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Farens selvbygde
håndkjerre var rør-
leggerens «firma-
bil». Tor Liene har
fulgt i farens spor,
og har et sterkt en-
gasjement for lokal-
samfunnet han hø-
rer til, både innen
idrett og kultur.
Også kirka har en
viktig rolle i livet
hans. Møt Tor Liene
fra Fevik.

8-9

«Rop det ut
med hjertets
jubel...»

DISIPPEL GÅ OG LÆR DEM
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Jesus hadde lærlinger. Tolv stykker. Ikke en skole
med to hundre elever og undervisning i audito-
rium. Nei, mester og svenn, og tolv svenner er
sikkert nok når de alle skal følges opp skikkelig.
Men slik gjorde Jesus det: Tre år i lære og så ut i
jobb. Noe å tenke på for undervisningsministe-
ren, hvis han er villig til å lære av en som har
hatt suksess med opplæringsprogrammet.

Hvem var det han tok inn som lærlinger? Ikke
de prektigste, smarteste, mest fremtredende og
vel ansette – heller tvert om. Peters første kom-
mentar til å bli med, var: «Gå fra meg, for jeg er
en syndig mann!» Han (be)kjente seg selv og
dømte seg selv, men Jesus hadde en plass for
ham, en lederstilling! De valgte å følge ham og
han formet og utrustet dem til disipler.

Ved Sykarsbrønnen i Samaria gav Jesus disi-
plene sine en formidabel leksjon. Han tok til å
prate med, for å si det rett ut, byens forhatte
hore, åpenbart fordi han ønsket henne velkom-
men i flokken sin. Det var på alle måter sjokke-
rende for lærlingene. Mesteren handlet så til de
grader på tvers av all god etikette og regler for
ærefull opptreden. Det var hverken første eller
siste gang han gjorde det. Jesus viste karene
sine at når det gjaldt å gjøre det som var rett og
nødvendig for å nå et menneske, kom etikette
og sideblikk langt ned på lista. Horen møtte
sannheten i møtet med Jesus, og sannheten sat-
te henne fri. Akseptert disippel, der og da.

Gå og lær dem, det var oppdraget de fikk etter
endt læretid. Jesus forlot dem i fysisk forstand,
men lovet dem at de likevel ikke skulle være
alene tilbake. Han lovet sine etterfølgere utrust-
ning – Talsmannen, den hellige Ånd. Det har han
holdt. «Han skal ta av det som er mitt og forkyn-
ne det for dere,» som Jesus uttrykte seg. Der lig-
ger forklaringen på at Jesus sitt program, hans
disippelskole, har hatt slik suksess og spredd
seg over hele kloden, og at mange ingen ville
trodd det om, fikk oppgaver og betydning langt
ut over «stilling og stand.»

I dag  skulle vi kanskje i større grad se tilbake
og studere disippelskolen. Også i vår tid har hele
menigheter blitt bygget opp på dette prinsippet,
ikke minst i studentmiljøer.

Helt vesentlig er det å minne seg selv og hver-
andre på at en Jesu disippel hverken står eller
går alene, og det er ikke sin egen sak han fører.

«Når ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind,
går vi selv et skritt til siden slik at Jesus slipper
inn,» skriver Vidar Kristensen i sangen «Der det
nye livet lever.»

Det Jesus ønsker og forventer av sin disippel
er først og fremst at han og hun er villige og lyd-
høre, og modige i Jesus navn.

«Skaff oss folkja, so ska me syte
for opplæringja,» sa en sunnmørsk
bedriftsleder og forhenværende
sambygding. Han kunne sin Bibel.
Men han ikke kunne love å være
med lærlingene alle dager så lenge
verden står.

Peer Rødal Haugen
redaktør
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Iselin Amundsen
Døpt i Fjære kirke 15. mars

Adam Marthinussen Dahlgård
Døpt i Fjære kirke 14. febr.

Oliver Silvik Berntsen
Døpt i Fjære kirke 15. mars

Edvard Telnes
Døpt i Fjære kirke 22. febr.

Therese Fjelldal Henningsen
Døpt i Fjære kirke 22. febr.

Døpte i Fjære menighet
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Antonia Isabel Sandersen-Dalholt
Døpt i Fjære kirke 8. mars

Sander Larsen
Døpt i Fjære kirke 5. april

Sanne Tandberg
Døpt i Fjære kirke 5. april

Ole Andreas Birkeland Høie
Døpt i Fjære kirke 22. mars

Philip Yttervik Bruvik
Døpt i Fjære kirke 22. mars

Yvonne Tharaldsen Nå̊rde
Døpt i Fjære kirke 5. april

Jonas Lea Olsen
Døpt i Fjære kirke 22. febr.

Lukas Sandberg
Døpt i Fjære kirke 22. mars

Natalie Boye Wilhelmsen
Døpt i Fjære kirke 1. mars

FORSIDEBILDET
Kaisa Dovland Jacobsen ble døpt i Fjære kirke
26. oktober 2008, og hennes friske meddelelse
til menigheten ble foreviget av den kjente
svenske kunstfotografen Håkan Berg (bildet).
Flere kirkegjengere har sikkert støtt på den
hyggelige svensken ved et eller flere av hans
besøk i kirken. Han er mannen bak bildene
som kommer til å pryde den store praktboken
om Fjære kirke, som er under utarbeidelse. 

Praktbok om Fjære kirke
Ansvarlig redaktør er Bodil Bie fra Grimstad, i
samarbeid med journalist Karin Engh. Andre
bidragsytere er direktør ved Aust-Agder Kul-
turhistoriske Senter, Kjell-Olav Madsen, arke-
olog Frans-Arne Stylegar, fylkeskonservator i
Vest-Agder og religionsforsker Harald Olsen
og Universitetet i Agder. Disse skal tilsammen
dekke det som handler om miljø- og sam-
funnsforhold, kirkebygget, religiøs tro og hel-
gentradisjoner. Professor Gunnar Danbolt og
utøvende kunstner Barbro Raen skal skriver
om selve kirkerommet. Salmedikter Svein El-
lingsen tar for seg religiøse tekster fra oldtid til
vår egen tid. Bodil Bies bidrag vil være hver-

dagsportretter om en værbitt tro, mens Karin
Engh i sin artikkel ser på spor etter Ibsen, Tor-
denskjold, med flere.
Boka er planlagt å skulle komme ut i høst, men
ting tyder på at den vil bli noe utsatt. Bodil Bie
innrømmer at jobben er stor og arbeidskre-
vende, og at man av ulike årsaker trolig vil
trenge noe mer tid.

– Ingen er tjent med at vi presser på for å
fremskynde noe i et slikt prosjekt, sier hun.

Uansett; vi gleder oss til at boka kommer,
om det blir oktober, til jul eller seinere. En
smugtitt i fotografens bilder – noen har vært
utstilt her allerede – borger for at vi også på
det området har noe å glede oss til.

Det er bare å ønske Bodil og medarbeiderne
lykke til med innspurten.

SANKTHANSAFTEN I RANVIKA for hele familien
I år som tidligere starter arrangementet i Ranvika kl 18.00, med vel kjente innslag som hovedlotteri, vare-
lotteri og sjokoladelotteri. Videre er det vaffelsalg, grillbar og gratis kaffe som vanlig. For barna blir det ar-
rangert forskjellige lekeaktiviteter. Kirsti P. Haugen synger med barn fra Elle Melle, og skaper musikalsk
sommerstemning sammen med Eli Anne Haugen. Kjell Olav holder andakt og leder kvelden.
Dansen på vollen ble godt mottatt i fjor, og er kanskje kommet for å bli?
Velkommen - små og store – til en hyggelig familiekveld i Ranvika
PS. Komitéen som jobber med arrangementet er takknemlig for alle som bidrar med gevinster! 

Arr: Fevik Kirke

Erle Poulsen Grundt
Døpt i Fevik kirke 15. mars



«OPPGAVER»
Kanksje holdt du på å hoppe over dette stykket fordi
overskriften virket slitsom, ja krevende.

