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Du har kanskje hørt om de to naboene som ikke var så
særs gode venner. Og det bare balla på seg og ble verre
og verre. De bruke en hver anledning til å gi hverandre et
stikk. En dag sier den ene til den andre: 

– Første gang jeg så deg så trodde jeg du var gal!
– Hø, sier den andre. Første jeg jeg så deg så trodde jeg

du var riktig! Klassisk skitkasting.
For leden søndag handlet prekenteksten om ordene

våre. Jesus lekser opp for fariseere og skriftlærde hvordan
det henger sammen: Ordene kommer et steds fra, fra
menneskets indre (Matt. 12,33-36). Der er kilden som for-
mer og farger ordene. Ordene vitner om hvordan det er
stelt på innsida i livene våre. De speiler oss. Og om ordene
er falske og tomme, vil livet og kilden de kommer fra til
slutt være det som taler sterkest. «Livet ditt snakker så
høyt at jeg hører ikke hva du sier» har noen formulert.
Kommer ordene derimot fra en god kilde, et godt hjerte,
blir også ordene gode, og vil ytterligere forsterkes av det
gode livet de springer ut fra. Det er ikke slik at vi er hjel-
peløse tilskuere til dette. Kultivering av hjertet er mulig.
Det handler i stor grad om valg vi gjør. Hva vi vil. Jeg tror
det er Ibsen, faktisk, som har formulert: «Deg tilgives at
du ikke kan, men ikke at du ikke vil!» Det er ved å ville at
mennesket kan forandre seg. Et mennesker rår over store
ressurser knyttet til viljen. Så finnes det en annen ressurs
knyttet til det å ville følge Jesus. De gamle brukte ordet
«helligjørelse», et ord vi ikke tar i vår munn så ofte lenger.
Den hellige ånd gjør mennesket hellig. Den hellige ånd tar
det mennesket i bruk, som har stilt seg til disposisjon for
å bli brukt av Gud, ledet av Den hellige Ånd. Et menneske
som slik velger Jesus-etterfølgelse vil kunne oppleve å
være et instrument som Guds bruker, ofte uvitende om
hva det er Gud gjør, eller hvordan, når eller hvorfor.

En av sangene jeg lærte hjemme som barn, begynner
slik:  «Det er noen som bestandig går som de gikk konge-
bud, og er vitnesbyrd i blant oss om så kongelig en Gud.
Deres liv er som et solskinn, som et solskinn og en fred.
Veien som vi selv skal følge bliver skjønnere derved.»

Det er godt å møte slike mennesker, fordi de bringer
noe med seg, i ord og handlinger, som kommer fra Gud.

Avstanden mellom de som grafser til seg mer, oftere og
raskere, og de som taper det ene «slaget» etter det an-
dre, øker faretruende. Det er stadig mer aktuelt å stille
spørsmålet «What Would Jesus Do?» (WWJD); hva ville Je-
sus gjort? Hvilken side er jeg på? Hvem skal jeg og vil jeg
dele sjebne med? Igjen står jeg i fare for å sige til knær-
ne i fagre ord, mens livet mitt forkynner noe annet. Når
det kommer til stykke; hvem vil jeg dele sjebne med? Det
er et uhyre nærgående spørsmål, som jeg nesten ikke tør
stille... Vi har det så uendelig behagelig her på berget...

Derfor var det tankevekkende å samtale med fader
Georgij, som besøkte Fevik i august. Det utfordrende ved
denne mannen, var ikke bare at han kunne formulere en
dristig, klart uttalt og tillitvekkende kritikk av et sykt sam-
funn og en syk kirke(ledelse). Det som gjør at denne
mannen virkelig står i veien og ikke er lett å komme
utenom, er at han er troverdig. Og det er han, fordi han
så til de grader, har valgt side, at han deler kår med
ofrene og går den ekstra milen om og om igjen.

