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Kall dem supportere, tilhengere, disipler, etterfølgere.
Kjært barn har mange navn. Er de synonyme? Er disippel og supporter det samme? Av og til får en det inntrykket.
Dager med Beijing i alle kanaler har til fulle vært en
kommentar til helten og hennes eller hans beundrere
og tilhengere. Hele nasjoner har flokket seg om sine
helter og forbilder på en måte som grenser tett opp
mot dyrkelse. Men som ved alle seinere store idrettsbegivenheter spøker tanken i bakgrunnen, om helten
er ekte eller falsk, om det er en juksemaker og bedrager vi heier på. Kan vi tro på ham? Er hun en vi kan
stole på i det lange løp? Men hvordan det nå er eller
ikke er, så er forholdet mellom idol og tilhengerskare
forholdsvis overfladisk. Dagens supportere har en hang
til å svikte når motgangen melder seg.
Det var annerledes her på berget rundt år 1000.
Knapt noen atleter å snakke om, og dopet vokste vel
fritt bak huset. Det var ingen elitebevegelse å snakke
om. Men på ett område var det skapt fronter med
klare sympatier og antipatier om hvem man ville støtte
og følge. Kvitekrist eller de gamle gudene? De som
heiste flagg og gav til kjenne at de ville følge Kvitekrist,
skaffet seg nok modige og fremstående venner, men
også mektige og hensynløse uvenner. Det er både fascinerende og lærerikt å dykke ned i historien og prøve
å se for seg hvordan det var å tilhøre kirken her i landet, som Kristus-troende, i hundreåra rundt år 1000 –
på Ragnvald jarl fra Bringsværds tid. Noen hadde nok
uedle motiver for å velge den nye troen, men fram av
historien stiger det noen som hadde opplevd en så
stor forvandling i sitt indre liv at det også farget og formet deres liv og handling i det samfunnet og den tida
de levde i. For mange av dem var det bare martyrdøden i vente. Et menneskeliv var lite verdt, og det var
lett å gripe til sverd og spyd for å kvitte seg med en
meningsmotstander. Mange av de første kristne lederne her i landet fikk et kort og dramatisk liv. Men Han
de hadde møtt var ikke død, og den levende Jesus Kristus fikk stadig flere etterfølgere, som ved sit liv og virke fikk sette et tydlig og merkbart preg på nordmenn
og livet i Norge. Nye verdier og et annet syn på menneskets verdi skapte et samfunn hvor det fantes rom
for nåde og tilgivelse, og omtanke for sin neste.
På kommentarplass i Vårt Land skrev Erling Rimehaug
for litt siden interessant om disippelskap. Har den krist-
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ne kirke i Norge, i vesten, sluttet å forkynne Jesu kall til
etterfølgelse? Han skriver: “Å være disippel betyr å
leve i fellesskap med Jesus, å åpne seg for en prosess
som skal gjøre oss mer og mer lik ham. Dette handler
først og fremst om en indre forvandlingsprosess – som
selvsagt vil gi seg noen ytre utslag, men som ikke kan
oppnås bare ved å følge bestemte regler.... mange som
sier at kristne er akkurat som alle andre, og det eneste
som skiller oss fra syndere flest, er at vi er tilgitte syndere. Men dermed sier vi også at vi ikke har noe å bidra med til en bedre verden.”
I så mange samtaler om kristendom har jeg møtt på
oppfatningen at mange mener de kristne først og
fremst tror de er bedre enn andre mennesker. Det er
så galt at jeg kunne grine. Men like fullt tror jeg at
mennesker som tar Jesus på alvor og slipper ham inn i
livet, vil bli preget av ham på en måte som også vil endre den ytre livsførselen. Men, det er et stykke fra å
kunne likestille enhver kristens livsførsel med det Jesus
kalte oss til. Helliggjørelse var et ord de gamle brukte;
en forvandling som Gud selv står for. Altså ikke noe å
prange med og eget verk å skryte av. Ingen sammenlikningskonkurranse for å fremheve seg selv, men en forvandling av den enkelte i forhold til seg selv, slik man
var før møtet med Jesus. Det som gjorde at helgnene
sto oppreist da det virkelig røynet på.
La meg avslutte med Rimehaugs avslutning: “Vi er
redde for å skape A-lag og B-lag i kirken, for å stille
krav som gjør terskelen høyere. Men poenget er ikke å
stille krav. Poenget er å gi folk muligheten til å høre
Jesu kall: Følg meg. Hvis vi skusler det bort, har vi skuslet bort hele poenget med å være kirke.”
Kanskje har vi noe å lære av dem som tråkka opp
spora for kirken i Norge?

Vet du om en person, en aktivitet eller en sak som bør omtales i
Fjæreposten? Kontakt redaktøren, eller send inn tekst og bilder selv.
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Døpte i Fjære
«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.»
flere dåpsbarn
på neste side

Liv Grete Selmer
Døpt i Fjære kirke 7. juni

Daniel Kristian Gjeruldsen
Døpt i Fjære kirke 15. juni

Emily Høivold Johnsen
Døpt i Fjære kirke 15. juni

Ida Emilie Larsen
Døpt i Fjære kirke 15. juni

Ida Rose Arntsen
Døpt i Fjære kirke 15. juni

Thea Marie Hoft
Døpt i Fjære kirke 15. juni

Erik Refstie
Døpt i Fjære kirke 22. juni

Helene Himle Sunde
Døpt i Fjære kirke 22. juni

Kaja Fallås
Døpt i Fjære kirke 6. juli

Helle Hagesæter Skaarup
Døpt i Fjære kirke 13. juli

Johannes Jenssen
Døpt i Fjære kirke 13. juli

Julie Skajå Frivoll
Døpt i Fjære kirke 13. juli

Lydia Breivik Rydland
Døpt i Fjære kirke 13. juli

Christoffer Bakken
Døpt i Fjære kirke 27. juli

Benjamin Sandkleiv Steffensen
Døpt i Fjære kirke 10. august

Peer Rødal Haugen
redaktør

Den “ukjente” vikarpresten på bildet
ang. overrekkelsen
av “Fjæreflagget”
var ikke så ukjent.
Han heter Terje
Tønnesen. Ragnhild
Ribe var kja/pt på
tråden med riktig
navn på presten,
som viet henne og
hennes mann i
Fjære kirke mai
1991.
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Rekordstort
konfirmantkull

Det er utrolig gøy at så mange velger å konfirmere
seg i Fjære menighet, vi kan med sikkerhet si at vi
ligger langt over landsgjennomsnittet i forhold til