Ofte har jeg et inntrykk av at folk lett hører noe helt
annet enn det ordet «oppgave» inneholder. Skulle vi set-
te et ord på det mange føler skulle ordet ikke hete «opp-
gaver», men «nedkrav», altså krav som trykker oss ned
og gjør livet surt. Krav som det er greit å slippe med
minst mulig av.

Men ordet var altså «oppgaver». Det betyr for det før-
ste: det er noe positivt som vil løfte oss opp, gi oss gle-
de, mening med livet, fellesskap.

For det andre: det er gaver, det vil si fine ting som vi
får, ikke kjøper, ikke betaler, men skatter som blir be-
trodd oss. Gaver er jo uttrykk for kjærlighet, interresse,
fellesskap og ment til å skape glede og gjøre livet let-
tere, bedre å leve.Slik er det også med oppgaver.

Før St.Hans har jeg en runde til handelstanden på Fe-
vik og ber om gevinster til St.Hans i Randvika, en opp-
gave som ikke mange trakter etter. Hvorfor, jeg tror de
ser på det å be om en gevinst som å legge byrder på an-
dre. Jeg ser på det som et tilbud om en velsignelse. Der-
for spør jeg: «Har du lyst til å gi...», og nesten alle synes
å gi med glede!

Nå vel, jeg vet at blir det altfor mye av gaver, så kan de
virke tyngende, mot sin hensikt. Slik også med oppga-
ver. Men utgangspunktet er positivt.

Husk det neste gang du ber andre om en oppgave el-
ler selv blir bedt om en: Det handler om en gave som er
ment å løfte opp.

Oddvar Svalastog
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Tanker om tjenesten

Jeg
drømte at livet var glede, 

men våknet og fant det var plikt!
Jeg gjorde min plikt, og fant at 

plikten var glede!
Ukjent

Det var kvinnen som brøt
stillheten: 

– Våre fedre har tilbedt
Gud på dette fjellet, men dere
sier at stedet man skal tilbe
Gud finnes i Jerusalem.

Det lå ingen lyst til å disku-
tere bak de ordene, ikke noe
forsøk på å lede samtalen
bort fra det brennende tema-
et som Mesteren hadde ledet
den inn på. Gud, den levende
og allvitende, hadde på nytt
blitt virkelighet i bevisstheten
hennes, og det var om å gjøre
å treffe ham. Men hvordan?

Like sikkert som det fantes
bestemte steder hvor man
kunne treffe høytstående per-
soner, måtte det vel også fin-
nes et bestemt sted hvor man
kunne treffe Gud?

De to kjappe snittene av
den mesterlige kirurgens sikre
hand hadde ikke bare truffet
en stinkende byll, som på
merkelig vis hadde sluttet å
verke, men de hadde åpnet
opp vei inn til et menneske-
ånd som fortsatt eide evnen
til å oppfange tonen fra him-
melen, bare den kom
gjennom et rent og varmt
hjerte.

Kvinnen opplevde en eien-
dommelig befrielse i sin indre

verden. Det var vidunderlig å
møte en person som var så god
at man ikke behøvde å være
redd, ikke for noe.

Så fort og så fint og så mes-
terlig hadde Jesus gjort de to
djerve snittene i sjelen hennes,
at det ikke rakk å gjøre vondt.

Hun bare sto der, befridd fra
et indre trykk, som hun i det
siste ikke engang hadde vært
klar over var der. Hun hadde
møtt et menneske som visste
alt om henne, men som likevel
var god mot henne.

Med varsom hand hadde
Herren berørt alle de fineste
strengene i hennes vesen og
lokket fram toner som hun al-
dri før hadde våget la lyde for
noe menneske. Hun hadde ikke
engang hørt dem selv på lang
tid. Strengene hadde vært
stumme så lenge at hun kunne
sverget på at de fullstendig
hadde røket av, om de i det
hele tatt noen sinne hadde ek-
sistert. Kanskje var det ren
innbilning det hun hadde kjent
og tenkt i tidlige år da hun sto
alene om natta og forsøkte å
snakke med Gud. Man er jo så
underlig når man holder på å
bli kvinne.

Nå lød tonene innenfra
igjen, sterkere, renere og fyldi-

gere enn noen gang. De begyn-
te å lyde i samme sekund som
Mesteren rykket bort det som
hemmet musikken. Han hadde
vært hensynsløs, men opera-
sjonen hadde vært vellykket.
Og nå var han så hensynsfull
at han ikke fortsatte å grave i
fortiden hennes for å få fram
flere detaljer fra livet hun had-
de levd. Det behøvdes ikke hel-
ler. Veien inn til hennes vesens
aller innerste var åpnet, og
hans tro på livet og sannheten
var så sterk at han bare sa: 

– Tro meg kvinne, den tiden
kommer da det hverken er på
dette fjellet eller i Jerusalem
dere skal tilbe Faderen.

Jesus tiet litt før han fortsat-
te:

– Den tiden kommer, ja, den
er allerede her, da de sanne
gudstilbedere skal tilbe Fade-
ren i ånd og sannhet.

Hva mente profeten med
dette? Han kunne vel ikke
mene at den tiden som fedrene
og svunne dagers profeter talte
om, alt hadde kommet?
Kvinnen visste at en ny tidsal-
der skulle komme, og hun sa:

– Jeg vet at Messias kommer,
og når han kommer vil han la
oss få vite alt.

Da tok Jesus et skritt han al-

dri før hadde tatt, og sa noen
ord han aldri før hadde uttalt:

– Det er jeg, jeg som taler-
med deg.

Med store øyne stirret hun
målløs på den underlige man-
nen hun hadde foran seg.
Snakket han sant eller løy han?
Men alt han hadde sagt til nå
var jo sant, så hvorfor skulle
han plutselig lyve nå? Og om
et så hellig tema?

Dersom han snakket sant, så
var jo den nye tiden nærmere
enn noe menneske ante. Og
tenk at hun, den mest uverdige
av alle, skulle få del i dette vi-
dunderlige budskapet? Men
dette måtte alle få vite!

Drevet av alt det uhørte hun
hadde opplevd, skyndte hun
seg bort fra brønnen, og tilbake
til byen. Nå hadde hun ikke tid
til å tenke på mennesker og
skarpe tunger. Hun tenkte ikke
engang på å få med seg den
fulle vannkrukken. Hun bare
sprang og sprang på føtter som
knapt rørte marken, og med et
hjerte som holdt på å briste av
iver.

Ut til brønnen hadde hun
gått som en baktalt og stemplet
synder. Nå kom hun tilbake
som Samarias mest benådede
evangelist.

SÅNGEN OM LIVET

Det er oppbyggende å lese i Det nye testamentet hva
slags mennesker Jesus plukker ut til å videreføre det
han påbegynte, og til å bære budskapet om Ham ut
til nye mennesker, folk og nasjoner. En av disse beret-
ningene står i Johannes 4, 1-42. Det er fortellingen
om den samaritanske kvinnen som møter Jesus
ved brønnen. Den handler om hvordan et menneske
blir en Jesu etterfølger, at Jesus ikke sikter og sorterer

seg ut de «beste», og hva som skjer
når et menneske slipper Jesus inn i li-
vet. Jesus går rett på sak, og kon-
fronterer henne med hennes egen
historie, som i hovedsak dreier seg
om menn – mange menn. Den
mannen hun har nå er den sjette,
og han er ikke hennes mann.
Men han dømmer henne ikke.
Han lar henne selv bekjenne
hvilket liv hun har levd, som
hun får bekjenne som sannhe-
ten om henne selv. 
Boka «Sången om livet» er

kanskje den vakreste jeg har i
hele biblioteket mitt, og jeg låner den

gjerne ut!  I denne lille boka, som ble til mens forfat-
ter og evangelist Frank Mangs var tatt til side som
syk og sengeliggende, dikter han seg inn i denne for-
tellingen og dette møtet, og skriver om hvordan mø-
tet med Jesus helt forandret kvinnen selv, og også
skapte forandring hos dem hun møtte. Her følger et
utdrag fra boka, oversatt til norsk, etter beste evne:

fra den nye

salmeboka
Salme nr 70 i Salmebok 2008 er en salme for Kristi himmelfarts-
dag. Teksten er av Holger Lissner og melodien av Erik Sommer.
Norsk oversettelse er av Øystein Thelle.

