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«Den som uttaler seg blir valgt.» De som har barn og
har opplevd noen foreldremøter, har kanskje også gjort
den erfaringen. Den som viser litt interesse og initiativ,
må regne med at det er første steg inn i flere og større
oppgaver. Og det er kanskje ikke så unaturlig. Samtidig
kan det være fristende å skyve andre foran seg og
«sende sin bror Aron» i stedet, slik Moses gjorde da
han mente seg ikke å være kapabel for oppgaven Gud
kalte ham til. Men det var Moses Gud var ute etter,
selv om Aron var god å ha. Gud visste bedre enn Mo-
ses selv hva Moses kunne brukes til. Gud tok ham i
skole og tok seg god tid. Når Gud har noe viktig han vil
ha gjort ser det ut for at han har et hav av tid. Kanskje
kan det også hete tålmodighet.

Komitéen som har arbeidet med å finne personer
som var villige til å stille på liste til menighetsrådsval-
get, har ikke hatt noen lett jobb. Mange har meninger
og ønsker på vegne av meni(n)gheten, men langt fær-
re er villige til å ta på seg ansvar og gjøre et stykke ar-
beid for menighetsfellesskapet. Så ære være dem som
har sagt ja til å stille. De fleste av de 19 på lista vil bli
valgt til fast plass (8) i menighetsrådet eller som vara
(5), riktignok for bare 2 år i denne omgang. Samtidig er
det min overbevisning at mennesker bør få tjeneste-
gjøre der inspirasjonen er størst. Jeg tror urokkelig på
«begeistringsfaktoren». Da er det langt lettere å ta
tunge tak. Samtidig finnes det andre oppgaver, som
også er viktige, men kanskje mindre synlige, som, når
de blir ivaretatt, gjør andres jobb overkommelig. Eller
for å si det slik: Det er lettere å si ja til et verv og et
ansvar dersom en kan regne med en håndsrekning el-
ler ti fra pålitelige frender, når det kreves.

Det har vært et puslespill å få laget presentasjonen
av alle kandidatene på valglista til menighetsråd, som
står i denne utgaven. Det samme gjelder knippet med
personer som kunne tenke litt høyt om hva de forven-
ter at det nye rådet skal ta tak i. Ikke mange var ver-
ken forberedt eller lysten på denslags publisitet, men
undertegnede syntes det var viktig at Fjæreposten bi-
dro en smule, ved å fokusere både saker og personer
i denne anledning. Det blir nok ikke mindre viktig i
fremtiden, at vi er både tydelige og åpne om stand-
punkter og valg, også ved valg til menighetsråd.

Mange er redd for å få navnet sitt klistra til et
standpunkt og frykter konfrontasjon. Jeg tror vi treng-
er å bli flinkere til å bryne standpunktene våre mot
andres. Å måtte tenke gjennom egne standpunkter i
møte med andres er som regel en nyttig øvelse. At
man er underveis i en sak, er heller ikke noe å skam-
me seg over. Som regel finner man ikke de rette sva-
rene før de rette spørsmålene er stillet. Å henge kjet-
tere er vi ferdig med i dette landet, og vi bør heller
oppfordre til åpenhet for å hjelpe hverandre fram i
sannhet og klokskap.

Nå skal vi gå til valg med Kirkemøtets uttalte visjon
for Den norske kirke, i bakholdet:

«I Kristus, nær livet – en bekjennende, misjone-
rende, tjenende og åpen folkekirke.»
Godt valg til unge og eldre. Og lykke til,
alle dere som får Fjære menighets tillit
13. og 14. september.

Peer Rødal Haugen
redaktør
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Lilly Vervik-Knutson
Døpt i Fjære kirke 12. juli

Christel Renèe Pettersen
Døpt i Fjære kirke 21. juni

Tell Engell Løkamoen
Døpt i Fjære kirke 12. juli

Leander Nyland Madshaven
Døpt i Fjære kirke 21. juni

William Endre Wallentinsen
Døpt i Fjære kirke 12. juli

Mathias Gliddi Hodnebrog
Døpt i Fjære kirke 5. juli

Døpte i Fjære menighet

www.fjæreposten.no

Johannes Talue Norbom
Døpt i Fjære kirke 12. juli

FORSIDEN: Den svenske fotografen Håkan Berg (også omtalt i nr 2/09), som står for fotoene i
den kommende praktboken om Fjære kirke, har igjen latt oss få boltre oss i bildematerialet
hans. Det flotte forsidebildet denne gangen er plukket fra hans bildesamling. Også på side 7 og
8 finner du to av hans bilder fra gudstjeneste i Fjære kirke. Vi takker og bukker nok en gang, og
gleder oss enda mer til boken blir ferdig. Bildet er tatt 9. mai 2009. Dessverre har vi ikke navnet
på den unge herremannen på bildet, men det er nok noen som kjenner ham igjen, vil vi tro!

Aaron Wasawas Costa
Døpt i Fjære kirke 9. august

Hedda Grande
Døpt i Fjære kirke 26. juli

Mwajuma Iren
Ngayibwiko-Andersen
Døpt i Fjære kirke 26. juli

Natilje Vestøl Vatne
Døpt i Fjære kirke 26. juli

Ane Guttormsen
Døpt i Fjære kirke 16. august

Brage Arion Nilsen
Døpt i Fjære kirke 16. august

Marcus Matheussen
Døpt i Fjære kirke 16. august

Lilly Victoria Hansen
Døpt i Fjære kirke 9. august

Lucas Granshagen
Døpt i Fjære kirke 9. august

Martin Mjaasund
Døpt i Fjære kirke 9, august

Alvin Johannes
Sundli Reiersølmoen
Døpt i Fjære kirke 9. august

Estella Pfaff
Døpt i Fjære kirke 9. august

Robin Larsen
Døpt i Fjære kirke 16. august

Simen Isene Domaas
Døpt i Fjære kirke 16. august

I juni neste år er praktbo-
ken om Fjære kirke klar fra
forlaget. Men allerede nå har
du anledning til å forhånds-
bestille boken til en svært
gunstig pris. I salg vil boken
koste kr 295,-. Ved forhånds-
bestilling innen 1. desem-
ber får du den for kr 200,-. 

Som minnebok blir dette
ganske sikkert en attraktiv
bok både for dåpsfolk, kon-
firmanter, brudepar, sør-
gende, fmu’ere, bygdefolk
og byfolk, og blir garantert
en flott gave, både å få og å
gi fra seg, for privatpersoner
og bedrifter, lag og forening-
er. Forhåndsbestiller du 25

stk eller fler, kommer du
med på en navneliste bak i
boken.

Fjære kirke har til nå ikke
fått den boken den fortjener,

nemlig en praktbok som vi-
ser kirken i bruk til hverdag
og fest – en vakker bok med
bilder tatt av en kunstfoto-
graf og med nyskrevne arti-
kler ved noen av landets
fremste fagfolk innen områ-
det.

Boken blir på ca 200 sider,
glanset papir og i stort for-
mat. En virkelig minnebok. 

– Bokprosjektet er en dug-
nad som ingen skal tjene på,
sier redaktør Bodil Bie.

Interesserte kan kontakte
redaktøren på
tlf: 408 42 740 eller epost:
bodil.bie@losmail.no

Forhåndsbestill boken om Fjære kirke
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– trosopplæring i Fjære menighet

Hvorfor er det viktig å formidle kris-
ten tro til barn og unge? I Plan for
trosopplæring i Den norske kirke står
det at «målet er en systematisk og
sammenhengende trosopplæring
som fremmer kristen tro, gir kjenn-
skap til den treenige Gud og bidrar til
livstolkning og livsmestring for alle
døpte fra 0-18 år». Hovedoppgaven er
å lære å holde alt det Jesus har befalt
oss, så vi lever i tro virksom i kjærlig-
het. 
Som foreldre ønsker vi å gi barna våre
det beste. Vi prøver å gi dem god og
næringsrik mat, klær å ha på seg, nok
søvn, vaksinasjoner på helsestasjo-
nen, gjør hjemmet til et trygt sted å
vokse opp og passer på at barna får
være sammen med familie og venner.
Så langt det er mulig, forsøker vi å
dekke våre barns behov på best mu-
lig måte. Men hva med troen? 
Det viktigste i mitt liv er troen på Je-
sus Kristus. Mitt personlige forhold til
Gud er det som har ført meg velber-
get gjennom ungdomsårene. Det er
det som har gitt meg håp og fortsatt
gir meg håp når jeg er motløs. Jeg kan
komme til Gud og utøse både mine
gleder og sorger, og jeg har en tillitt til
at han elsker meg og vil det beste for
meg, selv om jeg ikke alltid forstår
hans veier. I Johannes 3, 36 står det at
«Den som tror på Sønnen, har evig
liv». For meg er troen det beste og
viktigste jeg kan gi videre til mine
barn.
Den norske kirke (Dnk) ønsker å stå
sammen med faddere og foreldre i
ansvaret med å be for de døpte, lære
dem selv å be og hjelpe dem til å bru-
ke Guds ord og Herrens nattverd for
at de kan bli hos Jesus når de vokser
opp. I følge Dnks trosopplæringsplan
innebærer «livstolkning» å utvikle seg
i relasjon til Gud, til seg selv og andre
mennesker og i forhold til skaperver-
ket. Troen gir utrustning til å leve li-
vet, håp for eget liv, håp for den ver-
den vi lever i, og et håp som strekker
seg ut over denne verden. «Livsmest-
ring» handler ikke om å lykkes i livet,
men å bli utrustet til å møte livet
både i medgang og i motgang.
Både små og store søker sammen-
heng og mening i livet. En 4-åring kan
undre seg over de samme eksistensi-
elle spørsmålene som en voksen. I
Forkynneren 3,11 står det at Gud har
lagt evigheten ned i menneskets hjer-
te. Vi tror at Gud har kalt alle men-