– trosopplæring i Fjære menighet
Cecilie Anderson
Døpt i Fjære kirke 10. august

William Haugholmen Esketveit
Døpt i Fjære kirke 10. august

Magnus Haugholmen Esketveit
Døpt i Fjære kirke 10. august

Vilde Haugvaldstad Mjåsund
Døpt i Fjære kirke 10. august

TROSOPPLÆRING
I FJÆRE MENIGHET
SAMMEN med
foreldre og faddere
SAMMEN med
jevnaldrene og voksne
Sunniva Schou Tennfjord
Døpt i Fjære kirke 10. august

Sommerferien er over og vi er i full gang med høstens aktiviteter. For mange barn og unge er høsten en tid med
store forandringer. Barnehage og skole, nye miljø og nye
venner. Overganger fra det trygge og faste til nye ting kan
være en stor utfordring. Noen synes det er morsomt og
tar alt nytt på strak arm, mens andre trenger litt mer tid.
Jeg er selv midt inne i en overgang. Vår eldste sønn har
flyttet ut. Det er jo flott at de vil ut og oppleve verden,
studere og finne sitt eget liv. Men huttetu så nifst for mor
og far! Finner han seg til rette, husker han å låse døra og
passe på mobilen og ikke minst, kommer han seg greit
hjem til hybelen om kvelden? Oslo er en stor by når en
bor på Sørlandet!
Men det er ikke bare vår eldste sønn som får en ny tilværelse. Familielivet i heimen endres også. Rutinene i
hverdagen blir litt annerledes. Ikke minst begynner en å
kjenne at tida går, og ens egen ungdom blir fjernere og
fjernere. Det burde jeg vel skjønt for en stund siden kan
du mene, men, det er nå rart med det. En føler seg jo evig
ung! Men tida går, og godt er vel det. For vi ønsker jo utvikling, og det er en god følelse og se ungene står helt
støtt på egne bein i egne liv.
Og det er jo slik at vår rolle som foreldre endres etter
som barna vokser til. Vi går fra å være en oppdrager til å
bli en medvandrer. Balansen er hårfin mellom å være en
som lytter og oppmuntrer, til å gi en passe mengde gode
råd. Det er lett å overøse dem med våre egne opplevde erfaringer, og glemme at de må få lære livets realiteter på
egen hånd.
Jeg husker selv da min egen far lett irritert sa: ”Du må
jo forstå at hvis du gjør dette, vil det gå slik og slik. Det
har jeg jo selv erfart!” Å, som det provoserte meg! Han
kunne da ikke vite hvordan min situasjon var! Dette kan
nok flere kjenne seg igjen i. Vi vil så gjerne skjerme og beskytte, hindre bana i å bli såret og trå feil. Men en må
slippe taket. La dem ta valgene selv. Og det er neimen
ikke lett!
Slik opplever jeg at Gud ser på oss. Han er vår kjærlige
Far, lyttende og mild, men også klar på livets mange utfordringer. Men det er vi som må ta stegene selv og gå
veien. Men ikke uten hjelp. Gud er alltid der når vi behøver han. Og det kjenner jeg gir meg trygghet.
Til sist vil jeg dele med dere en bønn som jeg fant i
dåpsboka, Arvegull.

Du som har gjort barna
så avhengig av oss voksne
så formbare og hjelpeløse:
La våre hjerter fylles med
varme og tålmodighet
visdom og livsglede.

Haglund Regnskap as
AUTORISERT REGNKAPSFØRERSELSKAP
Sømsveien 5 • 4870 Fevik
Regnskap – Bedriftsrådgivning

Tlf. 37 25 61 00
www.haglund.no
Medlem NARF
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undervisning. I oktober blir det en stor aktivitetsdag for alle konfirmantene sammen. I tilegg har vi
flere normale samlinger. Det ser ut til å bli et innholdsrikt halvår, og det blir ekstra spennende med
så mange konfirmanter.
Vi i staben i menigheten setter stor pris på at så
mange ønsker å være konfirmant hos oss. Det kan
bli en utfordring med så mange, men den takler vi
nok greit. Vi ønsker alle Fjære konfirmanter 2009
velkommen til et uforglemmelig år.

Høstens aktivteter
F

Berit Skovli
TEKST

& FOTO

Fjære menighet er mer enn
det som skjer i kirka søndag
formiddag. Det yrer av liv og
røre i både i kirkene, på bedehusene, FMU og ellers i
hele sognet. Mange av aktivitetene kjenner dere godt
fra før, og alle aldersgrupper
skal få tilbud. Vi skal ikke
ramse opp alt som finnes her,
men vi nevner noe.
Søndagsskolen

Søndagsskolene arrangeres
både i Fevik kirke og på Vik
bedehus. På Vik vil de i tillegg til de vanlige søndagskolesamlingene, invitere til to
storfamiliesamlinger. Barnelaget i Lia møtes annenhver
onsdag. Sprell Levende på
Hesnes har sine faste samlinger annen hver tirsdag, i
tillegg arrangerer de en
Sprell Levende frokost og ett
adventsverksted.

La dem bli sterke
under vår omsorg,
trygge og selvstendige
ved vår side.
Bevar oss alle i kjærligheten
og omslutt oss med din fred.
Margareta Melin /
Julie Waaler Eckhof

Berit Skovli
Leder for trosopplæringen

før, men nytt i høst er at annenhver fredag vil et team fra
Drottningborg delta. FMU
har sin faste kveld på mandager med åpent hus. Både
ungdomsgruppa på Fevik og
FMU vil dra på tur i løpet av
høsten.
24hours

Årets nyhet er 24hours festival 18. og 19. oktober. Dette
er en festival for 5. – 7. trinn
og finner sted i Vikhallen fra
kl. 12 lørdag til kl. 12 søndag.
Det blir massevis av aktiviteter i hallen, med avbrudd av
sceneinnslag, mat og bitte litte granne søvn! Alle i den aktuelle aldergruppen fra hele
Grimstad vil få invitasjon.
Mer om festivalen nedenfor.

Trosopplæringa

I tillegg fortsetter vi vårt
trosopplæringsarbeid, med
samlinger, aktivitetsdager og
utsendelser for barn og unge
mellom 0 – 18 år.
Ellers så er det bare å følge
med i lokalpressen, Fjæreposten og ikke minst på
www.fjæreposten.no. Der
finner dere til en hver tid
oppdaterte kalendere, og ikke
minst egne sider for alle aktivitetene.