DU FORSVANT INN I SKYEN
OG GIKK BORT FRA VÅRT STED

Du forsvant inn i skyen og gikk bort fra vårt sted
for å være helt nær alle steder.
Du steg ut av vår tid,  så hvert eneste nu
kan se glimt av de evige gleder.

Du steg opp til ditt sete hos din himmelske Far
i det lysvell hvor du hører hjemme
Når du ber for oss der, med din sårede kropp,
kan Gud aldri sitt skaperverk glemme.

Når du sender din talsmann, denne kjærlige Ånd,
som vil lære oss alt vi kan kjenne,
er det du som er her, og Guds vilje som skjer,
og vår lovsang skal aldri ta ende.

Du er ikke forsvunnet, vi skal ikke se opp
for å finne deg, Kristus, bak skyer.
For din himmel er her, når din kjærlighet skjer
midt i folkeslag, kirker og byer.

Det er himmelfartsgleden, at du lever i oss
og går med oss til jorderiks ende,
at du sender oss ut over grenser og fjell,
for at alle Guds godhet skal kjenne.

Peer Rødal Haugen
tekst & foto

Spørsmål: Hvilket av de føl-
gende orda synes du passer
best for å si deg noe om  hva
kristen tro er: Gjette, håpe,
tenke, ta sjansen på, høre
sammen med?

Emil: Håpe, fordi vi håper
at Gud alltid vil være med oss
å hjelpe oss når vi har det
vanskelig. Tenke, fordi vi al-

Fra venstre: Even Sørhaug, Kevin Nilssen og Emil Lauvdal delte sine tanker om tro og tvil

Til overhøringsgudstjenesten hadde
konfirmantene i Fevik fått en del
spørsmål de skulle tenke igjennom
og finne egne og eventuelt begrunne-
de svar på. Under gudstjenesten for-
midlet noen av konfirmantene hva de
hadde kommet fram til. 

dri må glemme hva Jesus
gjorde for oss.

Spørsmål: Hvis du fikk
stille Gud et spørsmål, hva
ville det ha vært?

Kevin: Kommer du tilbake
til jorden noen gang?

Even: Gud, du har skapt
menneskene i ditt bilde.
Hvorfor gjør de så mye galt
da?

Spørsmål: Hva kan tyde på
at Gud finnes og hva synes
du gjør det vanskelig å tro på
Gud?

Emil: Det beste beviset på
at Gud finnes, er oss selv, si-
den det var han som skapte
oss og alt rundt oss. Det van-
sekligste med troen er det
Bibelen sier om paradis og alt
det gode der. Da kan jo de
menneskene som ikke har
noe, og lengter etter et godt
liv, nesten bli oppmuntret til
å ta sitt eget liv for å komme
til paradis.

Spørsmål: Tror du vi i
fremtiden vil kunne bevise
med vitenskapelige metoder
om Gud finnes eller ikke? Be-
grunn svaret.

Kevin: Nei, jeg tror viten-
skapen har kommet så langt
allerede, at da ville man ha
funnet det ut nå.

Kirsti P. Haugen
tekst & foto

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!

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

Holger Lissner (t.v.) er dansk dikterprest. Her sam-
men med den norske salmedikteren Svein Elling-
sen (Kilde: eivindskeie.no)

Konfirmanters tanker om tro og tvil
DISIPPEL GÅ OG LÆR DEM

Fra konfirmantenes nattøvelse i vinter,  «På flukt». Konfir-
mantene fikk kjenne litt på terrorfrykten ved å være truet
og forfulgt, aleine og flyktning.



KRISTI HIMMELFARTSDAG   Ap. gj. 1, 10-14: Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort,
sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen?
Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som
dere har sett ham fare opp til himmelen.» Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter
Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen
hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og
Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i
bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og søsknene hans.    (bildekilde: dailyoffice.wordpress.com)

PREKEN

TEKSTENE
Fjære kirke

03.05. 11:00 Gudstjeneste ved v/Inger Øybekk
05.05. 18:00 Samtalegudstjeneste.

v/ Kjell Olav Haugen og Helge Spilling
06.05. 18:00 Samtalegudstjeneste. 

Kjell Olav Haugen og Helge 
09.05. 10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste

v/ Kjell Olav Haugen og Helge Spilling
12:30 Konfirmasjonsgudstjeneste

v/ Kjell Olav Haugen og Helge Spilling
10.05. 10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste

v/ Kjell Olav Haugen og Helge Spilling
12:30 Konfirmasjonsgudstjeneste

v/ Kjell Olav Haugen og Helge Spilling
17.05. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
21.05. 11:00 Misjonsgudstjeneste

v/Oddvar Tveito og Inger Øybekk.
24.05. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
24.05. 11.00 Storsfamiliesamling på Vik Bedehus

v/Inger Øybekk
24.05. 20:00 Sangkveld med Hesnes Brothers
31.05. 11:00 Høytidsgudstjeneste v/Helge Spilling
01.06. 11:00 Økumenisk fest i Fjæreparken
07.06. 11:00 Gudstjeneste v/ Oddvar Tveito
14.06. 11:00 Sammengudstjeneste i Fjæreparken

v/Kjell Olav Haugen.
21.06. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling

Fevik kirke

03.05. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
10.05. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
24.05. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
31.05. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
14.06. 11:00 Friluftsg. Sandodden v/Oddvar Tveito
23.06. 18:00 St. Hans feiring i Randvika
28.06. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
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Vårens
gudstjenester

3. søndag etter påske
(3. mai)

La ikke hjertet bli grepet av
Gud og tro på meg! 2 I min
Fars hus er dmange rom. Var
det ikke slik, hadde jeg da
sagt dere at jeg går og vil gjø-
re i stand et sted for dere? 3
Og når jeg har gått og gjort i
stand et sted for dere, vil jeg
komme tilbake og ta dere til
meg, så dere skal være der jeg
er. 4 Og dit jeg går, vet dere
veien." 5 Tomas sier til ham:
"Herre, vi vet ikke hvor du
går. Hvordan kan vi da vite
veien?" Jesus sier: "Jeg er
veien, sannheten og livet.
Ingen kommer til Far uten
ved meg. 7 Har dere kjent
meg, skal dere også kjenne
min Far. Fra nå av kjenner
dere ham og har sett ham." 8
Da sier Fi"Herre, vis oss Far,
det er nok for oss." 9 Jesus
svarer: "Kjenner du meg ikke,
Filip, enda jeg havært hos
dere så lenge? Den som har
sett meg, harsett Far. Hvor-
dan kan du da si: `Vis oss
Far`? 10 Tror du ikke at jeg er
i Far og Far i meg? De ord jeg
sier til dere, har jeg ikke fra
meg selv: Far er imeg og gjør
sine gjerninger. 11 Tro meg:
Jeg er i Far og Far i meg. Om
ikke for annet, så tro det for
selve gjerningenes skyld. 12
Sannelig, sannelig, jeg sier
dere: Den som tror på meg,

skal også gjøde gjerninger jeg
gjør, ja, enda større gjerning-
er, for jeg går til Far. 13 Og
det dere ber om i mitt navn,
vil jeg gjøre, så Far skal bli
æret gjennom Sønnen. 14
Dersom dere ber meg om noe
i mitt navn, vil jeg gjøre det.
(Joh 14,1-14) 

4. søndag etter påske
(10. mai)

Jesus sa: "Hva skal jeg
sammenligne Guds rike med?
21 Det er likt en surdeig som
en kvinne tok og la inn i tre
mål mel, så det hele til slutt
var gjennomsyret." (Luk
13,20-21)

5. søndag etter påske
(17. mai)

Når dere ber, skal dere ikke
ramse opp ord slik hedning-
ene gjør; de tror de blir bønn-
hørt ved å bruke mange ord.
8 Vær ikke lik dem! For dere
har en Far som vet hva dere
trenger, før dere ber ham om
det. 9 Slik skal dere da be: Vår
Far i himmelen! La navnet
ditt helliges. 10 La riket ditt
komme. La viljen din skje på
jorden slik som i himmelen.
11 Gi oss i dag vårt daglige
brød, 12 og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyld-
nere. 13 Og la oss ikke kom-
me i fristelse, men frels oss
fra det onde. For riket er ditt
og makten og æren i evighet.