nesker til å leve og vokse opp i troen,
og at vi ubevisst og bevisst søker et-
ter Gud. Kirken mener at det er godt
for barnet å være forankret i sin egen
religiøse identitet. Ved å ha et bevisst
forhold til kristen tro får barnet hjelp
til å møte andre med åpenhet.
Bønner, sanger og bibelfortellinger er
viktige elementer i begynnende tros-
opplæring. Vi vet at faste rutiner
rundt spising og legging som for ek-
sempel bordbønn og aftenbønn, hjel-
per barnet til å forstå, gjenkjenne og
roe seg ned. Høytlesning blir tidlig po-
pulært og fortsetter å være det langt
opp i skolealder. Fortellingene fra
Bibelen er ikke bare en del av kultur-
arven, de bygger barnets identitet og
det gir hjelp til å møte livet. Eyvind
Skeie sier i boka Mellom tro og un-
dring at et barn som har møtt kristen
tro og tradisjon, står bedre rustet til å
møte ungdomstidens mange spørs-
mål og problemstillinger.
Flere vitenskapelige forskningsstudi-
er viser at et personlig forhold til Gud
har en positiv innvirkning på helsa.
Dette kommer frem blant annet i en
tysk undersøkelse utført av professor
Ronald Grosarth-Maticek, leder av av-
delingen for forebyggende medisin
ved «Det Europeiske Senteret for
Fred og Utvikling» i Heidelberg. Den
tyske professoren har sendt ut spør-
reskjemaer til 35 000 personer i Tysk-
land, hvor det fremgår at troen er den
enkeltfaktor som har størst betyd-
ning for en god helse. Vilfred Veeser
fra «Uddannelsesinitiativet for Præ-
ventiv Sjælesorg og Rådgivning» me-
ner at grunnen til de positive resulta-
tene er at kristne kan komme seg
over sorger og betro seg til Gud. Vi-
dere hevder han at en kristen også le-
ver mer avslappet siden han vet at
dette livet ikke er det eneste som fin-
nes. Og avspenning styrker immunsy-
stemet.
Vi lærer barn, unge og voksne opp i
den kristne tro fordi vi vet at det er
viktig for dette livet og det neste. Vi
anbefaler livet med Jesus. Lykke til!

Ingunn
Metveit Olsen
menighetspedagog

Hvorfor?

Vi begynner med et måltid
middag som koster 25 kr for
voksne og 20 kr for barn. Når
alle er forsynt, serverer vi kaffe
og frukt, og barna får også mu-
ligheten til å utfolde seg i ulike
aktiviteter, leker og spill. Til
slutt har vi en felles samlings-
stund.

Sist gang vi skulle ha familie-
klubb pøseregnet det hele da-
gen. Da kjøkkenhjelpen kom
klokken 16.00, klarnet det opp,
og vi fikk full sol og sommer til
grilling og is. Etterpå engasjer-
te barna seg i diverse uteleker.
Samtlige tok seg en runde i na-
turstien, noe som også hører
med til forsommeren. 

I andaktsstunden hørte vi
om at Gud ba sin profet, Jona,
reise til byen Ninive for å be

dem slutte med sin ondskap. I
bibelfortellingen som vi kjen-
ner så godt, prøvde Jona å flyk-
te fra Gud med et skip som
skulle til Tarsis. Båten kom ut i
hardt vær og holdt på å gå
under. Jona bekjente for sjø-
mennene det han hadde gjort,
og at det derfor var han som
var skyld i stormen: «Kast meg
over bord, så vil stormen gi
seg.» Omsider kastet sjømen-
nene ham over bord, Jona ble
slukt av en stor fisk som han
tilbrakte tre dager og tre netter
i, før fisken spyttet ham opp på
land. Da gjorde Jona det Gud
hadde bedt ham om.

Vi oppfordrer barnefamilier
til å sette av disse fire datoene
som det skal være familie-
klubb: 10.september, 8. okto-
ber, 12. november og 10.de-
sember. 

Familie
klubben
Den andre torsdagen i måneden er det
familieklubb på FMU-bygget fra 17.00-
19.00. Hvis du har lyst til å slippe å lage
middag, gjøre noe sammen som familie,
treffe andre som bor i Fjære sokn og at
barna får tilbud om forskjellige aktiviteter
–da er dette kanskje noe for deg og din
familie!

Ingunn Metveit Olsen
tekst & foto

Å TJENE...
De aller fleste av oss er opptatt av å
tjene, og mange av oss er opptatt av
å tjene mest mulig, men ikke flest
mulig. For «mest» det handler om
penger, men «flest» handler om
mennesker.

Penger er en nødvendighet, iall-
fall et minmum, men kanskje er det
like viktig – ja om mulig vel så vik-
tig – at det er noen som bryr seg om
oss og har omsorg for oss.

Tjener – det er et ord med dårlig
klang for de fleste – tror jeg -, i alle
fall forbinder jeg det lett med
underlegenhet og utbytting.

I Bibelen derimot oppfordres vi til
å tjene hverandre, ja Jesus går selv
foran som et lysende eksempel,
blant annet da han vasket føttene til
disiplene, en jobb som de følte seg
for gode til. Mesteren og Herren de-
res gjorde denne tjenesten.

Foruten å tjene hverandre, opp-
fordres vi til å tjene Gud.

Hvorfor anbefaler Bibelen oss å
gå inn i en slik tjeneste? Kanskje
fordi det er en side  ved et ord som
har en helt annen klang, nemlig
kjærlighet.

Kjærlighet er nærmest et moteord
i tiden, men da kan kanskje med et
annet innhold en Bibelens. Kjærlig-
het handler der om å gi, å tjene og å
lyde Guds ord.

Kanskje er det slik at vi gjerne vil
ha mennesker rundt oss som viser
oss en aktiv kjærlighet og hvis vi
mangler det føler vi oss lett en-
somme, noe svært mange føler i
vårt samfunn.

Før var solidaritet et viktig ord,
men det har bleknet i en tid med fo-
kus på å eie og nyte, og på krav og
rettigheter.

Et fellesskap preget av en tje-
nende holdning til Gud og mennes-
ker er et varmt fellesskap, et felles-
skap der det er godt å være. Derfor
er det grunn til å løfte fram et tjene-
rideal som ikke handler om under-
legenhet og utbytting, men å følge i
vår Mesteres fotspor der vi tjener
ham med glede og takknemlighet.

Tankerom tjenesten

Oddvar Svalastog
tekst
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KILDE TIL TANKE OG TRO FRA
GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

SCOTT OM
JERNBYRDEN
«En kan være så vantro
en vil, men av og til kan
det se ut som om Her-
ren ønsker å prøve et
folk, eller kanskje ret-
tere sagt, som han vil at
folket skal få prøve sig
selv. Det skal vise sig
selv og andre om det er
et standhaftig folk, som
kan bestå og leve på jor-
den - ja som har rett til å
gjøre det, kort sagt, om
det har vilje og tro, eller
om det har levd ut, så
det er modent for øksen
og ilden. Det skal få se
hvad krefter det eier,
hvor stor en forsa-
gelsens evne det har til
å leve sig frem til lyset,
om broderånden er til
eller ikke, som kan sam-
le det når det behøves.
Det skal prøve å finne
sig selv - om det kan
glemme det små for det
store, glemme det in-
byrdes for det felles,
hver enkelt sig og sitt
for de manges. Det er
som en ildprøve eller
jernbyrd, den gir tillit
og mot om den klares.
Folket skal kunne si til
sig selv at kan det tåle så
stor en trengsel, må det
og kunne tåle den som
skal til for å kaste den av
..»

(Jernbyrden 1945-utg.
s 224)

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

(Jernbyrden 1945-utg.
s 27)

SCOTT OM TRO
«- Tror han da ikke på
Gud? spurte Jæger.

Jan satt en stund og
funderte.

- Eg veid inkje kå eg
ska svara deg, eg he'
tvila stygt for det inn
iblandt, hell e' det vel
med meg som det e'
med så mange - me tru
på han av bare fortvi-
lelse!»

(Jernbyrden 1945-utg.
s 198f)

fra den nye

salmeboka
Denne vakre salmen for Høsttakkefesten er skrevet av Gabriel
Scott, og står som nr 84 i salmebokforslaget. Melodien er av
laget av Jon Kleveland. Den finnes forøvrig innsunget på plata
«Sør i skjæran».

TAKK SKJE DEG MILDE, KJÆRE GUD
«Kornsangen»

Takk skje deg milde, kjære Gud,
som råder skyens sluse

fordi der også denne gang
er bliven fest til huse.

Du glemte ei en syk og trett,
men gav med fulle hender,
og av din store kjærlighet,

som vokser mens den brenner.

Du kom hver liten sjel i hu
og kunne ingen glemme.

Der fantes ei så usselt kryp,
du hørte jo dets stemme.

Hvert barn, hver spurv, hver fattig orm,
hver munn som gikk og lette.
Du tok deg av og tenkte på,

og gav til livsens mette.

Takk skje deg for den gyldne flom
hvor med du marken dekker.
Den dyre skatt, det rike korn

du oss til brødet rekker.
Takk skje deg og for halmens guld

du skjenker oss til eie.
Den myke halm, hvor Jesus Krist

har hatt sitt første leie.