Babysang

Babysangkurset starter opp
i september med Kirsti Svalastog Knudsen som leder.
Barn og voksne inviteres til
Småbarnsang hver mandag
formiddag på FMU. Denne
høsten blir det også småbarnstreff på Vik bedehus
annen hver fredag.
Konfirmantene

Foreldres bønn
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hvor mange det er i målgruppen. Hva som er grunnen til den høye oppslutningen, vet vi ikke, men vi
føler vi har et konfirmant opplegg som appellerer
til ungdommen.
I løpet av konfirmasjons-tiden vil vi oppleve mye
spennende sammen. Allerede i september reiser vi
til Danmark, fordelt på tre helger. Dette er en kickoff der vi lærer hverandre å kjenne og få god kontakt allerede tidlig i semesteret. Litt senere i september blir det Roadservice med konsert og litt

Elias Wold Mellem
Døpt i Fjære kirke 10. august

Overganger

Lukas Trollsås-Johansen
Døpt i Fjære kirke 10. august

Aldri tidligere har det vært så mange konfirmanter i Fjære menighet som i år. Vi er
nå oppe i 87 konfirmanter i Fjære og 55
på Fevik, erfaringsmessig kommer det
også noen i løpet av de første ukene med
undervisning.

Konfirmantene starter opp
årets konfirmanttid med
Danmarkstur. Årets kull er
stort både på Fevik og Fjære,
noe som er svært gledelig.
Nytt i år er ordningen med
konfirmantfaddere. Dette
har vi skrevet om før, men
kort fortalt er det slik at konfirmantene skal finne en voksen de har tillit til og som de
skal ha et par samtaler i løpet
av konfirmanttiden.
Ungdomsgruppa
på Fevik

Ungdomsgruppa på Fevik
vil møtes hver fredag som

Nå får endelig de litt yngre menneskene i Grimstad mulighet til å dra på
Festival. Fra lørdag 18. til søndag 19.
oktober arrangeres Sørlandets første 24Hours festival i Vik-hallen.
Dette er en festival for deg som går
i 5., 6. og 7. klasse.
Festivalen begynner lørdagen klokken
tolv og varer som navnet sier i 24 timer.
I løpet av disse timene blir det et innholdsrikt program med mange aktiviteter, sceneshow, sosialt samvær, mat og
kanskje også litt søvn.
Av aktiviteter kan vi nevne BungeeRun, Bruskasse-klatring, Stor fotball,
Radiostyrte biler pluss en og annen
overraskelse. Det vil i hvertfall ikke bli
kjedelig denne helgen i Vik-hallen. Det
blir også forskjellige show fra scenen
med både konkurranser, sang, musikk,
film med mer. Litt god festival-mat skal
også bli ordnet.
Det er på tide at byens barn også får
en egen festival. 24hours vil blir i ho-

vedsak arrangert i samarbeid mellom
Fjære menighet og Agder og Telemark
bispedømme. Det blir selvfølgelig ordentlige festivalpass og andre festivaleffekter. I september vil alle barn i kommunen få invitasjon til festivalen. Dessverre har vi kun adresse til dem som er
registrert i den norske kirke. Så om din
venn ikke får innbydelse, be han/henne
med. Dette er en kjempesatsing og vi
satser på minst 150 deltakere. Håper
akkurat du er en av dem.
Festivalen koster i utgangspunktet
250,- per pers inkludert alt. Denne prisen skal vi jobbe det vi kan med for å få
lavere. Om det er noen som allerede nå
vet at dette vil de være med på, kan påmelding skje til festivalsjef Ingvild på
HYPERLINK "mailto:iw@grimstad.kirken.no" iw@grimstad.kirken.no eller på
telefon 37 09 01 21. Her besvares også
spørsmål. Håper vi sees i Vik-hallen i
oktober.
Ingvild Wangensteen
4 • 2008 Fjæreposten
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Selv om årets St. Hans-aften var en litt sur og blåsendes kveld, var Ranvika full av folk i alle aldre, som hygget seg i rammen av
Fevik kirkes tradisjonelle arrangement, med matsalg, tombola og programinnslag. Nytt av året var polynesen og dansen, som
etter alt å dømme ble tatt vel imot av de mellom 1000 og 1200 menneskene som var i Ranvika St. Hans-kvelden. Dette er den
viktigste inntekstsbringende dugnaden i regi av Fevik kirke. Overskuddet ble på ca kr 50.000. Takk til de om lag 70-80 frivillige
som tok et tak; alt fra sjauere, vaffelsteikere, grillere og loddselgere til sangere og musikere m. fl. fra forskjellige grupper i kirka.
Takk også til forretninger, planteskole og gartneri, som støttet arrangementet ved å gi premier til utlodningene. Ikke minst takk
innsatsen til Else Leivsen, Tone Haglund og Tone Abrahamsen i hovedkomitéen.
FOTO: PEER RØDAL HAUGEN

folkefesten
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FMU holder koken, med enda en sommertur til Tyskland og Danmark
Nok en FMU-sommertur er tilbakelagt, og nok en gang
kommer gjengen tilbake, oppglødd og mer sammensveiset –
såvel ledere som deltakere. Den lange buss- og
turtradisjonen står knapt svakere etter årets tur.

30 år
på tur

F

Her sitter jeg i en stol og lar tankene gå
bakover i tid. Jeg er nettopp kommet
tilbake fra en 9 dagers sommertur med
F.M.U., og minnene dukker opp som
små bobler til overflaten.

F

Kjell-Olav Haugen
TEKST

Tyskland, Paris, Belgia, Jostedalsbreen, Hynnekleiv, Vrådal, Nederland. Jeg kunne
skrevet en tykk bok om alle
opplevelsene jeg har hatt på
tur. Om jeg regner sammen
alle turer jeg har reist på blir
det ca 2 år sammenhengende
på tur. Jeg har overnattet på
de utroligste steder og truffet
de rareste mennesker!
Hva er hemmeligheten?
spør noen, hvordan orker du?
Hva er det som gjør at jeg
gang på gang pakker kofferten og setter meg i bussen
med kurs for nye opplevelser
sammen med ungdommen.
Jeg har lurt på det selv og
kommet til at det er gleden
over å se unge mennesker
vokse i alder og visdom. Se
hvordan en liten vissen
knopp kan brette seg ut til
den fineste blomst. Stadig blir
jeg overrasket over at alle har
noe med seg i bagasjen, noe
som er flott og verdifullt.
Noen spør meg: ”Blir du ikke
trøtt”? Jo av og til blir jeg
trøtt, men så får jeg oppleve

et spennende møte med en
ungdom som forteller litt om
sitt eget liv.
Jeg er ikke blitt rik på penger av å arbeide med ungdommen, men jeg tør påstå at jeg
likevel er en av de rikeste personer i Grimstad. Å gå rundt i
byen gjør kona mi fortvila.
Jeg stopper og hilser, klemmer og koser med så mange
at det tar tid å komme fra
Odden til Rutebilstasjonen.
Lite vet kanskje ungdommene om at de betyr like mye
for meg som det jeg forhåpentligvis betyr for noen av
dem. De skulle bare vite hva
et smil gjør med en gammel
skrott.
Å se en gryende forelskelse
vokse fram, gjør mye med
meg. Det er så koselig å se at
kjærligheten kan vokse seg
sterk og at mange har funnet
sin livsledsager i F.M.U., gleder meg mer enn noe.
Ungdom er ærlig og de bærer ikke masker slik som
mange voksne gjør. Vi voksne
har mye å lære av de unge, vi
har så altfor lett for å bli
voksne og gamle lenge før vi
må. Noen blir gamle unge og
FOTO: KRISTIAN ÅRIKSTAD
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Espen, Thorvald og Eivind
var heldige og fikk være
del av underholdningen!