Amen. 14 For dersom dere til-
gir menneskene de misgjer-
ningene de har gjort, skal
også deres himmelske Far til-
gi dere. 15 Men dersom dere
ikke tilgir menneskene, skal
heller ikke deres Far tilgi de
misgjerningene dere har
gjort. (Matt 6,7-15)

Kristi himmelfartsdag
(21. mai)

Se prekentekstspalten til
venstre.

6. søndag etter påske
(24. mai)

For så høyt har Gud elsket

verden at han gav sin Sønn,
den enbårne, for at hver den
som tror på ham, ikke skal gå
fortapt, men ha evig liv. 17
Gud sendte ikke sin Sønn til
verden for å dømme verden,
men for at verden skulle bli
frelst ved ham. 18 Den som
tror på ham, blir ikke dømt.
Den som ikke tror, er allerede
dømt, fordi han ikke har
trodd på Guds enbårne Sønns
navn. 19 Og dette er dom-
men, at lyset er kommet til
verden, og menneskene el-
sket mørket høyere enn lyset,
fordi deres gjerninger var
onde. 20 For den som gjør det

onde, hater lyset og vil ikke
komme til lyset, for at hans
gjerninger ikke skal bli av-
slørt. 21 Men den som følger
sannheten, kommer til lyset,
for at det skal bli klart at hans
gjerninger er gjort i Gud."
(Joh 3,16-21)

Pinsedag (31. mai)
Slik kroppen er én selv om

den har mange lemmer, og
alle lemmene utgjør én kropp
enda de er mange, slik er det
også med Kristus. 13 For med
én Ånd ble vi alle døpt til å
være én kropp, enten vi er jø-
der eller grekere, slaver eller
frie, og alle fikk vi én Ånd å
drikke. (1 Kor 12,12-13)

2. pinsedag (1. juni)
Ingen kan komme til meg

uten at Faderen som har
sendt meg, drar ham; og jeg
skal reise ham opp på den sis-
te dag. 45 Det står skrevet hos
profetene: Alle skal være
opplært av Gud. Den som hø-
rer på Faderen og lærer av
ham, kommer til meg. 46 Jeg
sier ikke at noen har sett Fa-
deren; bare han som er fra
Gud, har sett Faderen. 47
Sannelig, sannelig, jeg sier
dere: Den som tror, har evig
liv. (Joh 6,44-47)

Treenighetssøndag
(7. juni)

Jesus tok til orde og sa: "Jeg

PREKENTEKST 21. mai

Kristi himmelfartsdag
Jesus sa til dem: «Slik står det
skrevet: Messias skal lide og stå
opp fra de døde tredje dag, og i
hans navn skal omvendelse og til-
givelse for syndene forkynnes for
alle folkeslag; dere skal begynne i
Jerusalem. Dere er vitner om dette.
Og se, jeg sender over dere det
som min Far har lovet. Men dere
skal bli i byen til dere blir utrustet
med kraft fra det høye.» Så førte
han dem ut mot Betania, og han
løftet hendene og velsignet dem.
Og mens han velsignet dem, skil-
tes han fra dem og ble tatt opp til
himmelen. De falt på kne og tilba
ham. Så vendte de tilbake til Jeru-
salem i stor glede. Siden var de
stadig i tempelet og lovpriste Gud.
(Luk 24,46-53)

priser deg, Far, himmelens og
jordens Herre, fordi du har
skjult dette for vise og for-
standige, men åpenbart det
for umyndige små. 26 Ja, Far,
for dette var din gode vilje. 27
Alt har min Far overgitt til
meg. Ingen kjenner Sønnen,
unntatt Far; og ingen kjenner
Far, unntatt Sønnen og den
som Sønnen vil åpenbare det
for. (Matt 11,25-27)

2. søndag i treenighets-
tiden (14. juni)

Hele folket lot seg nå døpe,
og Jesus ble også døpt. Mens
han sto og ba, åpnet himme-
len seg, 22 Den hellige ånd
kom ned over ham i skikkelse
av en due, og en røst lød fra
himmelen: "Du er min Sønn,
den elskede, i deg har jeg min
glede." (Luk 3,21-22)

3. søndag i treenighets-
tiden (21. juni)

Dagen etter sto Johannes
der igjen sammen med to av

disiplene sine. 36 Da Jesus
kom gående, så Johannes på
ham og sa: "Se, Guds lam!" 37
De to disiplene hørte hva han
sa, og fulgte etter Jesus. 38 Je-
sus snudde seg og så at de
fulgte ham, og han sa: "Hva
leter dere etter?" De svarte:
"Rabbi, hvor bor du?" Rabbi
betyr lærer. 39 "Kom og se!"
sa Jesus. De gikk da med ham
og så hvor han bodde, og de
ble hos ham den dagen. Det
var omkring den tiende time.
40 Andreas, Simon Peters
bror, var en av de to som had-
de hørt det Johannes sa, og
som hadde fulgt etter Jesus.
41 Han fant nå først sin bror
Simon og sa til ham: "Vi har
funnet Messias!" - Messias
betyr "Den salvede". 42 Så
førte han Simon til Jesus. Je-
sus så på ham og sa: "Du er
Simon, sønn av Johannes. Du
skal hete Kefas." Det betyr Pe-
ter. 43 Dagen etter ville Jesus
dra til Galilea. Da fant han Fi-
lip og sa til ham: "Følg meg!"

44 Filip var fra Betsaida, den
byen Peter og Andreas var
fra. 45 Filip traff Natanael og
sa til ham: "Vi har funnet ham
som det står skrevet om i Mo-
seloven og hos profetene: Det
er Jesus fra Nasaret, Josefs
sønn." 46 "Kan det komme
noe godt fra Nasaret?" sa
Natanael. Filip svarte: "Kom
og se!" 47 Jesus så Natanael
komme gående og sa: "Se, der
er en sann israelitt, en som er
uten svik!" 48 "Hvor kjenner
du meg fra?" spurte Natanael.
Jesus svarte: "Jeg så deg før
Filip ropte på deg, da du satt
under fikentreet." 49 Da sa
Natanael: "Rabbi, du er Guds
Sønn, du er Israels konge." 50
"Tror du fordi jeg sa at jeg så
deg under fikentreet?" sa Je-
sus. "Du skal få se større ting
enn dette." 51 Så sa han: "San-
nelig, sannelig, jeg sier dere:
Dere skal se himmelen åpnet
og Guds engler stige opp og
stige ned over Menneskesøn-
nen." (Joh 1,35-51)

PINSE   Ap. gj. 2, 3-4: Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg
og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige
ånd, og de begynte å tale på andre tungemål etter som Ånden ga
dem å forkynne.                                   (bildekilde: jeremypryor.wordpress.com)

FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

Alteret i Fjære kirke, fotografert av Håkan Berg, som er fotografen bak den kommende praktbo-
ken om Fjære middelalderkirke.
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Det var far Johannes som
startet det hele med sin enkle,
selvlagede, tralle og sine
kunnskaper som rørlegger.

Det skulle bli starten på en
bedrift som har gitt nærmere
40 unge mennesker fra nær-
området en stolt yrkesiden-
titet som rørleggere. To av
disse, Roald Eriksen og Kjell
Normann Sandes driver nå
bedriften videre som nye
eiere.

Engasjert i opplæring
– Du brenner for utdanning

Tor?
Vi sitter i hans nydelige hus

med utsikt over Fevikkilen, i
koppene er det kruttsterk
kaffe.