Og at vi en gang måtte stå
med fulle aks for tronen,
og ikke slå vårt øye ned
i angst for tornekronen.

FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

Søndag  6. september
14. søndag i treenighetstiden
Peter spurte: «Herre, er det oss du sikter til
med denne lignelsen, eller gjelder den for
alle?» 42 Herren svarte: «Hvem er da den tro
og kloke forvalteren som herren vil sette over
tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rette tid?
43 Lykkelig er den tjeneren som herren finner i
arbeid med dette når han kommer tilbake! 44
Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham
over alt han eier. 45 Men sett at denne tjeneren
sier til seg selv: `Det varer lenge før min herre
kommer,` og så gir seg til å slå tjenesteguttene
og tjenestejentene og spise og drikke til han
blir full. 46 Da skal tjenerens herre komme en
dag han ikke venter, og en time han ikke kjen-
ner, og hogge ham ned og la ham dele skjebne
med de vantro. 47 En tjener som kjenner sin
herres vilje, og likevel ikke steller i stand eller
gjør det herren vil, han skal få mange slag. 48
Men en som ikke kjenner den, og gjør det som
fortjener slag, skal slippe med færre. Av den
som har fått mye, skal det ventes mye, og av
den som mye er betrodd, skal det kreves desto
mer.  (Luk 12,41-48)

Familiespeiding
n���I en hektisk hverdag kan fa-

milier få lite tid til å gjøre ting
sammen, og for KFUK-
KFUM-speiderne er målet
med familiespeiding å gi et
tilbud til hele familien slik at
de skal få tid og opplevelser
sammen. Erfaring viser at det
å være ute i naturen gir ro og
fellesskap. Nærheten til natu-
ren skaper lett en nærhet til
menneskene man er sammen
med.

Familiespeiding er et spei-
dertilbud til hele familien ut-
arbeidet av Norges KFUK-
KFUM-speidere. Voksne og
barn skal «lære, lage og leke»
sammen. Rammen om det
hele er friluftsliv og et møte
med Gud. Familiespeiding
skiller seg fra tradisjonelt

speiderarbeid ved at oppleg-
ger er rettet mot hele familien.

Vi har planlagt turer tre
søndager i høst, første gang
13. september. I første om-
gang legger vi ikke opp til noe
stramt program på turene,
fokuset er å dra på tur og ha
det koselig sammen. Litt spei-
deraktiviteter blir det selvføl-
gelig, som for eksempel å ten-
ne bål. Tilbudet er til hele fa-
milier, det er ingen nedre al-
dersgrense. Turene i høst er
planlagt slik at det skal være
mulig å komme med barne-
vogn nesten helt fram, slik at
man ikke trenger å bære de
minste så langt (hvis man
ikke velger bæremeis i ste-
det).

Familiespeidere på tur til Einerfjell i Reddal. 
Hilsenfamiliespeiderfamiliene
Astrid og Trond Wirak / Ragnhild og Jarl Thore Larsen

En treåring sitter i kirkebenken sammen
med mor og storesøster. Det er gudstje-
nestetid. Klokkeren ber inngangsbønna
med innlevelse og syngende Sognetone-
fall. Organisten puster ut etter preludiet
og satser friskt på forspillet til første sal-
men. Treåringen gjenkjenner ord og to-
ner og suger inn sanseinntrykk og atmo-
sfære. Pappa prest fremfører liturgien
utenat og leser tekstene i punktskrift
med den varme, gode stemmen sin.
Flere salmer blir ledet fra orgelkrakken.
Så går pappaen på prekestolen. Med det
samme han begynner å preke, setter den
lille jenta seg godt inntil mammaen sin
og sovner. Hun våkner brått av musikk
fra galleriet. Den fyller kirken og alle
som åpner seg for den.

Er det rart at jeg – så lenge jeg kan
huske – har blitt spesielt engasjert av or-
gelmusikk? Jeg lærte tidlig å bli glad i å
spille piano hos den dyktige pianisten og
organisten i Tistedal, Dagmar Bye. Det
var også en fryd å lytte til hennes føl-
somme orgelspill. «Av Guds nåde, til
Guds ære» hadde hun  skrevet på en pla-
kat over manualene. Hun lot meg få prø-

ve dette mektige instrumentet. For en
opplevelse! Så mange klangbilder og va-
riasjoner. Fra de vare og innadvendte
krusningene til de sterke og brusende
bølgene.

Det ble ikke siste gangen jeg satte meg
på en orgelkrakk. I gymnastida fikk jeg
lov til å spille på gudstjenester i Asak og
i Tistedal. Jeg øvde både dag og kveld.
«At du tør å gå over kirkegården når det
er mørkt», sa folk. Men jeg nøt freden
ute og inne. Det ga ro i sjelen. Og gjør
det ennå.

På lærerskolen valgte jeg selvfølgelig
orgel med pedal som instrument ved si-
den av sang. Jeg var lærer i Halden de to
første åra etterpå, og tok  timer i orgel-
spill hos organisten i Immanuelskirken.
Min kjære frk. Bye var død da. Asak ble
øvingskirken, og flere kirker i Halden-
distriktet tok velvilligst imot en ung,
halvstudert orgelspiller.

Siden har jeg fortsatt med det – å være
vikarorganist der jeg har bodd. Jeg har
prøvd orglene på Røa, i Porsgrunn,
Skiptvet, Valle og i Grimstad. Instru-
mentene er forskjellige, men bygd opp

slik at klangen skal passe inn i rommet
der den formes. Det er opp til hver  or-
ganist å finne ut vilken registrering som
fremhever teksten best i hvert vers i en
salme og i liturgien. Da kan en få opple-
ve at samspillet mellom orgel og menig-
het forsterker innholdet og skaper en
helt spesiell enhet. Tanker og sinn blir
løftet oppover og utover i felles takk og
samstemmig jubel. Eller i tårer, sukk og
bønn.

Du hører dem rundt i kirkene her og
ellers i inn- og utland, alle de dyktige
kantorene og organistene. Som mestrer
instrumentene sine. Som kan samspill.
Som gir deg store og små orgelverker på
konserter eller i andre sammenhenger.
Mange av dem improviserer ut fra tid,
sted og situasjoner. Noen spiller sine
egne vitnesbyrd. Musikken omslutter
deg i sitt rike mangfold. Den treffer dine
egne innerste strenger og setter dem i
bevegelse. Mot nye opplevelser i kirke-
rommet.

Inger-Nora
Bråtveit Holm

Forført av 
«instrumentenes
dronning»

Søndag
13. september
15. søndag
i  treenighetstiden
Matt 5,38-48

Søndag
20. september
16. søndag
i  treenighetstiden
Mark 12,37b-44

Søndag
27. september
17. søndag
i  treenighetstiden
Joh 8,2-11

Søndag
4. oktober
18. søndag
i  treenighetstiden
Matt 5,10-12

Søndag
11. oktober
19. søndag
i  treenighetstiden
Luk 7,11-17

Søndag
18. oktober
20. søndag
i  treenighetstiden
Luk 18,9-14

Preken-
TEKSTENE

Til noen som stolte på
at de selv var rettferdige
og så ned på alle andre,
fortalte Jesus denne lig-
nelsen: 10 «To menn
gikk opp til tempelet for
å be. Den ene var farise-
er og den andre toller. 11
Fariseeren stilte seg opp
for seg selv og ba slik:
`Gud, jeg takker deg for
at jeg ikke er som andre
mennesker, de som
svindler, gjør urett og
bryter ekteskapet, eller
som den tolleren der. 12
Jeg faster to ganger i
uken og gir tiende av alt
jeg tjener.` 13 Tolleren
sto langt unna og ville
ikke engang løfte blikket
mot himmelen, men slo
seg for brystet og sa:
`Gud, vær meg synder
nådig!` 14 Jeg sier dere:
Tolleren gikk hjem rett-
ferdig for Gud, den an-
dre ikke. For hver den
som setter seg selv høyt,
skal settes lavt, og den
som setter seg selv lavt,
skal settes høyt.» (Luk
18,9-14)

Sammen

Sammen er et godt ord. Et
ord som styrker fellesskapet
og gir en god Vi-følelse.
Sammen er visjonen for
Fjære menighet: Sammen
med Kristus og sammen
med hverandre. En flott vi-
sjon, noe som viser vei og
retning for menigheten. Og
nå i tida som ligger foran, er
det rik anledning til å virke-
liggjøre noe av dette. 

For det første er igjen tid
for stort loppemarked og
auksjon på FMU. Mange
gjør en kjempeinnsats,
gjennom hele året, og sær-
lig den første uka i septem-
ber, for at de unge i menig-
heten kan både være sam-
men med Kristus og hver-
andre.

Tusen takk til alle dere
som står på for FMU i jubi-
leumsåret!! Og der er rom
for flere, både den 5.sept.
og kveldene før. Finn din

plass i dugnadsgjengen og
opplev å være sammen om
noe viktig.

For det andre er det me-
nighetsrådsvalg senere i
september, den 13. og 14.
Her er også en mulighet for
å vise engasjement og del-
takelse. Møt opp på valg-
tinget som i år er lokalisert i
nærheten av stortingsvalget
– eller stikk innom og gi din
stemme på forhånd på me-
nighetskontoret. Slik kan
du vise at du vil være med å
ta ansvar for hvem som skal
lede virksomheten i Fjære
menighet. Det er din kirke
og du kan være med å på-
virke gjennom direkte valg
til menighetsråd og bispe-
dømmeråd. Og igjen en
takk til deg som stiller som
kandidat til valget!