FOTO (over): KRISTIAN ÅRIKSTAD

Gard Haakedal
Teresie Terjesen

En torsdag morgen klokken
06.00 dro 74 reiseklare fmuere avsted i to busser, på vei
mot Tyskland. Det var en
lang dag med mye busskjøring, men ungdommen koste
seg. Med ett lite uhell med
kortterminaler og diverse, og
for mange; to måltider på
Mcdonalds, kom vi endelig
fram til ungdomsherberget.
Fredag gikk turen til Heide
Park, hvor ungdommen inntok både Colossos og resten
av berg og dalbanene. Lederene fikk ogås noen lufteturer, som nesten var litt i meste laget for noen (les: Anders
Topland). På ettermiddagen
spiste vi middag sammen i
Heide Park, før vi reiste med
bussen tilbake til ungdomsherberget.
Lørdag gikk turen mot
Holmsborg, som var hovedstedet for turen. Etter mye
om men, litt uhell med bussen, tissepauser og diverse, så
kom vi oss endelig til køen i
Hamburg, som stort sett hele
varte hele dagen, men ungdommen surmulte ikke av
den grunn. Det ble heller diverse lovsanger, og folk koste
seg sammen. Vi rakk heldigvis en liten shoppingrunde i
Flensburg, før vi fortsatte
oppover Danmark.
Sent på kvelden ankom vi
Holmsborg, et kjærkomment
syn for veteranene :-) Selv om
førsteinntrykket for mange
av ungdommene var at det
var ett litt kjedelig og uintressant sted, snudde dette veldig
fort. På søndag koste vi oss på
leirstedet, og badet i de enorme store bølgene på stranda

FOTO: KRISTIAN ÅRIKSTAD

som var rett ved – en lite
sandhaug unna.
Det var også noen som gikk
til “byen” Søndervig, som lå
bare 2 km unna. Denne dagen begynte også morgentrimmen.
Mandag reiste vi til Ringkøbing, som er en by 7 km unna
leirstedet. Der var vi noen timer og spise og koste oss. De
fleste fikk også shoppet litt.
Tim fikk i alle fall kjøpt seg en
ny knalltøff shorts :-)
Tirsdagen reiste mange til
gokartbanen, mens andre var
hjemme og koste seg på
Holmsborg, badet, og var litt
i byen.
Onsdagen hadde vi dragekonkurranse, joggetur og badetur.
Hver dag var det morgensamling med andakt, og
kveldsamling med underholdning og andakt. Ungdommen hadde ansvaret for

underholdningen, bortsett
fra siste dagen, da lederene
måtte trø til og lage kjempeshow :-)
Siste dag på Holsmborg var
torsdag. Denne dagen koste
vi oss og hadde storslagen
festmiddag og avsluttning
med underholdning, lovsang
og andakt.
Fredag var det tid for hjemreise, og etter en liten stopp i
Hjørring for en matbit, var vi
igjen i Hirtsals.
Vi hadde hatt en kjempeflott tur. Det var litt fælt å reise fra hverandre etter alle de
dagene på tur, men for
mange det var nok godt å
komme hjem, og sove ut. For
søvn er vel ikke akkurat det
som er høyest prioritert for
alle på FMU-turer.
Vi takker for nok en storslagen FMU-tur og gleder oss
allerede til neste.

FOTO (under): BODIL HAUGEN

FOTO: GARD HÅKEDAL

noen blir unge gamle. La oss
beholde det lekende menneske som bor i oss alle. Vi har
bare ett liv, og da er det viktig
at vi ikke kaster det bort i
uvesentilgheter.
Gjennom møte med ungdommen får jeg høre mye
trist og det er mange som har
det vondt, men jeg er overrasket over hvor reflekterte
mange unge er i dag. De ligger langt foran hvordan vi
voksne ofte tenkte da vi var
unge.
I F.M.U. er vi mange gode
medarbeidere i styre og stell,
for tiden har vi en juniorledergjeng på ca 20 stykker
med ungdommer som vil ta
et tak i Guds rike. Vi har en

voksenledergjeng som ofrer
ferie og fritid for å gi noe av
seg selv i F.M.U. miljøet. Er
ikke det mye å takke for?!
På årets sommertur var juniorlederne utrolig flinke til å
hjelpe, ta ansvar, gå nattevakter og bare være der, om
noen skulle trenge en å snakke med. F.M.U. er heldig som
har sin egen buss og på de
utallige bussturene har det
vært utrolig mange samtaler
om kristendom, om tvil og
tro, om forelskelse og nederlag.
Jeg er glad for at jeg har fått
tilbringe så mye tid sammen
med ungdommen, de gir så
mye og

FOTO: BODIL HAUGEN

FMU fyller 30 i 2009

Jeg håper jeg får vær med
på enda mer! I F.M.U. har vi
en visjon om at alle er velkommen, de får høre Guds
ord og lærer Jesus å kjenne,
men de skal få vokse i sitt
eget tempo til flotte fargerike
blomster i Guds hage. Jeg ble
visst revet med i noe poetisk
her, blomster har jeg ikke
greie på, men levende blomster begynner jeg å kjenne litt
til!
I 2009 feirer F.M.U. 30 års
jubileum og alle tidligere
F.M.U.-ere og nåværende må
begynne å glede seg. Det
kommer til å bli feiring utover våren!
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St. Ragnvald fra Fjære
Når Fjære historielag utruster en delegasjon til Orknøyene
for å være med på 850-årsmarkeringen for Ragnvald
Orknøyjarls død, så er det basert på teorien om at Ragnvalds
slekt kom fra Bringsværd i Fjære. Her er en kort innføring.

Oppgradering
av Fevik barnehage
F

Berit Skovli
TEKST

& FOTO

Fevik barnehage er under
oppussing. Kjøkkenet er totalrenovert, og nå venter en
bare på å komme i gang med
resten av rommene. Uteområdet har også fått en ansiktsløftning, med plen, nye lekeapparater, nymalt lekestue og
gjerde. Vi stakk innom da

sommerhjelp, Ingerine Haugen, pensjonist, Egil Guttormsen og kirketjener, Håvard Backe la siste hånd på
uteområdet.
Både ansatte, barn og foreldre gleder seg til alt står ferdig inne og ute. Når det blir
helt ferdig er litt uklart, men i
løpet av neste år bør det hele
være over.