«Vår Herre går en tjeners vei. Han ber oss nå å følge
seg. La våre liv bli en gave Herren får. Tjen andre slik
som Herren vår.» Gud forby at kirken og Jesu etterføl-
gere i Norge blir assosiert med den siden som albuer
seg fram, opptatt av egen vinning. Tjenesten er, og må
være, vårt ideal, om vi skal være troverdige. Og ordene
vi forkynner må springe ut av et et hjerte
som banker for de trengende og et liv som
står til troende. Så hjelp oss Gud.

Peer Rødal Haugen
redaktør
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Onsdag 1.
september starter
Elle Melle opp
igjen på Frivoll.
Dette er et kor- og
klubb tilbud fra
Fjære menighet til
barn fra 1.-7.
klasse. 

Vi møter opp på Bygdheim
bedehus, som ligger ved si-
den av Frivoll skole, Annen-
hver onsdag fra 17.30 til 18.45
frem til juleavslutningen i de-
sember. Opplegget er tredelt
med en kor-del, en andakts-
del og en aktivitets-del. 

Kirsti P. Haugen begynner
med korøvelse med oppvar-
mingsleker, nye og gamle
sanger, og har alltid med seg
den velkjente bagen full av
diverse rytmeinstrumenter
som barna får prøve.

Etter korøvelsen er det
samlingsstund hvor barna får
høre en bibelfortelling eller
en andakt av Ingunn Metveit
Olsen. Nå på høsten kommer
det antagelig noen nye barn

fra 1.klasse, og da er det viktig
å minne de større barna på at
vi må ta godt imot dem. Det
kan være skremmende for en
førsteklassing med de store
guttene fra mellomtrinnet.

På grunn av at det er stor
spredning i alderen på barna
som kommer, pleier vi som
regel å dele barna i to grup-
per i den siste delen av pro-
grammet. Enten aldersbe-
stemte grupper eller rene
gutte- og jente-grupper. I ak-
tivitetsdelen kan det være uli-
ke aktiviteter fra gang til
gang. Vi har kjøpt inn flere
bordspill som airhockey, fot-
ballspill, curling og lignende,
så dette pleier å være et at-
traktivt tilbud. Derfor må vi
bytte på, slik at både de min-
ste og de største får prøve.
Andre ganger har vi tegne-
eller aktivitetsark, hobbyak-
tiviteter og film.

Vi er to ansatte fra fjære
menighet som driver dette
kor- og klubbtilbudet. I vår
var vi heldige og hadde med
oss en mor som hjalp til de
fleste gangene. Vi er også
takknemlige for dem som
har hjulpet til med å lage ka-
ker eller boller til juleavslut-
ningen og påskesamlingen.
Dessuten har vi også noen
som hjelper til med å henge
opp plakater på Frivoll skole.

Alt dette er til stor hjelp for
oss. Dersom det er noen som
kunne tenke seg å være med
og hjelpe noen onsdager, ville
dette gjøre det mulig for oss
med for eksempel mer hob-
byaktivitet eller matlaging el-
ler annet som krever mye
voksenhjelp. Ta kontakt med
oss!

Vi gleder oss til å treffe dere
igjen og ser frem til også å
møte nye ansikter også. Vel-
kommen skal dere være!
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«Alle veier fører til Rom» er
det noe som heter. Gjør det
virkelig det? Da jeg var liten
hørte jeg på «Børud-gjen-
gen» på den lille rosa kasett-
spilleren min. Og det var
stor stas da vi så dem live på
en konsert i Grimstad kirke.
Da sang de blant annet: «Je-
sus er den eneste veien til
Gud…». I Bibelen står det
kjente verset: «Jeg er veien,
sannheten og livet. Ingen
kommer til Faderen uten
ved meg (Joh. 14,6).» Så
hvordan blir man Guds
barn? Eller kristen? Eller
frelst? Vi har mange ord for
dette. «For dere er alle Guds
barn ved troen på Kristus Je-
sus (Gal. 3,26).» 