For det tredje er det
mange frivillige tjenester i
menigheten som venter på

din innsats. Ikke alle skal
sitte i et menighetsråd. Ikke
alle skal stå på en prekestol
eller lede allsangen. Men
der er mange små og store
oppgaver som alle er like
viktige i et allsidig menig-
hetsarbeid. Vi satser særlig
på trosopplæring gjennom
barne- og ungdomsarbeid.
Der er det mange ulike til-
tak og arrangement som
trenger medarbeidere, - fra
babysang og familieklubb
til FMU-turer og barnekor.
Noen kan lage mat, andre
kan organisere eller lede ei
gruppe eller aktivitet. Vi
trenger og frivillige medar-
beidere i et rikt gudstjenes-
teliv i Fjære menighet. Kan
du tenke deg å være med i
en forsangertjeneste eller
kanskje være klokker, så er
det kjempefint. 

Bibelen sammenligner
menighetslivet som en

kropp som har mange lem-
mer og funksjoner. Alle er
like viktige for at kroppen
skal kunne fungere. Sam-
men er vi altså lemmer på
Kristus sin kropp i verden.
Den enkelte lever og bidrar
med sitt slik Gud har skapt
oss forskjellige. Tenk over
hvilken plass du har eller
har lyst til å være på i me-
nighetslivet, hvilken tjenes-
te du kan tenke deg å ha ut
fra den personen du er, med
dine sterke og svake sider,
skapt av Gud. Vi kan alle bi-
dra til virkeliggjøre visjo-
nen: sammen med Kristus
og sammen med hverandre.

Hilsen
fra
Helge
prest   

hilsen presten
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Tom Heskestad, 32 år, Vik, gift, to barn, IT-konsulent
• Stiller til valg i år fordi han har vært med en periode nå, og synes det er interessant og
viktig arbeid.
• Han føler det er viktig å jobbe videre med det barne- og ungdomsarbeidet som er i me-
nigheten i dag, og også prøve å gjøre menigheten mer attraktiv for småbarnsfamilier.
• Menigheten er også avhengig av frivillige, uansett hva de kan bidra med, så dette er noe
som også må jobbes med.

Berit Stiansen, 63 år, Lia, gift, 4 barn, pensjonist (hjelpepleier)
• Har vært med en periode og syntes dette var både interresant og givende.
• Særlig opptatt av hva som må til for å få ungdommen og småbarnsforeldre til å kom-
me til kirken? Tro det er en jobb å gjøre her.

Anne Berith Henningsen, 46 år, Fevik, gartner/blomsterdekoratør
• Ønsker å være med å bidra, og har tid og anledning til det nå.
• Har tidligere jobbet i søndagsskolen, og mener det er viktig  å videreføre og utvikle ar-
beidet med trosopplæring.

Torgeir Thorsen, 48 år, Fevik, gift, to barn, byggmester
• Engasjert i arbeidet med å få nytt kirkebygg på Fevik.
• Opptatt av at kirka har et godt ungdomsarbeid, og håper på generelt grunnlag å kun-
ne bidra med noe på det området.

Vidar Øvland, 36 år, Hesnes, gift, kjøkkenleder
• Opptatt av å få flere frivillige med i arbeidet – det er viktigere at mange gjør litt, og ikke
at noen få må gjøre alt.
• Skaffe menigheten flere og andre inntekter: Mer penger gir flere muligheter.
• Starte et arbeid der Fjære og Fevik kirker blir kjent som gode musikkformidlere og som
flotte steder å bruke til fremføring av musikk.

Kristian Tønnesøl, 29 år, Grimstad, gift, ett barn, daglig leder
• Stiller til valg etter en periodes pause.  Ønsket er å kunne videreføre arbeidet som er
startet etter oppsussingen av kapellet og arbeidet som gjøres i FMU.  Det blir og veldig
viktig å kunne tenke «nye» inntektsveier for menigheten, slik at vi kan drive uten mar-
ginaler vært år.
• Personlig er han for den «gamle» liturgien.  Han synes den nye liturgien blir for spesi-
ell og for de som er over middels glad i å synge.  
• Synes det er en intressant og viktig periode menighetsrådet går inn i. Viktig at menig-
heten står samlet og har et sterkt menighetsråd i fordelinger av stillinger, økonomi og
viktig spørsmål/veier å gå i Den norske kirke.

Ragnhild Terese Veimo Larsen, 31 år, Fevik, gift, to barn, overingeniør
• Ønsker å engasjere seg i lokalsamfunnet hun bor i, og syns menigheten bør være en
viktig aktør i nærmiljøet. Som småbarnsmor er barne- og ungdomsarbeid noe som opp-
tar henne, men et godt tilbud til «resten av familien» er også viktig. Hun har bare bodd
i menigheten et knapt år og kjenner ikke til alt som finnes av tilbud, men håper likevel å
kunne bidra til å gjøre menigheten enda mer levende og inkluderende. 
• Selvfølgelig er prosessen rundt et nytt kirkebygg på Fevik spennede og viktig.
• Har vært medlem av menighetsrådet i Kolstad menighet i Trondheim i to år, og var da
også med i barne- og ungdomsutvalget og var speiderleder i menigheten.

Inger Elise Berge, 59 år, Grimstad, gift, tre barn, rådgiver
• Ble spurt om å stille til menighetsrådsvalget for 4 år siden, var det for «å ta min tørn»,
og sa ja til å stille på nytt i år, bl.a. fordi mange nåværende medlemmer takket for seg.
I tillegg er valget nå for 2 år og det var dermed lettere å stille på nytt.
• Har ikke noen store fanesaker, bortsett fra at hun ønsker å arbeide for at man i Fjære
fortsatt skal ha en kirke/menighet som tar Guds ord på alvor.

Kjell Tønnesen, 54 år, Fevik, gift, 3 barn, intensivsykepleier/lærer
• Stiller til valg fordi han ble spurt om å være kandidat. Har alltid vært interessert i å
være med å ta ansvar for fellesskapets lokale miljø, det være seg kristent arbeide, idretts-
arbeide, diverse organisasjoner, foreninger og annen lokal virksomhet.
• Rådets oppgave fremover bør være å ha fokus på det lokale menighetslivet generelt,
trosopplæring, omsorgsarbeide, å ivareta kristne verdier i hverdagen og etablering av ny
kirke og gravlund på Fevik. 

Irene Skjæveland, 61 år, Hesnes, lærer
• Sa ja til stå som kandidat fordi hun Den norske kirke og gudstjenesten er viktig for hen-
ne. Hun har tidligere vært søndagsskolelærer og vært engasjert i  Lærerinnenes Mi-
sjonsforbund og vært aktiv frivillig medarbeider i Høyland menighet i Sandnes.
• Mener at alt det kirkelige arbeidet er viktig, men vil fremheve trosopplæringen.

Sigrund Larsson, 57 år, Hesnes, gift, apotektekniker
• Stiller til valg fordi hun  syns det virker interessant å være med å jobbe med
saker som angår Fjære menighet.

David Haugen, 18 år, Fevik, tømrerlærling
• Ble utfordret til å stille, og tok utfordringen.
• Han har vært aktiv i FMU i mange år og er nå med som leder. Ser viktigheten
av å ha et åpent og inkluderende ungdomsmiljø i FMU. Ønsker å vise at ung-
dom kan ha et kjekt og kult fellesskap uten rus.
• Opptatt av å få nytt kirkebygg på Fevik.

Sissel Ingeborg Tveit, 38 år, Frivoll, gift, en datter, omsorgsarbeider
• Da hun fikk spørsmål om å stille til valg, svarte hun ja under tvil. Men noen
mente at dette ville passe for henne, og hun lot seg overbevise. 
• Mener det er viktig at menighetsrådet fortsetter å støtte opp om trosopplæ-
ringen, hvor det allerede gjøres et flott arbeid.
• Ellers er hun typisk spent, fordi hun ikke helt vet hva hun går til.  

Inger Johanne Dalholt Arnevik, 55 år, Vik
• Hun er blitt utfordret mange ganger før, og denne gangen svarte hun altså ja
til å stå på lista.
• Hun er opptatt av at kirken skal være et sted hvor alle kan føle seg hjemme,
en kirke for alle, og ønsker seg full kirke hver søndag.

Audun Ølnes, 49 år, Fevik, gift, to barn, bussjåfør -
• Sa ja til å stille da han ble utfordret
• Synes kirka favner vidt som den gjør idag, og vil ønsker det fortsatt skal være
slik. Særlig opptatt av at det finnes gode tilbud til barn og unge. Kontaktpunk-
tet med menigheten i dag, utenom gudstjenestene, er via søndagsskolen på
Vik. Har sunget i Fjære kantori.

Tordis Johanne Bjørns Pettersen, 66 år, Hesnes, gift, tre sønner, pensjonist
• Sa et tvilende ja, da hun ble spurt om å stille til menighetsrådsvalg, men som
medlem i Fjære menighet synes hun det er interessant å få et innblikk i de opp-
gavene kirken nå står overfor.
• Kirken og menighetsrådet har en stor oppgave - å ta vare på de som blir døpt,
altså arbeid blant barn og ungdom. Skal kirken leve videre er det viktig at ung-
dommen finner sin plass.