Høyre: Egil Guttormsen
var imponert over hvor
enkelt og greit det var
å legge ferdigplen.
Under t.h.: Førskolelærer Elin Nærdal Hansen
er stolt og glad for det
nye kjøkkenet.
Under t.v.: Tuva 3 år,
Emma 3 år og Andrea 4
år synes lekehytta er
blitt fin etter at den ble
malt.

FOTO: ELIN NÆRDAL HANSEN
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Peer Rødal Haugen
TEKST
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Hvem var denne Ragnvald?
Thorbjørn Frogner skriver i
sin bok «Fjære som engang
var» på side 211:
«Fylkesarkivar O.A. Aaholm mente, med støtte av
riksantikvar Asgaut Steinnes,
i sin artikkel om «Lendmannsætter på Agder» at Bringsværd i Fjære var sete for et
lendmannsdynasti i minst tre
generasjoner, fra omkring
1080 til midt på 1100-tallet.
Han har i anetavlen over
Bringsværd-dynastiet funnet
tråder som fører fra hersen
på Bringsværd omkring
1000-tallet til jarlen Ragnvald
Kale Kolssønn på Orknøy,
som kom fra Bringsværd, første gang til Orknøy i 1129.
Aaholm og Steinnes støtter
seg til Orknøyingasaga, Snorre Sturlason, historikeren P.
A. Munch og flere. Det er ingen som har kunnet gå i mot
denne teorien, og en har all
grunn til å feste lit til den. Vi
vil derfor fortsette å se
Bringsværd som sete for dette lendmannsdynastiet for
Agder.»
Ifølge Orknøyingasaga var
Ragnvalds bestefar, agderlendmann Kal Sæbjørnson,
med kong Magnus Barfot på
tokt i Nord-Skottland. Der
ble han såret i en fot, såpass
at han ikke dro hjem til Norge. Han døde der borte vinteren 1099. Kongen ville lønne
Kals sønn, Kole, for tapet av
faren, og gav ham Erlend
Torfinssønns datter, Gunnhild, til kone. Det høres rart
ut, men kong Magnus Barfot
og jarlen av Orknøyene var i

nær slekt, og det var vanlig at
den som sto høyes i rang i
slekten var «giftingsmann».
Kongen lot også Kol få overta
som lendmann i Agder etter
faren. Lendmenn sto nest etter jarlene i rang blant kongens betrodde menn. Vanligvis gikk dette ikke i arv. Gunhild var et godt gifte for Kol.
Som medgift fikk hun flere
gårder både på Orknøyene og
i Skottland. Kol hadde gårder
på Agder, og de bosatte seg
her, på den gjeveste gården,
Bringsværd. Kol og Gunhild
fikk så sønnen de kalte opp
etter bestefaren, Kal, og han
ble hetende Kale Kolssønn.
Da kong Magnus Barfot falt
i slag mot irene, dro sønnen
Sigurd (Sigurd Jordsalfar) og
brødrene hans til Norge og
lot seg ta til konge. De valgte
Håkon Pålsson til sin jarl på
Orknøyene. Da så Magnus
Erlendsson, Gunhilds bror,
og altså Kale Kolssønns onkel, kom tilbake til Orknøyene fra Skottland for å gjøre
krav på sin farsarv, ble det til
at han skulle dele jarlestyret
med sin fetter, Håkon. De
kom ikke godt utav det med
hverandre. I langfasten i 1115
skulle de to møtes til et endelig forlik. Håkon lurte Magnus, og kom til møtet med
mange menn. Han tok Magnus og tvang kokken sin til å
henrette ham.
Etter at Magnus var gravlagt begynte ryktene å gå om
mirakler og store ting som
hendte med folk som kom til
grava hans for å be, liknende
det vi kjenner fra historien
rundt Olav den Hellige. Selv
om Magnus døde av politiske
årsaker, ble han gjort til helgen.

Kale Kolssønns mor var jarledatter, og det ble til at Kale
skulle bruke arveretten etter
onkelen, den nå hellige St.
Magnus. Samme år som
Magnus ble helgen, reiste
den 25 år gamle Kale fra Agder til Orknøyene, trolig sammen med faren. Kale ble godkjent jarl av kong Sigurd i
1129, og av kong Harald Gille,
som ble ny konge etter Sigurds død. Gunhild gav da
sønnen sin Kal, navnet Ragnvald, etter en jarl i slekten
hennes.
For å få støtte i folket på
Orknøyene anbefalte far Kol
sønnen å bygge et stort gudshus, til Guds og morbror
Magnus´ ære. Dermed startet
de to byggingen av St. Magnuskatedralen i Kirkevåg
(Kirkwall). Byggingen startet i
1137 og ble fullført i 1450.
Ragnvald Kale Kolssønn
styrte fram til 1158, da han
ble drept av en fredløs, tidligere venn, den 20. august. I
1192 ble han utropt til helgen, og siden da har dødsdagen hans blitt feiret som St.
Ragnvalds dag.
Det er funnet levninger etter to menn i to av søylene i
St. Magnuskatedralen, som

hilsen presten
Inspirerende gudstjenester
Den viktigste samlinga i menigheten er gudstjenesten hver søndag. Den er menighetens hovedsamling.
Der møtes vi for å feire Jesu oppstandelse, høre Guds
ord og ta imot Guds gaver i nådemidlene, dåpen og
nattverden. Et stort fellesskap, sammensatt fra ulike
aldersgrupper og sammenhenger i menigheten. For
meg som prest er det alltid inspirerende å feire gudstjenester i Fjære og Fevik – med mye sang og musikk
og nesten alltid mye folk.
Men noen kan nok oppleve gudstjenesten som kjedelig eller gammeldags og stiv i formen. Vi trenger
hele tida å arbeide med å fornye og vitalisere den. Og
nå foregår det en omfattende reformprosess i hele
kirka vår når det gjelder sanger og salmer, språk og
uttrykksformer i gudstjenesteliturgien. I Fjære menighet skal vi være med i denne prosessen – med å
prøve ut de nye liturgiene og salmene – fram til de
skal vedtas i 2011. Det blir spennende å være med på
dette som forhåpentligvis kan være med på å vitalisere hele gudstjenestelivet. Det gir en mulighet til å
involvere flere i gudstjenestearbeidet, gi rom for kreativitet og variasjon når det gjelder uttrykksformer
og bli kjent med nytt og gammelt på en ny måte.
Det skal være inspirerende å delta på gudstjeneste
i Fjære menighet. Det skal gi rom for både stillhet og
lovsang, bønn og ettertanke, glede og klage. Jeg ønsker at vi ikke skal gå nedtrykt og trist hjem fra kirka.
Men tvert imot vil jeg at vi skal gå hjem glad og litt
rikere innvendig så vi kan møte hverdagen og de
mange utfordringene i livet med rak rygg og løfta
hode. Og jeg vil gjerne oppfordre folk i menigheten
til å komme med innspill og tilbake- meldinger – ris og ros – så
gudstjenestene kan bli enda mer
inspirerende. Så vi kan oppleve å
trives i kirka, ønske å be med oss
naboen til gudstjeneste og flere
kommer for å feire søndagen i
Fjære menighet.
Hilsen fra Helge prest

man tror er restene etter
Magnus og Ragnvald.
Det kommer mer om denne
saken kommer i neste nummer av Fjæreposten, når de-

legasjonen fra historielaget er
tilbake med bilder og inntrykk fra 850-årsmarkeringen
på Orknøyene.

FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

Tonje Margrete og
Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester
Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet
10 |
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Egil Guttormsen (t.v.), tild. kirketjener i Fjære, og Håvard Backe,
nåværende kirketjener, har bare
godeord å si om kollega Dag.

Da Fjæreposten
spurte et par kollegaer av Dag om å si
noen ord om han, er
det ikke nei i deres
munn. Tilfeldighetene vil det slik at vi
møter dem sammen
mens de ferdigstiller
lekeplassen i Fevik
Barnehage.

– Dag er snillheten selv

25 år og
en god DAG
Egentlig er Dag Christensen utdannet
maskinist. En gang, den tida han seilte
ute, ble han spurt av daværende graver
i Fjære, om han ikke ville overta denne
jobben etter ham. – Nei, er du gal,
svarte Dag. N´er han snart pensjonist,
etter 25 sammenhengende år i jobben
som graver, kirkegårdsarbeider og
kirketjener i Fjære.
12 |
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Han hadde lovet å stille med
slips til intervjuet, men det
hadde han enten glemt eller
latt være til fordel for mer
profesjonelle gjøremål.
Dag begynte karrieren i
Fjære som sommerhjelp på
kirkegården. Men det var sjømann han var, 2. maskinist,
med seks år i utenriksfart på
Nord- og Sør-Amerika, Afrika og Middelhavet.
– Jeg har traska mye gatelangs i Beirut, men det var jo
før det blei uroligheter der,
forteller Dag.
– Jeg likte godt sjølivet,
men en hadde jo ikke familielivet. Jeg lengta egentlig hjem

– ville gifte meg og slå meg til
ro. Så jeg fikk jobb på Pusnes,
og var der en fem-seks år.
Men det ble trange tider der,
så jeg søkte meg til Å. G. Karlsen Mek. Verksted. Der fikk
jeg jobb som radialborer.
Igjen ble Dag innhentet av
trange tider, og han ble permitert. Gjennom sysselsettingstiltak i kommunen kom
han i kontakt med kirkesystemet, først som sommerhjelp,
men snart som fast ansatt. Så
var det kanskje ikke så galt
tenkt like vel da, at han kunne overta graverjobben...
– Det har vært en veldig fin
jobb, sier Dag
– Hva er det du har likt
best?
– Den har vært veldig variert. Her møter jeg mennesker

i hele livsspekteret; gjennom
begravelsene i uka, vielsene
på fredag og lørdag og barnedåpene på søndag. Her er det
sorg og glede. Her får en både
skryt og kjeft. Mest skryt. Alt
for mye skryt... Men det har
vært veldig givende. Jeg føler
jeg har fått brukt meg sjølv på
mange områder.
– Kjeft, hva har du fått kjeft
for?
– Nei, det er sånn som skjer.
Vi mennesker tenker og føler
ulikt, og det hender at litt
ubetenksomhet og annerledes vurderinger fører til situasjoner og misforståelser. Og
det er klart at her handler det
om svært ømtålige ting, så...
Men det har aldri vært noe
alvorlig. Vi har en jobb vi skal
gjøre, og det er vel ikke alltid

folk tenker på det.
Alle yrker har sin yrkesstolthet, og Dag, i sin jobb,
har sin.
– Aldri har en begravelse
blitt utsatt pa grunn av arbeiderne på kirkegården. Verken
metervis med snø eller
mange begravelser på kort tid
har hindret oss i å holde skjema. Og det er vi stolte av! Det
har vært ombestemmelser og
sånn, men aldri på grunn av
oss.
– Har det vært tunge situasjoner i denne jobben som du
husker tilbake på?
– Å ja. Det er ikke alt som er
like lett å takle som en jobb.
Sånn som begravelsen etter
Baneheia-saken. Jeg gravde
igjen, grein og gravde. Ellers
har det ofte vært sånn at jo

Det sier Håvard Backe. Han er den nyeste kirketjeneren i Fjære, og har bare godord og si om kollegaen sin.
– Pliktoppfyllende og ansvarsfull. Han vil
at ting skal gjøres ordentlig. Og når det
kommer eldre damer som har spørsmål
om kirkegården, er det Dag de vil ha tak i.
Der kommer jeg nok til kort ja, ler Håvard.
Han forteller at da han begynte i fjor,
hadde han med seg nye ideer på hvordan
ting kunne gjøres.
– Og Dag lot jyplingen prøve seg, sier
Håvard. Noen ganger gikk det riktig bra,
men andre ganger må jeg nok innrømme
at jeg dumma meg litt ut. Men Dag lot
meg prøve og var åpen for nye ting, og
det er en god egenskap, mener Håvard.
Egil Guttormsen er nå pensjonist, men
har jobbet sammen med Dag Christensen
i 20 år. Han er innleid som ekstrahjelp for
anledningen.
– Vi har hatt et godt samarbeid, og opplevd mye sammen, forteller Egil. Før vet

nærmere jeg selv har stått
den døde, jo vanskeligere har
det vært. Selv om en gjør dette ofte er det ikke slik at en
blir immun... Jeg gravde selv
opp grava for min mor. Det
var tungt, men det hadde jeg
bestemt at det skulle jeg gjøre. Det var på en måte riktig
og godt også, å jobbe med
sorgen på den måten.
– Hva er det du vil savne
når jobben her er slutt?
– Det å ikke lenger å ha noe
fast å gå til, og arbeidsfellesskapet her, det kommer jeg til
å savne. Selv om vi er enormt
ulike, vi som har jobba sammen her, så har det gått veldig fint. Egil (Guttormsen) og
jeg er jo så ulike som det går
an, og det er klart det skurra i
blant, men vi er jo så gode
venner, så det gikk for over.
Når jeg ser tilbake vet jeg at
det fellesskapet og vennene
jeg har hatt her har hjulpet
meg mange ganger. Når livet
har vært tøft, og det har det
vært iblant, så er det takket

du, da måtte vi bruke håndkraft, og det
var mye slit. Men Dag og jeg fikk være
med på overgangen fra å bruke spade til
å få maskiner. Da var det å finne nye arbeidsrutiner, men vi klarte å fordele det
greit mellom oss, forteller han.
– Ikke bare det, fortsetter Egil, men Dag
er en kløpper på data. Han begynte å utforske maskinene allerede på 80-tallet, og
det er ikke få maskiner som har vært utsatt for Dags nysgjerrighet, ler Egil. Men
jammen er han flink og! Han fikk det til,
og bruker det flittig i jobben.
Begge er enige om at Dag er veldig glad
i traktoren og en flink graver. Den oppgaven har alltid blitt utført ordentlig, ja, akkurat som de andre oppgavene Dag har
ansvaret for. De ønsker han en god pensjonisttilværelse og unner han roligere
dager med kona.