Hvordan får man tro da?
Kanskje du har hørt uttryk-
ket: «Man blir ikke til en bil
ved å kjøre inn i en garasje.»
Det skal bety at en ikke blir
en troende ved å gå inn i en
kirke. Uttrykket har et po-
eng, men samtidig så er det i
kirka eller menighetshuset
som vi hører forkynnelse,
lærer å be, mottar nattverd
og er sammen med andre
troende. Bibelen sier at: «Så
kommer da troen av det
budskapet en hører, og bud-
skapet kommer av Kristi ord
(Rom. 10,17)». Siden det blir
forkynt fra Bibelen i kirka,
kan dette føre til at tilhører-
ne kommer til tro. 

Hva med barna? Noen sier
at de ikke vil at barna deres
skal gå på søndagsskolen el-
ler i kirka, fordi de ønsker at
barna skal velge selv! Jeg
forstår tanken bak dette,
men undres over hvordan et
barn kan ta et valg når
han/hun ikke vet noe om
Gud. Hele tiden gjør vi valg,
store og små: Skal vi velge
den eller den tannkremen?
Hva slags sofa passer best
for oss? Hvilken utdannelse
skal jeg velge? Hvem skal jeg
gifte meg med? Hva tror jeg
på? Når jeg skal ta et valg,
må jeg sette meg inn i valg-
mulighetene først. Jeg ser på
fordeler og ulemper. Kanskje
jeg prøver det ut en stund
før jeg bestemmer meg? Be-
stemmelsen kan tas på få
sekunder til flere dager eller
måneder, alt etter hvor stort
eller lite valget jeg står over-
for er. Jeg må ha tilstrekkelig
kunnskap eller kjennskap
for å kunne gjøre et godt

valg. Sånn er det i hvertfall
for meg. 

Barnet må få opplæring og
kjennskap til Gud så langt vi
som foreldre eller barnele-
dere kan gi det, inntil det
selv er moden nok til å ta et
valg om å (forhåpentligvis)
bli i troen. Etter hvert som
barnet vokser og modnes vil
det spørre deg som forelder
om din tro. Hva vil du svare
da? Noen ganger spør barn
om ting vi ikke vet, og da er
det lov å si det. Men kanskje
du kjenner noen som vet
noe mer enn deg, for eksem-
pel en bestemor eller beste-
far, fadderen, søndagsskole-
læreren eller presten. Da
kan det være fint å spørre
dem. I Fjære får alle konfir-
mantene en konfirmantfad-
der som de har samtaler
med. Dette har vist seg å
være nyttig og berikende
både for konfirmantene og
konfirmantfadderne. Noen
ganger kan det være enklere
å snakke med en annen enn
ens egen mor eller far.

Ellers kan jeg anbefale
www.barnogtro.no. Dette er
et nettsted for foreldre, be-
steforeldre og faddere til
barn i alderen 0-7 år, til in-
spirasjon for trosopplæring i
hjemmet. Her kan du blant
annet finne bibelfortellinger
på nett, nettspill, fargeleg-
ging, råd og tips til hjemmet:

«Å lese i Bibelen med bar-
na kan være en fin ting. Det
finnes mange gode barnebi-
bler. Mange av fortellingene
kan oppfattes som skrem-
mende. Min erfaring er at
barn ikke så lett lar seg
skremme. De lever seg inn i
historiene og lever seg
gjennom dem. Jeg tror det er
viktig at vi voksne ikke pro-
blematiserer for barna, men
er med og hjelper dem til å
finne en løsning når de selv
opplever fortellingen som
problematisk.»

Ingunn Metveit Olsen
menighetspedagog

Veien til Gud

BIBELquiz
Runde 4
1 Hva het far til døperen 
Johannes?
1. Sakarja x. Esekiel 2. Amos
2 Hva het mor til døperen
Johannes?
1. Anna x. Elisabeth 2. Lydia
3 Hva het mannen som ble
blind etter å ha møtt den
oppstandne Jesus?
1. Bartimeus x. Paulus 
2.  Barnabas
4 Hvem fornektet Jesus tre
ganger?
1. Johannes x. Simon 
2. Peter
5 Hva het evangelisten
som døpte den etiopiske
hoffmannen på vei til Gasa?
1. Peter x. Andreas 2. Filip
6 Hva het søstrene til Lasa-
rus som bodde i Betania?
1. Marta og Maria x. Maria
og Magdalena 2. Marta og
Susanna
7 Hvilket yrke hadde Mat-
teus (Levi)?
1. Snekker x. Toller 2. Livvakt
8 Hvilken romersk lands-
høvding er navngitt i begyn-
nelsen av Lukasevangeliet?
1. Pontius Pilatus 
x. Augustus 2. Kvirinius

STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

Riktig svar:
1. 1 Sakarja

2. X Elisabeth

3. X Paulus

4. 2 Peter

5. 2 Filip

6. 1 Marta og Maria

7. X Toller

8. 2 Kvrinius

– trosopplæring i Fjære menighet
SAMMEN i kirken inne
SAMMEN i kirken ute

Ingunn  Metveit Olsen
tekst & foto

Elle Melle Frivoll går igang igjen

Haglund Regnskap as
AUTORISERT REGNKAPSFØRERSELSKAP

Sømsveien 5 • 4870 Fevik

Regnskap – Bedriftsrådgivning
Tlf. 37 25 61 00
www.haglund.no

Medlem NARF

NB! Om oppstart av
Elle Melle Fevik, se
«det skjer» s. 7.



Det fortelles om en norsk evangelist, en bror i Misjonsforbundet, at han med årene
hadde lagt seg solid ut og blitt ganske omfangsrik. Selv skrøt han av at han var en
av Norges aller største evangelister. Han talte på et vekkelsesmøte, og det var en
usedvanlig varm dag. Lokalet ble aldeles overopphetet. Evangelisten prekte og svet-
tet. Iveren og heten var på det høyeste, og evangelisten var midt i en skriftlesing,
da han avbrøt seg selv: «Da sa Jesus – går det an å få opp et vindu her...»

Presten skulle tale til de minste små, og syntes han måt-
te legge det hele litt populært an, så han begynte pre-
kenen slik:
– Kan dere si meg hva det er som har brun pels, lange
værhår og en bred, busket hale? En av de små sa: 
– Æ ved at du vil vi  ska´ svare Jesus, men egelig så æ
det et ekorn!
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BARN OG UNGE
BABYSANG
FMU-huset på man-
dager (påmelding)

SMÅBARNSANG
1-6 ÅR
FMU-huset på 
mandager kl. 10.00

SMÅBARNSTREFF
Vik bedhus fredager
i oddetalsuker 
kl. 10.00-12.30

FEVIK 
SØNDAGSSKOLE
BS-AGENTENTE
Disse søndagene
kl. 11.00:  5/9, 19/9,
10/10, 24/10, 7/11,
21/11 og 5/12

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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ELLE MELLE STARTER
OPP IGJEN!
Elle Melle Fevik starter opp i Fevik kirke tirs-
dag 31. august kl. 17.15 for Elle Melle Mini
og kl.18.00 for Elle Melle Tween.
Elle Melle Frivoll har oppstart onsdag 1. sep-
tember på Bygdheim bedehus fra kl. 17.30-
18.45 (se artikkel s. 4-5).

NYE og GAMLE koormedlemmer er hjertelig velkommen!

AKTIVITETSDAG FOR 10-ÅRINGER
Aktivitetsdag på FMU-bygget for alle 10-åringer lørdag
25.september. Påmelding!

BABYSANG
Babysang begynner mandag 11. oktober på FMU-bygget
kl. 12.00. Påmelding!

AKTIVITETSDAG FOR 8-ÅRINGER
Aktivitetsdag for alle 8-åringer på FMU-bygget lørdag 16.
oktober. Påmelding!

4-ÅRSBOK
Utdeling av 4-årsbok for dem som fyller år på høsten, søn-
dag 17.oktober, både i Fjære og Fevik kirke.

det
skjer

Fjære kirke
05.09. 11.00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
12.09. 11.00 Gudstjeneste ved Inger Johanne Vaags
19.09. 11.00 Gudstjeneste v/Svein Lilleaasen
26.09. 19:00 Konsert Fjære kammerkor om kvelden
03.10. 11.00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
10.10. 11.00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito. Gullkonfirmanter deltar.
17.10. 11.00 Sammengudstjeneste med utdeling av bibel til 4-åringene. 