Solfrid Ribe, 45 år, Killegård, gift, to barn, lærer
• Stiller til valg fordi hun ønsker at Fjære kirke skal være et godt sted å være for
folket i Grimstad, med vekt på de som bor i Fjære.
• Mener et av rådets viktigste oppgaver bør være å fortsette som nå, ved å ska-
pe en inkluderende og god kirke for alle, med vekt på barne- og ungdomsar-
beidet.
• Hun er opptatt av at ungdom får et attraktivt tilbud av menigheten.

Eli Margrethe Skaiaa, 63 år, Hesnes, gift, tre barn, lønn/regnskap
• Stiller til valg fordi hun ble spurt. Valgte å ta ansvar ved å stille.
• Hun er opptatt av at flere barn og unge får kjennskap til kristen tro.

Håkon Gunnar Lindeberg, 50 år, Hesnes, ingeniør
• Etter fem år i FMU syntes han kanskje det var riktig å være villig til å  ta en
peride i menighetsrådet, for å kunne bidra i menigheten.
• Ønsker at FMU-bygget skal bli mer brukt av menigheten, og at det skal bidra
til mer fellesskap i menigheten. Han ser at det trengs flere tilbud til unge voks-
ne i Fjære menighet.
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KirkevalgetKjenner du listekandidatene?
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Sømsveien 5 • 4870 Fevik
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Tlf. 37 25 61 00
www.haglund.no

Medlem NARF

Gudstjenesteoversikt
Fjære kirke
06.09. 11.00 Sammengudstjeneste ved Kjell Olav Haugen.

Presentasjon av konfirmantene
13.09. 11.00 Gudstjeneste ved Helge Spilling
20.09. 11.00 Storsamling på Vik. Inger Øybekk
27.09. 11.00 Gudstjeneste ved Helge Spilling
11.10. 11.00 Høsttakkefest, Helge Spilling.

Utdeling av 4-årsbok
18.10. 11.00 Gudstjeneste ved Helge Spilling

Gullkonfirmanter deltar.
25.10. 19.30 Salmekveld
01.11. 11.00   Gudstjeneste ved Helge Spilling

19.00 Minnegudstjeneste ved Oddvar Tveito
08.11. 11.00 Gudstjeneste ved Svein Lilleaasen
15.11. 11.00 Sammengudstjeneste ved Helge Spilling
22.11. 11.00 Gudstjeneste ved Oddvar Tveito.

FMU jubileum.
29.11. 11.00 Gudstjeneste ved Helge Spilling. 
29.11. 11.00 Storsamling på Vik ved Inger Øybekk

Fevik kirke
06.09. 11.00 Gudstjeneste ved Oddvar Tveito
13.09. 11.00 Gudstjeneste ved Arne Inge Vålandsmyr
20.09. 11.00 Gudstjeneste ved Oddvar Tveito
04.10. 11.00 Gudstjeneste ved Svein Lilleaasen
11.10. 11.00 Høstakkefest, Oddvar Tveito.

Utdeling av  4-årsbok og pres. av konfirmanter
18.10. 20.00 Høstjazz
25.10. 11.00 Gudstjeneste ved Helge Spilling
08.11. 11.00 Sammengudstjeneste ved Oddvar Tveito
15.11. 19.30 Sangkveld
22.11. 17:00 Gudstjeneste ved Svein Lilleaasen
29.11. 11.00 Gudstjeneste ved Oddvar Tveito

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no
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Hele seks av nitten kandida-
ter på valglista til Menighets-
rådet har adresse på Hesnes.
Kari Erlandsen tok på seg å
finne ut litt om hva folk på
Hesnes mente om menig-
hetsrådsarbeidet.

– Flere står på lista til me-
nighetsrådsvalget, eller var
med i nominasjonskomiteen,
og kan dermed ikke gå ut
med meninger og legge fø-
ringer for hva et nytt menig-
hetsråd skal gjøre. De som
ble igjen og hadde noen me-
ninger, var ikke villige til å gå
ut offentlig med  sine syns-
punkter. Samtidig var  mange
litt uvitende om hva et me-
nighetsråd  har som oppga-
ver, forteller Kari.

Men det følgende er noe av
det kirkegjengere på Hesnes
er opptatt av i forhold til kir-
ken vår.

Olsokstevnet 29. juli, som
har lange tradisjoner i Fjære,
bør gjeninnføres. Det var
samlende for hele menighe-
ten, og nettopp  gamle Fjære
kirke burde ta vare på denne
tradisjonen.

1000-årsstedet og parke-
ringsplassen er alle enige om
at det bør bli gjort noe med.
Meningene gikk på at menig-
hetsrådet må kunne legge
press på kommunen for å få
dette i orden.

Ekteskapskurs/-kveld for
unge ektepar som i løpet av
året har giftet seg i Fjære kir-
ke. Dette bør gjøres en gang i
året for å opprettholde iden-
titeten til den kirken de giftet
seg i, og at de kanskje kan få
hjelp og veiledning.

Vi over 60-samlinger på
FMU huset jevnlig. Det fin-
nes eldretreff og lignende  i
Fjære Menighet fra før, da
knyttet til bedehus/grende-
hus i noen kretser. Flere men-
te at menighetsrådet burde
kunne arrangere slike sam-
linger.

Mer synlig. Menighetsrå-
det  må bli mer synlig, dvs.
delta mer i gudstjenester og
kirkelige sammenhenger.

Noen savner å vite hva me-
nighetsrådsmedlemmene
står for rent kirkepolitisk, og i
spørsmål som kirken generelt
er opptatt av for tiden.  

Den nye liturgien er det
flere som er spørrende til.
Noen  føler det krampaktig å
skulle følge et program under
hele gudstjenesten. Vedkom-
mende var riktignok usikker
på om det er menighetsrådet
som kan ta tak i dette.

I området Frivoll og Grøm,
grensetraktene mot byen,
fikk vi Hans-Olav Solberg til
å utfordre noen til å komme
med sine synspunkter på Me-
nighetsrådets arbeid.

En av dem han snakket
med var Ole Martin Hodne-
brog.

– Det er viktig at menighe-

ten har et tilbud til oss fra
vugge til grav, at det er en
fullstendig kje-
de uten hull.
Med det ten-
ker jeg på at
menigheten
har et tilbud
til alle aldere,
fra babysang
til søndags-
skole, barne-
kor, FMU osv.
Det er lettere at man mister
tilhørligheten til menigheten
om man i en periode ikke har
et godt tilbud.

Menighetens ungdomsar-
beid i FMU er bra, men når
man har blitt så stor at det
ikke er naturlig å være med i
FMU lenger, er det dessverre
ikke mange gode tilbud.  Det
kan for mange være en van-

skelig tid med tanke på me-
nighetstilknytning. 

Mange etablerer seg og får
barn, og engasjerer seg med
barna, og blir dermed truk-
ket inn i menighetens tilbud
igjen.

Slik jeg ser det er det en
stor utfordring å dekke opp
det «hullet» som er fra ung-
domsalder til godt etablert
voksen med familie, mener
han.

En annen sak Ole Martin
Hodnebrog er opptatt av, er
utfordringen i det å ta kirken
i bruk andre dager enn bare
søndag. Her blir det stort sett
gudstjeneste, begravelse og
bryllup. Jeg har selv vært i
USA, og der ble kirken brukt
veldig mye hele uken. Det
kan kanskje arrangeres tema-
samlinger der en f.eks på ons-

dagen før gudstjeneste jobber
med neste søndags tekst.
Dette trenger ikke være i regi
av presten, og kan gjerne or-
ganiseres som arbeid i grup-
per. Tidsaktuelle temaer som
diskuteres i samfunnet bør
også være viktig å diskutere i
kirken. Vi må tørre å debat-
tere også vanskelige temaer,
mener han.

– Kanskje det går an å få
god hjelp av pensonister til å
organisere og lede dette? av-
slutter Ole Martin.

Den andre Hans-Olav Sol-
berg snakket med, var Kir-
sten S. Bondevik.

– Det viktigste menighets-
rådet bør jobbe med etter
min mening, er å legge til ret-
te for et kvalitetsmessig godt
barnearbeid. Det viser seg at
barnearbeid bygger menighet

Hva er det egentlig Menighetsrådet arbeider med? Hva slags saker er det de kan eller bør jobbe med?
For å virvle opp litt støv omkring rådets arbeid, har vi gått ut i kretsene og prøvd å få fram noen syns-
punkter eller tanker om hva folk tenker om hva som er viktig at Menighetsrådet tar tak i de nærmeste
åra. Etter reaksjonene ute blant folk, kan det se ut som rådet i alle fall har et kommunikasjonsproblem
de bør ta på alvor. Når mange, selv med forholdsvis nær kontakt med kirka, er i tvil om hva rådet job-
ber med, og hva slags saker som sorterer under rådet, er det et signal man bør ta. Menighetsrådet bør
bli mer synlig i kirken og sørge for en åpnere og jevnere kontakt med menigheten for øvrig.

og får menig-
heter til å vok-
se. Det bør
være mulig
for hele me-
nighetsfami-
lien å samles
til ett guds-
tjenestetids-
punkt søn-

dag kl.11
der både voksne og barn
får sin gudstjeneste, men
på forskjellige måter.

Barnemøtene bør være
så attraktive at det er barna
som drar foreldrene med
seg til kirken, barna treffer
sine venner der og møter
trygge voksne som er enga-
sjert i dem for deres egen
skyld. Hvordan kan man
klare det, kan en spørre.