Men her er noe som er feil!
Mannen blir engasjert:

- Etter min mening var re-
form-94 en tragedie for de
skoletrøtte. Når vi leser at
30% av ungdommene i
videregående skole dropper
ut, må det være noe galt med
skoleopplegget. Vi må i ster-
kere grad tilbake til at flere
kan slippe ut av skolen i 15-16
års alderen og begynne i yr-
ket de har lyst til. Den gamle
lærlingeskolen med 3 dager
som lærlinger og 2 dager på
skole var en god utdannings-
form

Det er sterkt engasjement.
Vi hører gode historier om
hvordan unge mennesker har
fått troen på seg selv
gjennom å gå som lærlinger.

– De kan og vil  jobbe de
unge, vi må bare slippe dem
til å gi dem voksen veiled-
ning!

Han snakker av erfaring.
Han har tro på folk og synes
det er trist at vi har fått et
samfunn som i mindre grad
tar vare på den enkeltes en-
gasjement. Det er noe med
hvordan vi har bygget sam-
funnet. Unge mennesker har
ofte mer enn nok med jobb
og familie.

– Jeg ledet byggingen av
stadion og klubbhus på Fevik,
og jeg kan huske hvordan vi
med

letthet samlet 20-30 men-
nesker til dugnader i flere år,
og hvordan vi klarte å få an-
legget opp med små midler.
Det var spennende tider. IL
Express var gjeldfrie etter ut-
byggingen.

Gamlerådmannen, Flaathe,
berømmet oss. ”Det var jo
hyggelig å treffe et idrettslag
som hadde tenkt at noe skul-
le betales”, var hans lakoniske
kommentar.

Naturen, jakt og friluftsliv
skulle få en lidenskapelig til-
henger i den unge Tor som
noen av oss kjente igjen fra
hans glansdager som høyde-
hopper. Det aner oss at noe
av den kunsten han har skaf-
fet, er inspirert av opphold i
Nord-Norge og på Svalbard,
og jakthistoriene sitter løst.

Fevik, Fjære og kirka
– Du viser stor interesse for

lokalhistorie som formann i
historielaget.

– Jeg er kanskje ikke så his-
torieinteressert som det kan
synes men det er noe med
forankringen, vi må vite hvor
vi kommer fra. Mitt prosjekt
som formann har i første rek-
ke vært å få på plass boka om
stedsnavn i Fjære. Den ser vi
fram til når den kommer –
mest sannsynlig til høsten.
Det har vært noen fine år i
Fjære historielag med mange
hyggelige medarbeidere og
interessante oppgaver. Turen
til Orkenøyene høsten 2008
var et av høydepunktene.

– Apropos forankring. Vi
dreier samtalen inn på de sto-
re spørsmål og Tor forteller
åpent 

om de gangene han har
møtt de virkelig vanskelige
tingene i livet.

Som eksempler trekker han
fram den vonde tiden etter at
hans kjære bror Rolf omkom
i en togulykke, hans søster
som døde i kreft og den tra-
giske hendelsen der en av
lærlingene hans omkom i en
arbeidsulykke.

– I mitt reisefravær var det
min far Johannes som laget
minnesamvær på bedriften
da den unge gutten omkom.

Sokneprest Langås og kate-
ket Kjell Olav Haugen bisto
den trofaste kirkegjengeren i
den helt spesielle samlingen
av unge kolleger som brått
hadde møtt dødens grufull-
het.

– Kirka er god å ha. Det fin-
nes mye mer tro blant folk
enn vi aner. Selv om jeg og
min nordnorske kone, Olaug,
ikke går så ofte i kirka, så vet
vi noe om hva det vil si å ha
en kirketilhørighet og forank-
ring.

Det var opp dette gulvet
jeg fikk lede begge Rolfs dø-
tre da de skulle gifte seg.

Kirka betyr noe for folk selv
om mange av oss ikke er så
ivrige kirkegjengere  som min
far var – han satt fast på Moy
benken i Fjære kirke.

– Men Fevik da – bør vi få
egen kirke?

– Der har jeg endret syn.
Etter hvert er vi blitt så
mange på Fevik som ikke har
den samme tilhørigheten til
Fjære kirke. Derfor trenger vi
en egen kirke med egen kir-
kegård, grøntanlegg og akti-
vitetsplass for ungdom.

– Og hvor bør den ligge?
Solbakken overfor Store-

sand er et ypperlig område,
han smiler og vet at dette kan
det være "farlig" å mene noe
om. Han har et par andre al-
ternativer også som kan være
aktuelle.

– Det ville være flott om
kirken kunne sees fra sjøen.
Den ville signalisere en høy
himmel og en sterk forank-
ring avslutter Tor .

Sterkt engasjert og forankret

Lite ante vel søndagskolelærerne
på Fredheim bedehus, Osuld
Henningsen, Nils Jørgensen og
Ågot Uldal at den unge eleven fra
Messevold skulle bli en betydelig
bedriftsleder på Fevik. Heller ikke
at han skulle få så sterke meninger
om utdanning og om kirkas
betydning og aller minst at han nå
vil ha ny kirke på Fevik. At han
skulle bli norgesmester i høyde for
veteraner kunne de vel tenkt seg;
det var mye kraft i den lange
kroppen. Møt Tor Liene fra Fevik.

Tor har mange flotte bilder på
veggene. Særlig er han be-
geistret for de svart-hvite bil-
dene. – De er sterke. Du kan
ikke skjule mye bak streken,
sier han. Mange har motiv fra
Nord-Norge. Mye i livet hans
er knyttet til Norge i nord.
Han har jobba flere år i Nord-
Norge og på Svalbard, og
kona Olaug er nordfra.

Jan Inge Tungesvik
tekst

Peer Rødal Haugen
foto

Ungdommene kan
og vil jobbe, vi må

bare slippe dem til, og
gi dem voksen veiledning.

Tor Liene

«



oss. 
Hun har sterke opple-

velser fra tida på Asdal som
følge av et veldig bevisst for-
bønnsarbeid. Hun er tydelig
på at bønn er viktig for det
henne i det arbeidet hun
skal ta fatt på.

Det er en svær jobb kirka
har overtatt fra skoleverket,
og atskillig innsats fra uløn-
nede medarbeidere må til
om en skal makte å overta
for et stor antall lønnede læ-
rere. Ingunn har tydelig re-
spekt for den oppgaven, og
ektemann Børre supplerer
ivrig fra sidelinja med spørs-

mål og kommentarer angå-
ende det kona skal inn i av
utfordringer.

Misjon
– Det er snart Kristi him-

melfartsdag og minnet om
misjonsoppdraget disiplene
fikk. Hva tenker du om det
oppdraget?

– Privat har jeg vært opp-
tatt misjon, av bibelspred-
ning og kirkebygging. Det
var fint med jobben på
Skjærgårdsskolen; der fikk
jeg lov til å lære dem og for-
telle dem. Sånn som grunn-
skolen er nå så vet jeg ikke

om jeg har lyst til å få jobb
der, for der er en så bundet.
Det blir fantastisk å ha en
jobb der jeg får lov til å for-
telle og undervise fra Bibe-
len.

– Så du gleder deg?
– Ja, jeg ville helst begynt

med en gang, men det kun-
ne ikke gå. Masteroppgaven
tar såpass mye tid, så den
må jeg få ferdig før jeg be-
gynner.

Vi ønsker Ingunn velkom-
men til Fjære menighet. Ta
vel imot henne når hun duk-
ker opp!

Det er spennende at en visjo-
nær og pågående ung dame
går inn i den nye stillingen
som menighetspedagog, med
et særlig ansvar for de fra 0-
13 år.

Ingunn vokste opp med ak-
tivitetene på Betel Bjorbekk,
en misjonsforbundsforsam-
ling med et aktivt barnear-
beid. Via mors og fars enga-
sjement i menigheten gikk
hun gradene fra å være med
til selv å bli leder. I ungdoms-
åra ble det naturlig å oppsøke
Nedenes bedehus, der mange
av skolevennene holdt til.
Ungdomskoret Amazing og
Loftet, med Trond Vårhaug i
spissen, var både et morsomt
og utfordrende miljø å være
en del av.

Etter gymnaset i Arendal
visste hun ikke hva hun skul-
le velge videre, men et tips fra
mor førte henne til Ansgar-
skolen og grunnfag kristen-
dom, og videre på mellomfag.