være hjelpen fra kollegene
her at jeg har kommet meg
videre. I mange henseende er
det sånn at vi tar vare på
hverandre. Det vil jeg si. Og
nå har jeg det veldig godt.
Virkelig godt.
– Og pensjonisten har noe å
ta fatt i?
– Du vet, jeg har et gammelt hus, og kona har noen
ønsker om hvordan noen ting
skal se ut rundt huset, så der
blir nok å gjøre... Men jeg er
ikke typen som har tenkt å
gjøre alt de to første dagene...,
sier snart påtroppende pensjonist, Dag Christensen, som
er kjent for å være litt pertentlig. Om det ikke går i rasende fart, så blir det skikkelig gjort.
Og sånn er det. Vi er ikke
like. Heldig vis.
Vi vet fra før at Dag har
interesser både for data og
foto, så litt innearbeidet blir
det sikkert også, om han får
noen hvilestunder på sofaen
innimellom bestilingsverka.

Berit Skovli

På veggen i spiserommet
henger Dags fotomontasje
som dokumenterer byggeperioden for den nye driftsbygningen.
Dag var forresten svært engasjert i plasseringen av det
nye bygget. Det var hans idé å
legge det der det ligger i dag.
Praktikeren og brukeren så
behovene som ville melde seg
både sommer og vinter, samtidig som han tenkte framover, med mulig utviding og
utbygging. Mange av innspillene hans til utforming ble
også hørt. I det store og hele
er han godt fornøyd med det
nye bygget.
Så er Håvard kirketjener på
telefonen. Dag må omdirigere sommerhjelp Ingerine til
Fevik. Dermed er pensjonisten tilbake til start. Han må
overta sommerhjelpens jobb
med gressklipperen....Etter at
han har ryddet i kirka etter
morgenbønnen.
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Pro Kor, Fevik
Første samling
3. september
Velkommen til kor for
unge og modne voksne annen hver onsdag
i Fevik kirke.
Koret er et menighetskor med stor variasjon
i sitt musikalske uttrykk. I tillegg til å delta på årets Julenattine,
vil koret allerede 7.
september være med
å bidra musikalsk på
åpningsfesten i Fevik
kirke. Selv om du ikke
var med og sang Danmarks-repertoaret i
vår, er du velkommen
til korstart med nye
sanger 3. september
kl. 20.
Musikalsk leder er
Kirsti Haugen.

Elle Melle, Fevik

Kilder til tro og tanke fra Gabriel Scotts forfatterskap

Første Samling 2. september
Elle Melle Mini
I høst blir det et utvida kor tilbud for barn som har
lyst å synge i kor i Fevik kirke.
Elle Melle deles i to med øving for de yngste fra året
før skolestart til og med 3.-klasse, kl. 17.15
tirsdag ettermiddag.
Samlinga vil vare ca en time og den siste økta blir felles med de større barna. Her blir det både sang, lek
og spennende fortellinger, sammen med KIrsti Haugen, Susanne Bjørkås Jakobsen og Thomas Schaefer.
Elle Melle Tween
Elle Melle Tween er for deg som går i 4. klasse og
oppover. Her blir det sanger for litt større barn,
og du som har lyst til å være solist, vil få anledning
å prøve mikofonen!
I tillegg til å opptre som gruppe, vil flere i Elle Melle
Tween få solistoppdrag og brukes i ulike sammenhenger i menigheten ellers.
Vi starter øvinga med samling kl. 18, og vil holde på
til ca 19.15.
Velkommen til sang og sprell i lag med lederene Kirsti og Eli Anne, begge med etternavn Haugen.

Elle Melle, Frivoll
Første samling 10. september
Elle Melle Frivoll er et flott tilbud til dere som går i 1.
klasse og oppover .
Vi samles annen hver onsdag kl.17.30 på Bygdheim,
og første del er korsang og sprell med Kirsti Haugen.
Så kan du velge mellom ulike aktiviteter, bl.a ballspill
i gymsalen på Frivoll skole, før vi avslutter sammen
på Bygdheim.
Ta med deg en venn og kom da vel!

Bli med
på fjelltur
19.-21. sept. i Fyresdalsheiene
Fredag kveld kjører vi til Nos vest i Fyresdal.
Derfra er det 1,5-2 timer å gå til Hovstøyl, hvor vi
overnatter. Lørdag går vi over Himmelkvevristene
(1050 moh), hvor vi har kjempeutsikt i alle retninger, forbi Torsdalen til Nystøyl for overnatting. Ca 6
timer å gå + pauser. Det er et vann en kan fiske i
ca. 500 m. før hytta, for de som måtte ønske det.
Søndag går vi ned til Torsdalen en annen vei, ca 2
timer. Der setter vi en av bilene fredag kveld.
Overnattingene er på Turistforeningens hytter.
Det å være på tur i naturen sammen med andre
er en flott opplevelse og gir felles minner.
Dette er en fin måte å bli kjent med andre på.
Dette er en tur for voksne, både menn og damer.
Turen koster max 700 kroner pr pers. Da er transport, varmmat og overnatting medregnet.
Påmelding eller mer info til leifhodnebrog@losmail.no eller 97594772.
Det er plass til max 20 deltagere. Her er det bare
å være “først til mølla”.
Med hilsen Turgruppa i Fjære menighet:
Jan Midtbø, Helge prest, Rune Heia,
Kristen Leifsen og Leif Hodnebrog.