- Man MÅ bruke økonomi
på å sende mennesker på
kurs for å motivere og inspi-
rere, man må bruke penger
på utstyr som leker og aktivi-
tetsremedier til forskjellige
aldersgrupper, man må ta en
grundig undersøkelse i me-
nigheten om hva  folk kan
tenke seg å bidra med for at
menigheten skal vokse og
blomstre og at barna skal ha-
mulighet til å vokse i troen på
Jesus. Det må være tydelig at
ethvert engasjement er bra
selv om det kan synes lite  –
selv «fruktkutteren» har en
viktig rolle, understreker Kir-
sten.

– Det må bli attraktivt å
jobbe med frivillig barnear-
beid. Medarbeiderne må bli
satt pris på på en god måte,
både titt og ofte. Det må være
viktig å få til godt teamarbeid
slik at ingen føler de står
alene eller at oppgavene blir
for store, påpeker hun.

– Fjære menighet gjør aller-
ede mye av dette, men jeg
tror det er mer å gå på i for-
hold til å få gudstjenestene til
å bli et samlingspunkt for
hele familien. Tenk annerle-
des enn tradisjonelle familie-
gudstjenester, de har nok gått
ut på dato, sier Kirsten.

– Ellers må menigheten
fortsette det gode arbeidet
som blir gjort i forhold til
dåpsopplæring. Det er så vik-
tig å holde kontakten med
barn og unge så de får et
«eierforhold» til kirken og
menigheten. Fortsett det
gode familiearbeidet, og ut-
sett det stadig for evaluering
og utvikling! utfordrer en en-
gasjert Kirsten S. Bondevik.

På Vik fikk vi Arnlaug og
Asbjørn Dalholt til å utfordre
et par tre stykker.  Det ble
Gunnar Hodnebrog, Bjørg
Andersen og Solveig Syvert-
sen Tønnesøl.

Gunnar Hodnebrog synes
det er viktig at man tar godt

vare på, og utvik-
ler, kirke og kir-
kegård på best
mulig måte. Ny
kirke og kirke-
gård på Fevik er
en stor oppgave
som menighets-
rådet fortsatt
må arbeide
med, selvsagt i

samarbeid med offentlige
etater og ansatte. 

– Selv om mye av det som
har med økonomi å gjøre
skjer gjennom Fellesrådet
for alle menighetene i
Grimstad, å må det være en
viktig oppgave for Menig-
hetsrådet også å sørge for til-
strekkelige økonomiske mid-
ler til viktige virksomheter i
menigheten, sier Gunnar.

– Her skal legges til rette for
god opplæring av barn fra
dåp til konfirmasjon, og selv-
følgelig også videre. Gode re-
lasjoner, godt og trygt sam-
lingssted for unge, voksne og
eldre, er viktig. Ansatte som
gjør et godt arbeid, men
mange i menigheten har res-
surser som menighetsrådet
også må bruke. En må søke å
gi det enkelte kirkemedlem
opplevelsen av å høre til i kir-
ka og i menigheten, påpeker
han.

– Så mener jeg menighets-
rådet bør være mer synlig i
kirkesammenheng. En pre-
sentasjon i starten av perio-
den er fint, men ikke nok. Jeg
synes det ville være positivt
om rådsmedlemmen også
hadde oppgaver under guds-
tjenestene av og til, foreslår
han.

– Jeg er glad i Fjære kirke,
og aller mest i det kirka gjør
og utretter. Her skjer mye po-
sitivt. Selv om kirka er full
hver søndag, så er det plass til
flere. Gudstjenesten er et
godt tilbud som gir oss opple-
velse av glede, takk og per-
spektiv over livet, avslutter
han.

Også Bjørg Andersen er
enig i at Menighetsrådet må
bli mer synling, og innimel-
lom også komme fram med
hva det er de jobber med for

tiden. Bjørg
har også et
konkret for-
slag til et ar-
rangement
som hun
tror kunne
være frukt-
bart i så
måte, og det er et spørs-
mål og svar-møte mellom rå-
det og menigheten, kanskje
ett pr. semester.

Solveig Syvertsen Tønnesøl
er tent på tanken om å blåse
liv i Olsokfeiringen igjen. 

– Det hadde en god sam-
lende effekt
i menighe-
ten, mener
hun.

– Ellers må
det også være
en viktig opp-
gave å vekke
og styrke det
åndelige livet i
menigheten, og

bestrebe seg på å nå ut til
unge voksne i menigheten.

Hun ønsker seg ogå flere
uformelle samlinger, f.eks. te-
meakvelder, lovsangskveld,
etc.

I Kroken og Lia fikk den al-
lestedsnærværende Leif Hod-
nebrog til å utfordre noen
sambygdninger til å komme
med sine synspunkter om-
kring Menighetsrådet.

Kåre Konnestad er pensjo-
nert snekker,
m a n g e å r i g
søndagssko-
lelærer i Lia,
og det er vel
ikke til å bli
o v e r r a s k e t
over at han
mener bar-
ne og ung-
domsarbeid (tros-
opplæring) er suverent vik-
tigste sak, og spesielt nå som
kristendomsundervisningen
er borte fra skolen, slår han
fast.

– Så må de fortsette mi-
sjonsprosjektet, eventuelt en-
gasjere seg i annen utadret-
tetmisjon.  Det er er en del av
oppdraget vårt gjennom mi-
sjonsbefalingen.

– For all del må de sørge for
å videreføre morgengudstje-
nesten på torsdager. Disse
samlingene gir oss som kom-
mer dit svært mye, understre-
ker han. Til slutt har en en
sak av mer praktisk art, men
som han også synes det må

bli tatt tak i, og det er at kom-
mer asfalt på parkeringsplas-
sen. Det vil bjøre den både
tørrere, renere og penere, sier
Kåre Konnestad.

Bjørg Knutson er syke-
pleier og lærer på Dahlske.

– Som mor til 5-, 9- og 17-
åringer synes
jeg det er vik-
tig å satse på
barnas tilhø-
righet til kir-
ka. Det bur-
de være et
mål å få til
lavterskeltil-
bud til alle
innbyggerne i
Fjære, feks. ved at man
viderefører målsettingen
med SAMMEN-prosjektet; å
ivareta alle fra 0-18år, foreslår
hun.

– Menighetsrådet bør for-
mulere og uttale klare og
langsiktige planer og mål for
hvordan vi vil at menigheten
skal være i framtida, slik at
man har klare mål å jobbe
mot, avslutter Bjørg.

Trine Krogelien er lærer i
voksenopp-
læringa og
bor i Kroken.
Hun mener
det må være
en prioritert
o p p g a v e
med tros-
opplæring-
en for barn

og barnefamilier,
fordi det er viktig å lære bar-
na om Jesus.

– Det bør satses på FMU og
arbeid med ungdom, for å gi
ungdommene gode verdier,
så de kan ta riktige valg i ung-
domstida.

Til slutt kommer hun med
en helt konkret utfordring:  –
Lag en veileder i sorgarbeid

fra menighetens side, for å
gjøre menigheten generelt
bedre i stand til å ta kontakt
med sørgene eller folk i krise
og tilby hjelp og vise medme-
neskelighet.

Irmgart Eleonore Simon
har lang fartstid som enga-
sjert i Fevik kirke.

Hun innrømmer at hun
ikke har grublet så fælt mye
over menighetsrådet oppga-
ver, men hun har et par ting i
tankene:

Det bør være en oppgave å
få inn mer liv i menigheten.
Hun føler på at mange av

«oss 50-åring-
er» har gått
litt trøtt, etter
å ha stått på i
20-40 år. Her
er kanskje
behov for at
noen avløser
oss? spør
hun. 

– Jeg tror
vi kunne trenge noen

nye og unge folk i menighe-
ten, ikke minst på Fevik, som
kan komme med nye tanker,
som vil og orker å gjøre en
innsats, tenker Eleonoer.

Selv om dugnadsånden på
Fevik er ganske god, etterly-
ser Eleonore at det blir arbei-
des med å få fram flere til å
dele på oppgavene, slik at
ikke for mye hviler på for få
personer.

– Hva med noen skikkelige
inspirasjonskurs? 

Angående ny kirke på Fe-
vik, kommer hun med en li-
ten brannfakkel, og det er at
vi bør vurdere om vi i det hele
tatt skal ha en ny kirke. Skal
vi bygge stort må det være
fordi folket kommer...

KirkevalgetHva bør menighetsrådet gjøre?

FOTO: HÅKAN BERG

Menighetsrådet
• Har ansvar for det lokale menighetslivet som
trosopplæring, omsorgsarbeid og kirkemusikk.
• Tar avgjørelser på vegne av soknet/menigheten
• Består normalt av 4-10 medl. og soknepresten;
normalt 5 varamedl.
• Velges denne gangen for 2 år (normalt 4 år)
• Velger 1-2 repr. til kirkelig fellesråd, eller opp-
trer som kirkelig fellesråd der det bare er ett
sokn i kommunen.



Med isklumper i badevannet
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Fjærland ligger innerst i en
fjordarm av sognefjorden.
Her lever ca 300 mennesker
av jordbruk og turisme. I
sommer invaderte glade
FMUere bygda, det varte ikke
lenge før alle viste hvem som
var på besøk. Den vesle bu-
tikken fikk omløp og omset-

ningen steg,  drikke ble det
snart utsolgt for, men vannet
i springen var superfriskt.

At vi havnet i Fjærland var
juniorlederne sin skyld, de
fikk velge hvor jubileumstu-
ren skulle gå, og valgte Fjær-
land. 48 ungdommer og le-
dere opplevde en uke med
mange spennende opple-
velser. Vi bodde i hytter på
Bøyum camping, vi hadde

leid alle hyttene så Tyskere og
andre turister måtte ligge i
telt.