– Jeg visste ikke helt hva jeg
skulle bli, så det har liksom
gått seg til underveis.

Men hun skulle i alle fall
gifte seg sommeren 2000, det
visste hun, og et halvår med
heimkunnskap var jo ikke å
forakte for en nybakt kone.
Da var den unge damen blitt
21 år, og giftet seg med sin
Børre, som hun hadde kjent
siden hun var 17. Etter det ble
det grunnfag i idrett. Så tok
hun psykologi og utefag, og

seinere grunnfag spesialped-
gogikk – det siste på deltid
over to år, samtidig med at
hun jobbet i skolen.

Da vikariatet hun hadde på
Landvik skole var over, bar
det til Skjærgårdsskolen. Bør-
re hadde alt jobbet der ett år,
og skolen trengte en lærer til.
Ingunn fikk jobb som lærer
for 6.-7. klasse, og med ansvar
for det spesialpedagogiske ar-
beidet ved skolen. Som kjent
måtte skolen etter hvert inn-
stille, og noen vil nok huske
at Ingunn og Børre var i me-
diene i forbindelse med den-
ne saken.

Etter at de giftet seg var de
en periode med i misjonskir-
ken i Froland, før de kom til-
bake til Betel på Bjorbekk og
tok på seg lederjobber i søn-
dagskolen og i bibelgruppe.
Da et annet ungdomspastor-
par dro til London for å plan-
te menighet, ble de bedt om å
overta som ungdomslederpar
på Betel, sammen med et an-
net par. Men jobbene ved
Skjærgårdsskolen gjorde at
de måtte slutte på Betel.

Familieforøkelse
Ingunn ventet sitt første

barn, og i november 2004 ble
hun og Børre foreldre for før-
ste gang. Da ble Elisa født, og
Ingunn hadde vel ett år hjem-
me med henne. Før nummer
to, Samuel, kom til verden i
mars 2007, hadde hun et eng-
sjement i spes.ped. ved Holvi-
ka skole, gymnastikk ved Mø-
glestu videregående, og dag-

til-dag vikariat ved Fjære sko-
le, men så gikk hun i gang
med masterstudiet i kristen-
dom, som hun etter planen
fullfører nå i vår. Det er altså
en dame med litt av hvert i
bagasjen, som kan bli nyttig i
sin nye jobb som menighets-
pedagog.

Menighetspedagog
– Hvilke tanker har du gjort

deg om den jobben du har
fått i Fjære?

Hun synes først og fremst
det er spennende at hun har
fått jobben, for da hun så ut-
lysningen, var hennes første
reaksjon at «den jobben
kommer jeg til å få, den er
min». 

– Jeg lurte jo på hva jeg
skulle bruke utdannigen til.
Jeg tenkte kanskje jeg skulle
jobbe på Drottningborg og
undervis i kristendom eller
noe sånn. Jeg hadde også
snakket med andre om å star-
te en kristen grunnskole i
Grimstad, men det ser det ut
til at kan bli vanskelig å få
gjennomført. Men så dukket
denne stillingen opp.

– Jeg lurte jo først på om jeg
kunne søke, som ikke var
medlem av Den norske kirke,
med mye frikirkelig bak-
grunn. Jeg var jo veldig spent,
selvfølgelig, etter intervjuer
og så videre. Det var jo andre
søkere også...

– Men du skulle jo ha den....
– Jeg kunne jo ikke vite det

helt sikkert da...
Likevel ble det slik, og In-

gunn får hovedansvaret for
gruppa fra 0-13 år, mens ka-
teketen har hovedansvar for
de fra konfirmantalder og
oppover.

– Det blir nok noe overlap-
ping, men sikkert nok å gjøre
likevel, tenker den vordende
menighetspedagogen.

– Har du en hjertesak du
tenker du vil jobbe spesielt
med?

– Jeg vet jo ikke helt hva
dette vil innebære, men har
jo tenkt litt. Jeg er opptatt av
undervisning, og tenkt litt på
ledertrening, alfakurs og lik-
nende – at de som ønsker

noe mer enn aktiviteter, skal
få mulighet til det, og lære så
mye som de vil. Jeg har drevet
litt med dans, så det kan kan-
skje bli en gruppe, men først
og fremst må jeg bli kjent
med det som er igang, og
kommer jo til å gå inn i en del
av de aktivitetene som er
godt etablert, så får vi se. Det
er litt farlig å ha for mange
bestemte oppfatninger enda,
understreker hun.

– Men jeg håper på et godt
bønnefellesskap med de an-
dre i lederteamet, slik at Gud
kan få lede oss inn i de opp-
gavene som han har tenkt for
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Frivillig eller medarbeider?

I mange sammenhenger kaller vi de som gjør noe
aktivt  for frivillige. Frivillighetssentralen, var det en
gang noe som het. Den er nedlagt. Det å engasjere
mennesker for en god sak uten at de får annen lønn
for det enn takk – er noe jeg har sansen for. Innen
idrett og kultur, innen alle gode sammenhenger er
det noen som gjør et ulønnet arbeid. Slik også i me-
nigheten. På Fevik er det mange som gjør en innsats.
I menighetsutvalg, søndagsskole, gudstjenestemed-
hjelpere, bønnetjeneste, etc.  

Men er det riktig å kalle de for frivillige? Er ulønnet
arbeid i menigheten frivillig? 

Eller er det riktigere å kalle de for ulønnede med-
arbeidere? 

Jeg tror det! Jeg skulle ønske at vi sluttet med å kal-
le noe for frivillig arbeid! For ifølge Bibelens ord kal-
les vi for medarbeidere. Vi kalles også forvaltere. Et
mer moderne ord for det er disponent. En disponent
er en som ikke eier bedriften, men steller med den på
vegne av eieren. 

Gud er eieren! Og han kaller oss medarbeidere.
Med – arbeider. Et flott ord. Vi arbeider sammen
med Gud! Og vi arbeider for at det er Guds gode vil-
je som skal skje i verden, i idrettslaget, saniteten eller
i menigheten. 

Menigheten er likevel noe annet enn en forening.
Vi er ikke en forening til Vårherres bevarelse, var det
en som sa. Vi er med-lemmer, som hører sammen
med hverandre og med Gud. I Bibelen står det:  

Et lem kan ikke si til et annet: «Jeg trenger deg
ikke!» Vi hører sammen . Og vi er medarbeidere. 

Likevel virker det av og til som om arbeidsmeng-
den er litt skjevt fordelt. Noen har kanskje tatt på seg
i meste laget av ulønnet arbeid. Og noen er blitt late!
Skam over de foreldre ikke lar seg engasjere i det bar-
na er med på. 

Hva behøver vi ulønnede medarbeidere til akkurat
nå? På Fevik skulle vi så inderlig gjerne hatt noen
som kunne ofre en søndag i måneden til å være søn-
dagsskolelærer. De som melder  seg skal få all nød-
vendig støtte og hjelp! Vi trenger også noen som vil
være med i en enkel besøkstjeneste. Det består i å gå
med blomster til d som fyller runde og halvrunde år
fra 80 og oppover. Blomsten betales av menighetkas-
sen. Men vi trenger deg til å gå. 

Noe vi ofte har vært dårlige på er å spørre : Hva har
du lyst til å gjøre? Men nå er
spørsmålet stilt, og bare du vet
svaret! Kanskje noen flere har
lyst til det samme som deg? Og
da kan ting  begynne å skje. 

Hilsen fra Oddvar prest

hilsen presten

MENIGHETSpedagog
– Den jobben kommer jeg til å få
Med den utdanningen hun hadde skaffet seg, og den
erfaringen hun hadde samlet opp fra arbeid og meniget, var
Ingunn Metveit Olsen (30) usikker på hva hun skulle få
bruke den til, og hvor.
Da hun så stillingen som menighetspedagog i Fjære utlyst,
tenkte hun at «den jobben kommer jeg til å få».
– Jeg kunne jo være ikke sikker på det, selvsagt, men jeg
tenkte det, at «den er min». Nå er hun ansatt, og snart klar til
å ta fatt, så snart mastergraden i kristendom er i havn i vår.