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 stanset 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 A 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 ingen
sagt til ham før, ikke et menneske i hele
verden, ikke mor hans engang – ”
(”De vergeløse” 1967-utg. s 135)

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 fuldriggeren kommer en skonnert, og efter skonnerten 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 LIKET
”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 ogsaa 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)

www.fjaerekammerkor.no

søker
etter sangere, som har lyst på, og trives med, klassisk musikk.
Vi er et kor med 15 medlemmer, og vi
vil gjerne ha med flere sangere.
Vi etterstreber et godt nivå og arbeider med ulike stilepoker.
Vi samarbeider ofte med Holt kantori
og Aust-Agder kammerorkester i
sammenheng med store prosjekter.
Vi forbereder bl.a. to spennende store
arrangementer til høsten: John Rutters
Requiem og Händels Messias.
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FJÆRE MENIGHET

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

Fjære Kammerkor
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kontaktinformasjon

SCOTT OM SJØMANNENS LIV

I repetoaret vårt har vi:
Sigvald Tveits kantate Å hjelp meg du!
Kantate Wachet auf av J.S. Bach
Juleoratoriet av J.S. Bach
Flere kantater av D. Buxtehude
Vivaldis gloria
Korsatser fra Dido og Æneas av
Henry Purcell
Øvelsene våre holdes på tirsdager
i Fjære kapell fra kl.19 til 21.45.
Oppstart tirsdag 19. august kl.19
i Fjære kapell
Sjekk www.fjaerekammerkor.no
Er du interessert, ta kontakt med Andrea Maini på tlf. 98412019.

POSTADRESSE
Fjære menighet
Fjæreveien 185
4885 Grimstad

TELEFONER
Sentralbord kirkekontoret
37 09 01 00
Fevik arbeidskirke
37 04 82 33

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

for mer informasjon og nyheter

www.fjæreposten.no
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Gudstjenester

TROSOPPLÆRING I FJÆRE MENIGHET
SAMMEN med Jesus
SAMMEN med Jesu etterfølgere

BARN OG UNGE

til
tider
Faste
møtesteder
og tider
for ulike
grupper
i Fjære
menighet.

www

.fjæreposten.no

Sørg for
at din
gruppe
også
kommer
inn her!

BABYSANG
FMU-huset på mandager (påmelding)
SMABARNSANG
1-3 AR
FMU-huset på mandager kl. 09.30
SMABARNSTREFF
Vik bedhus fredager
i oddetalsuker
kl. 10.00-12.30
FEVIK
SØNDAGSSKOLE
BS-AGENTENTE
Fevik kirke annenhver søndag
kl. 11.00
VIK SØNDAGSSKOLE
Vik bedehus hver
søndag kl. 11.00
HESNES
SØNDAGSSKOLE
Hesnes bedehus
annenhver tirsdag
kl. 17.30-19.00
BARNELAGET LIA
Lia bedehus annenhver onsdag i partallsuker
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. torsdag i måneden
kl. 17.00
ALFSAM
FMU-huset annenhver torsdag
kl. 18.00-20.00
UNGDOMSGRUPPA
LIA
Lia bedehus, annenhver onsdag i oddetallsuker kl.19.00
UNGDOMSGRUPPA
FEVIK
Fevik kirke fredag
kl. 20.00
FMU, FJÆRE MENIGHETS UNGDOM
FMU-huset mandager kl. 18.00
FJÆRE
SPEIDERGRUPPE
har samling i
Fjæreparken annenhver tirsdag fra
kl. 17.30-19.00, for
1. til 4. klasse.

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

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

www.jjuc.no
Fjæreposten 4 • 2008

07.09.

11:00

14.09.
21.09.

11:00
11.00

28.09.
05.10.

11:00
19:30

12.10.

11:00

19.10.

11:00

26.10.
02.11.
09.11.

11:00
11:00
19:00
11:00

16.11.

19:30
11:00

23.11.

16:00

30.11.

11:00
11:00

VOKSNE

støtter lokalt ungdomsarbeid
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Gudstjenester i Fjære kirke
Gudstjeneste v/ Helge Spilling og
Kjell Olav Haugen.
Presentasjon av konfirmantene.
Gudstjeneste v/ Oddvar Tveito.
Storsamling på Vik bedehus
v/ Inger Øybekk.
Gudstjeneste v/ Svein Lilleaasen.
Gudstjeneste v/ Helge Spilling.
Misjonsmiddag kl 17:00
Høsttakkefest v/ Helge Spilling.
Utdeling av 4-års bok.
Gudstjeneste v/ Svein Lilleaasen.
Gullkonfirmanter deltar.
Gudstjeneste v / Helge Spilling.
Gudstjeneste v/ Svein Lilleaasen
Minnegudstjeneste v/ Helge Spilling.
Gudstjeneste v/ Helge Spilling.
NLM deltar med taler
Konsert Fjærefestspillene
Familiegudstjeneste v/ Oddvar Tveito.
Elle Melle på Frivold og Fevik deltar
Menighetsfest på Drottningborg
Randi Vorhaug har andakt
Gudstjeneste v Helge Spilling
Storfamiliesamling VIK Bedehus
v/ Inger Øybekk.

Gudstjenester i Fevik kirke
07.09.
07.09.
14.09.

11:00
17.00
12:00

21.09.

11:00

28.09.

11:00

12.10.

11:00

19.10.
26.10.

11:00
20:00
11:00

09.11.

11:00

16.11.
23.11.
30.11.

17:00
11:00
16.00

Søndagsskolen og BS-agentene
Samlingsfest
Gudstjeneste på Rise stasjon.
Avreise fra Fevik kl. 11.00.
Gudstjenesten er v/ Svein Arne Egeland
og STI.
Gudstjeneste v / Helge Spilling.
BS-agentene
Gudstjeneste v/ Oddvar Tveito.
Presentasjon av konfirmantene.
Høsttakkefest v/ Oddvar Tveito.
Utdeling av 4-års bok.
BS-agentene og søndagsskole
Gudstjeneste v Oddvar Tveito.
Høstjazz
Gudstjeneste v/ Oddvar Tveito.
BS-agentene
Gudstjeneste v/ Oddvar Tveito.
BS-agentene og søndagsskole
Familiesamling. Oddvar Tveito.
BS-agentene
Advendsgudstjeneste med
konfirmantene. Oddvar Tveito.

Fra Fevik kirkes semesterstart-gudstjeneste ved Hauslandstjenna.
Sogneprest Helge Spilling hadde
gudstjenesten, sammen med organist for anledningen, Trygve Songe.
Den sporty herren bak solbrillene,
med gitar på ryggen, er sognepresten, som har vært på helgespilling
ved Hauslandstjenna.

FOTO: ARNE MARTIN GIMSE

STI

HØSTEN 2008
Søndag 14.sept.
kl.12.00:
Friluftsgudstjeneste på
Rise stasjon
Avreise fra Fevik Kl.11.00
eller finn vegen selv.
Kl.12: Vi starter med
gudstjeneste v/ Svein Arve
Egeland fra Normisjon.
Offer til Normisjon.
Kl.13 blir det lokalhistorisk vandring i området
rundt stasjonen v/ Arne
Asbjørnsen. Det blir også
muligheter for grilling,
natursti, leker og åpen
stasjon.
Kl.14.20 er det mulig å ta
toget til Nelaug. Tilbake
ca. 15.35.
Passer for alle aldre.
Velkommen til alle!