Vi kom inn på en fredag
kveld og allerede søndag
kveld var vi klar for lands-
kamp mot Fjærland. FMU var
godt forberedt, men uforklar-
lig nok tapte vi 5-3. Slitne
FMUere tok tapet med stoisk
ro og minte hverandre om at
forrige gang vi spilte mot

Fjærland tapte
vi 10-1. Altså stor fremgang,
noe som i stor grad skyltes
Torvalds eminente  keeper-
spill, vekselvis på begge lag,

men mest
for FMU At lagleder
Håkon Lindeberg sendte inn

en innbytter som ingen i
FMU hadde sett før, var det
ingen som ble sure for, gutten
ble kjempeglad for spilletid
på et lag så høyt oppe i divi-
sjonen.

Kajakkpadling ble en stor
opplevelse for mange. 3 timer
padletur  hvor mange fikk se
ørn på nært hold gjorde su-
sen. Marius Konnestad greide
å ødelegge statistikken til ka-
jakkinstruktøren som skrøt
av at på 14 år hadde ingen
gått rundt. Marius Konnestad
ødela denne statistikken med
en halveis eskimorulle, hel-
digvis kom han opp i kanoen
sin etter hvert, 14 grader i

vannet gjord ingenting. 3 ti-
mer i våte klær er ingenting
for en fra Lia. Frøys du ikke? «
Nei, det var litt kaldt når jeg
kom inn på hytta.

Følelsen av å være midt i
skaperverket fikk vi da vi gikk
opp til Flatbrehytta på 1000
meter.

Været var flott og mange
slet med å få beina til å gå fort
nok. Hvor mange timer de
forskjellige brukte på turen
skal vi ikke røpe, men alle
kom opp til slutt og var kjem-
pefornøyd. En fantastisk ut-
sikt tok ,den lille pusten vi
hadde igjen, fra oss.

Omtrent 20 stykker ble

med 2 breførere inn i ismas-
sene på en 3 timer tur med
klatring og rapelering i dype
bresprekker på kanten av
brefallet. 

Det som  kanskje var like
imponerende var at alle kom
ned igjen, når vi hadde med
gamle folk som Håkon, Gard
og Kjell Olav, må man ta av
seg hatten.

Fellesskapet på turen var av
beste kvalitet, gode samtaler
rundt middagsbordet, sam-
linger med vitnesbyrd og
sang gjorde sitt til at dette ble
en tur som legges inn i minne
som en av de flotteste vi har
vært på.

FMU gjorde Fjærland til Fjære-land
Fjorden ligger stille, fjellene reiser seg mot himmelen,
imellom ligger breen oglyser med sin blåhvite farge. Rammen
rundt FMU sin sommertur  kunne ikke vært bedre.

Kjell Olav Haugen
tekst & foto

Morgentrim

Merete, Anne Kristine og Karen pynter
opp i den fine naturen.



Høstjazz
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kontaktinformasjon
Fjære menighet

ANSATTE

POSTADRESSE
Fjære menighet
Fjæreveien 185
4885 Grimstad

TELEFONER
Sentralbord kirkekontoret
37 09 01 00
Fevik kirke
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 Limm
Barne- og ungdomsarb. 
iw@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 14

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

Ingunn Metveit Olsen
Menighetspedagog
imo@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 18

Elle Melle Mini og Elle
Melle Tween på Fevik
Når høsten kommer, er det
på nytt anledning til å synge i
et av de mange korene i Fjæ-
re menighet. På Fevik øver
barnkoret Elle Melle hver
tirsdag i Fevik kirke. Barneko-
ret er delt i to, med øvelse for
de ylngste først, og deretter
for de litt eldre barna. De to
gruppene har en felles sam-
ling  midt i øvelsen. Du kan
begynne i Elle Mell Mini fra
det året du skal begynne på
skolen. I Elle Melle Tween
går de som har begynt i fjerde
klasse og oppover.

Elle Melle Frivoll
På Frivoll samles Elle Melle

Frivoll annenhver onsdag.
Dette er et utvidet tilbud for
barn fra 1. til 7. klasse. Sam-
lingene har ulike aktiviteter
hvor det er mulig å velge
mellom både korsang, idrett
og leik, dans eller dramaakti-
viteter. Elle Melle Frivoll-ko-
ret og Fevik-gruppene synger
som ett stort kor i Fjære kirke
i blant, og er med når «Vi
synger jula inn». Til våren vil
det også trolig li et kjekt fel-
lesprosjekt for alle barnekora

i Fjære menighet. Kora starter
øvingene første uka i septem-
ber.

Mange har etterlyst et bar-
negospelkortilbud for enda
yngre barn, men dessverre er
ikke dette et tilbud i Fjære
menighet enda, av mangel på
ledere. Men om noen har lyst
til å være med å drive et slikt
tilbud, er vi glad om dere tar
kontakt med menighetskon-
toret.

Pro Kor
Pro Kor på Fevik er det kor-

tilbud for voksen ungdom og
voksne annenhver onsdag. Vi
starter opp første onsdagen i
september og koret har sær-
lig to prosjekt i høst hvor vi
først øver inn ny musikki til
bruk i gudstjenesten og der-
etter blir det prosjekt med ju-
lenattinésanger. Det første
prosjektet avsluttes med en
kortur til Flekkefjord og om-
egn i slutten av oktober. Da
skal vi både holde konsert og
ta ansvar for all musikk i
Flekkefjord kirke under guds-
tjenesten søndag formiddag.
Pro Kor er et kor som opptrer
i ulik musikalsk drakt, og alt-

etende innenfor musikk, kan
dette koret være noe for deg.
Velkommen til gamle og nye
korsangere.

Fjære kammerkor
Fjære kammerkor er et kor

med ca. aktive 15 medlem-
mer. Øvinger er på tirsdager
kl.19.30 i Fjære kapell. Koret
trenger spesielt tenorer og
sopraner. 

Repertoaret er fra ulike sti-
lepoker (med hovedvekt på
barokk og moderne norsk
kirkemusikk). I det siste har
koret bl.a. oppført Opera Or-
feus og Eurydike av Gluck og
Messias av Händel.

Fjære kammerkor samar-
beider ofte med Holt kantori
og Aust-Agder kammeror-
kester i sammenheng med
større prosjekter. I høst blir
det kortur til Praha for å
synge Händel og Mozart i
flotte kirker. 

Les mer om korets andre
prosjekter på www.fjaere-
kammerkor.no. Er du interes-
sert å være med i koret, ta
kontakt med Andrea Maini
på tlf. 98412019.

for store og små

kor

Minikonsert i Fjære kapell

PER CHRISTIAN MYRSTAD
MED FRENDER

torsdag 17. sept. kl. 20.00

klassisk musikk

medvirkende:
Per Christian Myrstad

Dag G. Aasland
og Andrea Maini

Musikalsk ansvarlig: Andrea Maini
Entré: kr 50

25-27/9 blir det fottur i fjellet turen er for voksne, både menn
og kvinner. Turen går fra Berdalen til Berdalsbu fredag kveld
(2 t), Videre til tjørnbrotbu lørdagen (5 t) og ned til Hovden på
søndag (4 t ). Vi følger merka stier.  Det er fint høyfjellsterreng
og tørt å fint å gå før vi kommer til flotte selvbetjente hytter.

Turen vil komme på ca 800 kr alt inkludert (+ 200 kr for
ikke-medlemmer i DNT).

For påmelding og info, ta kontakt med Leif Hodnebrog
97594772 eller lhodneb@broadpark.no

Ta deg tid til en fjelltur, det er gøy å gå sammen med andre
Arr. turgruppa i Fjære menighet

TORSDAGSTRIMMEN
Vi starter opp igjen etter sommeren 3/9 kl.1800.
Som før er det ei gruppe som  løper i rolig tempo og en
gruppe går. Begge gruppene starter og slutter på samme tid
og sted.
Mellom kl 18 og 19 hver torsdag men på forsjellige steder.
Høstens program med frammøtested er som følger:
3/9     Moysand camping
10/9   Hodnebrog, gården hos Anne og Tellef Hodnebrog
17/9   Storesand parkeringsplass
24/9   Lia Bedehus
1/10   Nilsesvold ved snuplassen
8/10   Marivold
15/10 Dømmesmoen lysløype
22/10 Fevik lysløype ved tjenna
29/10 Dømmesmoen
5/11   Fevik lysløype
12/11 Dømmesmoen
19/11 Fevik lysløype
26/11 Dømmesmoen
3/12   Fevik lysløype
10/12 Dømmesmoen med gløgg etterpå.
Lurer du på noe ring Jan 91680095 eller Leif 97594772

PS Dette er et tilbud til deg
Arr. turgruppa i Fjære menighet

Blir DU
med på
fjelltur?

Fevik kirke 18. okt. kl 20.
Kveldens gjest er Ellen Ham-
mering, som både er vokalist
og saxofonist. Den unge
grimstadjenta har bakgrunn
fra musikklinja på Dahlske,
Tonheim folkehøgskole og
Ingesund Musikkhögskola.
Nå går hun i sykepleieutdan-
ning og er aktiv musiker på
fritida. I sommer sang hun på
Åpen Scene under Canal
Street. Ellers på høstjazzen
blir husorkesteret med, og
musikalsk leder lover at det
også blir allsang.