Peer Rødal Haugen
tekst & foto

Ingunn er i ferd med å av-
slutte sin mastergrad i kris-
tendom. Når den er i boks er
hun klar for innsats i Fjære
menighet



Kirsti Haugen var musikalsk
ansvarlig, og hun er usedvan-
lig dyktig til å få frem musi-
kalske talenter. Konserten
hadde et svært variert inn-
hold.  Kirstis positive energi
var med på å skape smil og
sangglede.  Alle de 21 innsla-
gene, fremført av barn og
voksne, viste at det var
mange som ønsket å støtte
opp om det flotte skolepro-
sjektet i Swaziland. Under
konserten ble det vist bilder
fra skolen på storskjerm, av
barn som er så heldige å nyte
godt av støtten som den fri-
villige innsatsen her i Grim-
stad bidrar til. 

Mange av sangene som ble
fremført, var fra det sydlige

Afrika, og også dansetrinnene
var inspirert av afrikanske
rytmer. Det var en sterk opp-
levelse å høre alle de mannli-
ge sangerne komme syng-
ende opp midtgangen i kir-
ken. De ulike korene som del-
tok var Kor X,Pro kor og Hes-
nes Brothers. Solo sang av en
rekke artister fra distriktet
bl.a. Torunn Fløistad Rike, El-
len Halvorsen Lervold, Helge
Spilling og det unge talentet
Leiv Erik Larsen som sto for
en vakker fremføring av «He
ain`t heavy». De som kanskje
imponerte mest var strykeen-
semblet Strings4U som be-
står av unge musikktalenter
fra distriktet.  Stor applaus og
allsang bidro til å skape flott
fellesskap i en fullsatt kirke
denne søndagskvelden.
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KILDE TIL TANKE OG TRO FRA
GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

Afrikainspirert dugnads-
fest

BLÅ
TUR for å sveise sammen laget

Først gikk turen til Halvorsvi-
ka i Landvik, til konkurranser
med skikkelige utfordringer,
som øksekast, blinkskyting
med pil og bue, suomobry-
ting, rodeoriding og borrelås-
vegg – nok til å få opp kon-
kurranseinstinktet til de fles-
te. Etter endt dyst, ble det
servert skikkelig brødmat
med epler og bananer som
sunne tilskudd.

Dermed var de klare for
staden. Grimstad by var neste
post. Her var det om å gjøre å

kjøpe den rareste tingen for 5
kr, sikkert en real utfording,
men også en grei øvelse i dis-
se finanskrisetider.

Svette etter en krevende
byvandring var det tid for å
legge hodene i bløt et par ti-
mer. Følgelig bar det til Le-
vermyr og 2 timer badebas-
senget. Deilig møre, slitne,
men nysleika, byttet herrene
til hvit skjorte og damene til
sort antrekk. Bussen satte
kursen mot Froland. På Eike-
ly fikk gjengen servert koldt-
bord med lekker dessert. 

Kvelden ble avsluttet med
et besøk hos trubaduren Tore
Thommasen, i hans nye hus
langt inne i en skog ovenfor
Birkeland. Han hadde viktige
ting å si oss om å ta vare på
selvbilde og huske at vi er el-
sket av Gud. En flott dag med
mange gode opplevelser.

Med et slikt program var
turen selvsagt ikke unnagjort

i en håndvending. Ting tar
tid. Den særdeles vellykkede
blåtursom varte fra 10.00.-
02.00 dagen derpå.

FMU og tur er uløselig
knyttet sammen. Turene har
vist seg som et godt virke-
middel for å sveise flokker av

unge mennesker sammen.
Ledertrening er viktig, og

stadig skal nye unge ledere
trekkes med og inn i dette
store arbeidet. Og det å bli
satt pris på er noe som alle li-
ker, gamle som unge.

Årets blåtur for FMUs unge og eldre
ledere var av det spenstige slaget. I
beste teambuilding-stil var det høyst
annerledes og varierte innslag i
blåturprogrammet.

Det er viktig å  treffe målet.
Her er det Christer og Marie
som blir testet. Vinnerlaget i teambuilding. Christer Løfkranz, Andre Kon-

ningen, Åse Mari Flaath, Knut Reinhartsen og Silje Solbakken

Ledergjengen foran bussen, klar for felles opplevelser.

Støttekonserten til inntekt for Swazihjelpen ble en formidabel musikkfest. Grunn-
laget for den vellykkede konserten til inntekt for Swazihjelpen, var de mange dyk-
tige og musikkglade menneskenes frivillige deltagelse på arrangementet i Grim-
stad kirke søndag 19. april. 

Kirsti P. Haugen var igjen musikalsk leder for en stor musikalsk
dugnad, og hadde denne gangen trommet sammen en bråte
dyktige og inspirerte utøvere til en vel to timers konsert, der
inntekten gikk til Swazihjelpens skoleprosjekt.

Det store felleskoret av Kor X, Pro Kor og Hesnes Brothers fikk det til å svinge nesten på afrikans vis, men afrikansk nok til å
kjenne samhørighet med kontinentet sangene var hentet fra.  (FOTO: PEER R. HAUGEN)

Kjell Olav Haugen
tekst & foto

Kristin Sharin Unander
tekst & foto

Leiv Erik Larsen leverte en usedvanlig vakker framføring av «He
ain´t heavy, he´s my brother»

SCOTT OM
RYKTER
«Det må nu være som
det vil, folk hadde iallfall
travelt med ham og vilde
vite både det ene og det
andre. Det var iblandt
stygge ting de fortalte -
ja det er utrolig hvad folk
finner på, når det er noe
de ikke begriper!»

Jernbyrden 1945-utg. s 27

SCOTT OM
KIRKEGANG

«– Eg veid inkje kå du
bære på, jenta, men eg
veid at for den som bære
på någe, e kjørkjå rette
plassen å gå!»

Jernbyrden 1945-utg. s 67

SCOTT OM 
EN GOD GJERNING

«– Nei, nei, nei, høyre
du! Eg vil inkje, sei eg, eg
vil inkje, Inger,  aldri i li-
vet gjer eg det.

Pusten gikk som en
storm gjennem skjegget.

– Dou e' jou skrullet,
som spør om slikt!

Hun ventet til han had-
de raset fra sig, så sa
hun stille og sårt: 

– Husbond, du gjorde
ei god gjerning.

De få ordene maktet
mere enn alt hvad hun
hadde sagt tilsammen.
Her blev som havblikk i
sinnet hans, en indre
stillhet som dempet blo-
det og fylte hjertet helt
ut i krokene. Og i stillhe-
ten gled en erindring
frem - det lille kammers
på gjestgiveriet, hvor
Emanuel hadde fortalt
om drømmen. Han så det
ullgule hodet for sig, så
hvordan munnen mimret
og skalv og de matte øi-
nene tok på å stråle. Han
så hvordan ansiktet vok-
ste og klarnet og hørte
stemmen stige i styrke,
men nu snakket stem-
men bare til ham:

Jan Vibe, sa den alvor-
lig, har du noen sinne
gjort en god gjerning?

Og mens svetten perlet
som dugg på pannen,
famlet han frem langs
stokkene i vegen og lot
sig synke ned på lang-
benken.

– I Jesu Kristi navn, Ing-
er - eg lyt gjera det då!»

Jernbyrden 1945-utg. s 111

PS.   Agder Teater setter i
sommer opp Jernbyrden 1 på
utescene i Høvåg 24.- 27. juni
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BARN OG UNGE
BABYSANG
FMU-huset på man-
dager (påmelding)

SMÅBARNSANG
1-3 ÅR
FMU-huset på man-
dager kl. 09.30

SMÅBARNSTREFF
Vik bedhus fredager
i oddetalsuker 
kl. 10.00-12.30

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

VIK SØNDAGSSKOLE
Vik bedehus hver
søndag kl. 11.00

HESNES
SØNDAGSSKOLE
Hesnes bedehus an-
nenhver tirsdag 
kl. 17.30-19.00

BARNELAGET LIA
Lia bedehus annen-
hver onsdag i par-
tallsuker
kl. 17.30

BARNEKORET 
ELLE MELLE FEVIK
Fevik kirke hver tirs-
dag kl. 17.30

BARNEKORET 
ELLE MELLE FRIVOLL
Bygdheim bedehus
annenhver onsdag
kl. 17.30

VIRRE, VIRRE, VAPP
FEVIK
Fevik kirke hver tirs-
dag kl. 14.00

FAMILIEKLUBB
FMU-huset 
2. torsdag i måne-
den kl. 17.00

ALFSAM
FMU-huset annen-
hver torsdag 
kl. 18.00-20.00

UNGDOMSGRUPPA
LIA
Lia bedehus, annen-
hver onsdag i odde-
tallsuker 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 Fjære-
parken annenhver
tirsdag fra 
kl. 17.30-19.00, for
1. til 4. klasse.