Årets
KUNSTUTSTILLING
i Fevik kirke
Utstillingen i år blir i uke 42. Så
langt har 5 utstillere takket ja til
å bli med. 
Hovedutstiller er Arne Omland.
De foreløpig fire andre er
• Nils Belland
• Finn Bomann Larsen
• Randi Smith Grude
• Otoniel Herrera

Olav Haugevje har sagt ja til å
bidra med innlegg om Hamsun
på kulturkveld onsdag 14. okto-
ber.

10på

topp
Husker du 14 mars 2003? Da hadde vi 10 på topp presentert i en
fullsatt Fevik kirke. Det var engasjerende og spennende. Hvilken
sang likte vi best? Nå vil vi gjenta suksessen. Fevik kirke kårer de
10 best likte kristne salmene og sangene.

Søndag 14. februar
vil disse bli presentert som sangkveld i Fevik kirke

Vær med å stemme ved å velge de 3 sangene/salmene som du
liker aller best. Dette skal du enten sende på e-post til Jarl Vidar
Ericksen (jve@spor.cc) eller levere til Anne Meyer Tallaksen. Du
kan også levere i kirken.
Innleveringsfrist: Innen oktober måned. Dette er første ledd i av-
stemmingen. I november kommer vi med neste utfordring.
Lykke til med ditt valg og takk for at du vil være med.

Torsdag 10.09.09
Kl 11.00 Åpning. 
• Presentasjon av
kunstnerne
Kurt Hjemdal inter-
vjuer Greta Rimington
• Sang: Bjørg Andersen og Marie
Sørhaug. Musikk: Kari Imenes
Kl 13.30 Blåbær og Bringebær
(avd på Eikely barnehage) ser sine
kunstverk og resten av utstilling-
en. 
Kl 17.30 Barnas kultursamling
• Presentasjon av barnekunstner-
ne.
• Karianne, Sunniva, Elisabeth og
Charlotte fra Grimstad synger og
danser. 
• Arnhild Reinum forteller for barn 
Fredag 11.09.09 
Kl 11.00 Samling
• Reidun Hjemdal: «Bedehuset, før
og nå.»
• Sang: Av og med Natvik-jentene. 
Kl 18.00

• William Glad: «Et bilde blir til,
men er det kunst?
• Sang/musikk: Vidar Øvland med
venner
• J.Mæland: Dikt
• Trygve Strømstad: Avslutning
Lørdag 12.09.09
Kl 11.00 Sangmøte
• Bjørg Andersen m. døtre 
• Olga Grimsmo Nilsen og Marit
Røe forteller litt om tanker bak et
bilde.  
Kl 15.00 
• Familiekoret fra IMI-huset i
Grimstad 
• Håkon Sundal: Mini-andakt ut
fra et maleri
• Trekning.

Det serveres lunsj, kaker, kaffe
osv etter formiddagsmøtet. 
Middag blir servert hver dag fra kl
16.00
Velkommen
Hilsen Normisjon

Kunst- og kulturdager
Eikely 10. – 12. september tips fra

kalenderen
Søndag 6/9
• Søndagskolen og BS-
agentene starter opp i 
Fevik kirke
• Samlingsgudstj. Fevik
kirke.
• Kirkemiddag og
tur til Storesand

Lørdag 12/9 kl 10.00
STI-sykkeltur: Dalholt-
Inntjore-Gitmark-Reddal

Onsdag 16/9 kl 20.00
Pro Kor har første øving

Søndag 27/9 kl 18.00
Seniorkafe

Kalender og info om flere 
arrangement finner du på 
www. fjæreposten.no

Ved innføring av ny liturgi i
kirken, er også ulike kompo-
nister utfordret til å lage ny
musikk til gudstjenestebruk. I
Fjære menighet  har vi i en
lengre periode  skifta ut noe
av den gamle liturgiske mu-
sikken med nye toner. Mye av
det er henta  fra keltisk tradi-
sjon, men med innføring av
ny liturgi er det altså flere
kjente komponister som er
blitt utfordret til å skrive ny
musikk til bruk i kirken. Noen
av disse er blant andre Hen-
ning Sommerro, Peter Sand-
wall, Tore Aas og Egil Hov-
land. I en liten  periode nå har
vi prøvd ut en del av Tore Aas
sin musikk i kirkene våre,
men siden det altså finnes så

uendelig mye å ta av, invite-
res du til en kveld i Fevik kir-
ke andre onsdagen i  septem-
ber, da mer av den nyskrevne
musikken vil bli presentert.
Både Andrea Maini, Kirsti
Haugen og Torun Fløistad
Rike, som alle tre er musikal-
ske ledere i kirkene i Grim-
stad, vil bidra med å presen-
tere ulik musikk denne kvel-
den. Og alle som kommer får
være med å synge. Det vil bli
gitt anledning til å kommen-
tere med tilbakemeldinger og
synspunkter på den nye mu-
sikken Velkommen til en
kveld med «ny musikk i kir-
ken». 

Kirsti Haugen
musikalsk leder i Fevik kirke

Kveld med nyskrevet musikk til gudstjenestebruk

«Ny musikk i kirken»
Fevik kirke 9. september kl. 19.30



BIBELquiz

STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

Runde 4
1 Hvilke to av Bibelens
bøker har navn etter
kvinner?

2 Hva heter «småprofeten»
som er plassert mellom Joel
og Obadja?

3 Hva betyr «talita kumi»?

4 Hva betyr «el» i navnene
Daniel, Elisja, Elisabeth,
Samuel m.fl.?

5 Hva het fjellet der Moses
mottok de ti bud?

6 Hvilken fugl kom tilbake
til Noah med et friskt olje-
blad?

7 Hvem av apostlene er
kjent som «tvileren»?

8 Hva feilte det mannen
som sa følgende til Jesus:
«Om du vil, kan du gjøre
meg ren!»?

VINN EN iPod!
Send dine svar på epost til
redaksjon@peers.no
merket med «Q4».
Alle som sender inn svar
på quizen er med i 
trekningen av en iPod 
i desember 2009.

«Men Jeg sier dere: Elsk deres
fiender, velsign dem som for-
banner dere, gjør godt mot
dem som hater dere, og be for
dem som ondskapsfullt utnyt-
ter dere og forfølger dere».

Gjør godt mot dem som ha-
ter dere.

Fotballen suste inn i bakho-
det til Karianne, akkurat som
om den var ment til å treffe ak-
kurat der. Instinktivt skjermet
hun hodet med hendene sine.
Hun hørte den kjente latteren,
og trengte ikke engang å snu
seg for å vite hvem det var.
Mette med det lange, lyse hå-
ret var en av de populære i
klassen. Ingen torde å si imot
henne.

«Hvordan gikk det?» hørtes
en andpusten stemme bak Ka-
rianne. Siri var en god venn-
inne å ha, selv om de to ikke
alltid var like enige om hvor-
dan ulike situasjoner burde ta-
kles. Karianne rakk ikke å svare
før Siri utbrøt på nytt: «Du
skjønner vel at Mette gjorde
det med vilje? Du må ta igjen!
Hun kan ikke få lov til å be-
handle deg på denne måten!»
Karianne gned på det ømme
bakhodet og skar en grimase
til det sinte uttrykket til venn-
innen. Hun stønnet av smer-
tene. Men så kom hun til å ten-
ke på det hun hadde lest i
Bibelen i dag morges:

«Elsk deres fiender, velsign
de som forbanner dere, gjør
godt mot de som hater dere»
Matt. 5,44.

Hun dro fingrene gjennom
håret, sukket og sa rolig: «Jeg
skal gjøre noe med det, men
ikke akkurat det du foreslo.
Gud må vise meg hvordan jeg
kan løse denne situasjonen på
best mulig måte». «Åh», støn-
net Siri og himlet skøyeraktig
med øynene. «Jeg skjønner
meg ikke helt på deg, men jeg
er glad i deg likevel».

Senere den dagen da Siri og
Karianne gikk hjemover fra
skolen, hørte de plutselig noen
som grøt ved veikanten. De to
jentene hadde vært så opptatt
med samtalen at de ikke hadde
oppdaget Mette. Hun gråt og
ynket seg og holdt seg rundt
ankelen. Hun hadde grønske
og hull på begge knærne, og
ansiktet var grimete og vått av
tårer. Siri trakk i Karoline og
hvisket intenst inn i øret hen-
nes: «Vi går bare videre. Vi
gidder ikke å hjelpe henne, for
hun var jo så stygg mot deg».

Igjen kom ordene fra dagens
tekst til henne: «…gjør godt
mot de som hater dere».

«Nei», sa hun bestemt og
dro Siri med seg, mens hun
ropte bekymret: «Hva skjed-
de?» Rødkantede øyne tittet
forskrekket opp på dem. Hun
nølte litt, men så kom ordene
strømmende: «Noen gutter i
10. klasse sparket bein på meg
så jeg ramlet. Og nå tror jeg at
jeg har forstuet foten min».
Karoline smilte vennlig til hen-
ne og sa: «Vi skal følge deg
hjem».

baksida

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

ELLE MELLE FEVIK
Hver tirsdag 
i Fevik kirke
Mini kl. 17.25
Tween kl. 18.00

ELLE MELLE FRIVOLL
Bygdheim bedehus
annenhver onsdag
kl. 17.30

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

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

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

UNGDOMSGRUPPA
LIA
Lia bedehus, 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

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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Som 
Matt 5,44
Av
Inngunn Metveit Olsen

BLOMSTERPIKE, FRA ST.HANS-FEIRING I RANVIKA