VOKSNE
MORGENSANG
I FJÆRE KIRKE
Hver torsdag 
kl. 09.00

PROKOR øver an-
nenhver onsdag i
Fevik arbeidskirke
kl. 20.30-22.00

FJÆRE
KAMMERKOR
har øvinger i Fjære
kapell tirsdager 
kl. 19.30

TRIM hver torsdag
kl. 18.00-19.00
Frammøtested:
ring Jan 91680095

det
skjer
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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POSTADRESSE
Fjære menighet
Fjæreveien 185
4885 Grimstad

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

Håvard Backe
Kirketjener i Fjære
T: 37 09 11 40

Helge Flaath
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

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
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Storfamilie-
samling

Storfamiliesamling ønsker å
være en SAMMEN-samling
hvor store og små, unge og
gamle kan være SAMMEN å
feire at Jesus lever og vil være
en del av våre liv.   Hele fami-
lien  er velkommen, men fo-

Sandra går på søndagsskolen
på Vik, og har flere ganger
hørt om søndagsskolen i Bra-
sil, også  på Storfamiliesam-
lingen.

Dermed tok hun nabbiper-
lene sine, laga brett, perla
lenker og solgte til familie,
naboer og venner. Pengene
ville hun gi til søndagsskolen
i Nordøst-Brasil.

På juletrefesten kom hun
med penger og innkjøpte bal-

longer.  Og pengen kom fram.
Jeg er så heldig at jeg fikk ta
pengene med til Brasil da jeg
reiste dit i januar.

En del av pengene gav jeg
til da Luz.  Hun fikk også med
seg en pose ballonger. Gleden
var stor. 

da Luz går på bibelskolen
hvor jeg har undervist og som
sin praktiske oppgave har
hun starta et barneprosjekt i
gata si. Da hun fortalte meg,

at når hun fikk litt penger,
skulle hun kjøpe litt papp og
fargeblyanter slik at ungene
kunne lage noe å ha med seg
hjem, tenkte jeg:  «da Luz skal
sannelig få litt av Sandra sin
gave!»

Snakk om glede!  «Det er
viktig at barna kan ha noe
med hjem, for da ser forel-
drene at det er nyttig det de
er med på! Jeg passer alltid på
å sende med hjem et resymé

kuset for sang, tale og akti-
viteter er barna. Vin mener
og tror det  er greitt å ta bar-
na med på Storfamiliesam-
ling. Vi ønsker å være kreati-
ve og vi har som mål å bruke
alle våre sanser.

Vi starter opp kl 11.00, sam-
me tid som søndagsskolen,
og det er søndagsskolelærer-
ne samme med Inger prest
som legger opp programmet. 

Neste samling i vår blir
søndag 24 mai. Da blir det

først en liten samling inne,
med påfølgende uteaktivitet
og grilling. Denne dagen har
vi også avslutning for søn-
dagskolen, sammen med
spennende besøk fra Brasil.

Velkommen!

Vik bedehus 24. mai kl 11.00
Kanskje har du sett denne betegnelsen?
I alle fall er det navnet på noen samling-
er vi har hvert semester på Vik Bedehus. 

Sandras gave
av det jeg forteller så ingen
skal klage på meg etterpå!
smiler da Luz.

Gavene fra Storfamiliesam-
lingene kommer også godt
med. Den nye menigheten i
Juazeiro da Bahia fikk fra før-
ste dag stoler, bord og for-
skjellig materiell til arbeidet. 

Sette er en flott måte å stå
SAMMEN på.

Sandre og andre på Vik søn-
dagsskole, og på Storfamilie-
samlingene har samlet inn
penger til venner i Nordøst-
Brasil, som Inger Øybekk tok
med seg på sin forrige tur til
Brasil. Bildenen tyder på at
gaven ble mottatt med glede!

Inger Øybekk
tekst & foto

FOTO: PEER R. HAUGEN

TORSDAGSTRIM
Felles trim torsdager fra 18.00-19.00. Det blir en gruppe
som jogger og en som går. Trimmen starter kl. 18.00 fra
følgende steder.

16.04: Fjære kirke
23.04. Fjære kirke
30.04. Moysanden – parkeringsplassen
07.05. Fjære ungdomsskole – parkeringsplassen
14.05. Hauslandskjenna – parkeringsplassen
28.05. Marivold – Parkeringsplassen før bommen
04.06. Kroken – hos Anne Marie og Jan Midtbø
11.06. Moysanden – parkeringsplassen
18.06. Hasseltangen – parkering ved båtfabrikken

Spørsmål? Kontakt: Leif Hodnebrog tlf 97594772
e-post:  lhodneb@broadpark.no
eller Jan Midtbø tlf 91680095 

Arrangør: Fjære menighets turgruppe



– trosopplæring i Fjære menighet

BIBELquiz
Runde 2

1  Judas, som forrådte hJe-
sus, hadde et navn til. Hva
var det andre navnet hans?

2 Hva het mannen som ble
tvunget til å bære Jesu kors
et stykke av veien mot kors-
festelsesstedet?

3 Hva het høyden der Jesu
kors sto?

4 Hva skjedde i tempelet i
Jerusalem idet Jesus døde?

5 Hvem av disiplene var
det som ikke ville tro at
Jesus var stått opp, før han
fikk stikke fingrene i sårene
hans?

6 Hvor var det Jesus hadde
avtalt å møte disiplene etter
oppstandelsen, men som
de tydeligvis ikke hadde for-
stått?

7 Hvordan ble Mattias den
som erstattet Judas´ plass
som den tolvte disippelen?

VINN EN iPod!
Send dine svar på epost til
redaksjon@peers.no
merket «Q».
Alle som sender inn svar
på quizen er med i 
trekningen av en iPod 
i desember 2009.

Lørdag 18. april var trettito
10-åringer samlet til aktivi-
tetsdag på FMU. Noen bakte
muffins, noen spilte baseball,
og mange fikk prøve å skyte
med luftgevær. Gartnerspirer
planta sukkererter og tagetes,
som vil spire seinere på som-
meren. Tore Thomassen had-
de en times trosopplæring for

barna, som han fylte med
sang, musikk, ablegøyer og
bibelfortellinger. Ute i finvæ-
ret ble det servert hambur-
gere og pølser, og på slutten
av samlingen kom foreldre og
hørte barna sang sangene de
hadde lært. De fikk også sma-
ke på muffinsene som barna
hadde laget, som finalen på
en flott «SAMMEN»-dag på
FMU.

Over:  Tore Thomassen er en mann med mange kloke tanker,
og ikke minst med mange overraskende måter å formidle
dem på. Å høre på ham en hel time var ingen sak, eller det
var vel nettopp det det var...
Over t.h.: Muffinsbakingen gikk med liv og lyst, og seinere
fikk mammaer og pappaer smake på herligheten.
T.h.: Seinere i sommer skal underet vise seg i disse pottene.
Av frøposene ser vi at her blir det både det ene og det andre
å glede seg til.

En times trosopplæring for 10-åringer
er kanskje ikke helt det du tror det er...

Hele gjengen samlet for å synge for mammaer og pappaer som var møtt fram for å høre på.

Anne Marie Midtbø
tekst & foto

Swazihjelpen

takker
alle som deltok og alle som
støttet opp om konserten 

i Grimstad kirke 19/4.

konto 2801.13.70103