Helge Spilling
24.10. 11.00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
31.10. 11.00 Gudstjeneste v/Helge Spilling

Fjære kirke
05.09. 11.00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito. Konfirmant presentasjon
12.09. 11.00 STI- gudstjeneste v/Inge Flaat
19.09. 11.00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
26.09. 17.00 Sammengudstjeneste m/kveldsmat v/Oddvar Tveito
03.10. 11.00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
10.10. 11.00 Lekmansgudstjeneste
17.10. 17.00 Sammengudstjeneste med utdeling av bilel til 4-åringene . 

Oddvar Tveito
24.10. 19.00 Høstjazz 
31.10. 11.00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito

Gudstjenestene
PREKENSTEKSTEN: Joh. 5,1-15

Den syke ved Betesda 
5Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til

Jerusalem.  2 Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som
på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger.  3
Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme
og uføre. [De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse,  4
for en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og
rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at
vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom
han hadde.] 5 Det var en mann der som hadde vært syk i tret-
tiåtte år.  6 Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært
syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?»  7 Den syke svarte:
«Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når van-
net blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen
uti før meg.»  8 Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og
gå!»  9 Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.

Men det var sabbat denne dagen, 10 og jødene sa til ham som
var blitt helbredet: «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære
båren.» 11 Han svarte: «Han som gjorde meg frisk, sa: 'Ta bå-
ren din og gå!'» 12 «Hvem er det mennesket som sa at du skul-
le ta den og gå?» spurte de. 13 Han som var blitt frisk, visste
ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna; det var så
mye folk der. 14 Senere fant Jesus mannen på tempelplassen
og sa til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke
noe verre skal hende deg.» 15 Mannen gikk da og fortalte jø-
dene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. 

FØRSTE LESNING: Salme 103,1-6
Min sjel, lov Herren!

Ja, alt som i meg er,
skal love hans hellige navn.

2 Min sjel, lov Herren,
glem ikke alle hans velgjerninger!

3 Han tilgir all din skyld
og leger all din sykdom.

4 Han frir ditt liv fra graven
og kroner deg med godhet og miskunn.

5 Han fyller ditt liv med det som godt er,
og gjør deg ung igjen som ørnen.

6 Herren griper inn og frelser,
lar alle undertrykte få sin rett.

ANDRE LESNING: Ef. 5,15-20
15 Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke

mennesker, men som kloke, 16 så dere bruker den dyrebare ti-
den godt, for dagene er onde. 17 Vær ikke uforstandige, men
forstå hva som er Herrens vilje. 18 Drikk dere ikke fulle på vin,
det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden 19 og syng
sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og
spill av hjertet for Herren. 20 Takk alltid vår Gud og Far for alt
i vår Herre Jesu Kristi navn. 

Tekstene for søndag 5. september

Søndag 22. august hadde Fevik sin tradisjonelle friluftsgudstjeneste ved Hauslandstjenna ved
starten av høstsemesteret. Tradisjonene går tilbake til 2003, og ser ut til å skulle holde seg. Etter
gudstjenesten dro flere på en søndagstur med STI, over mot Temse.

TEKSTENE
FOR SØNDAGENE
FRAM TIL NESTE UTGAVE

16. søn. e. pinse (12.9.2010)
Luk 10,38-42
5 Mos 4,29-31
Fil 4,10-13

17. søn. e. pinse (19.9.2010)
Luk 7,11-17
Job 19,25-27
Rom 8,18-23

18. søn e. pinse (26.9.2010)
Joh 8,31-36
Jer 6,16-20
Gal 5,1-6

Mikkelsmess (29.9.2010)
Joh 1,47-51
1 Mos 28,10-17
Hebr 1,1-14

19. søn. e. pinse (3.10.2010)
Mark 10,17-27
2 Mos 20,1-8.12-17
Fil 1,20-26

20. søn e. pinse (10.10.2010)
1 Mos 9,8-17
Hebr 11,1-4.7-10
Joh 9,1-7.35b-38

21. søn. e. pinse (17.10.2010)
Mark 10,13-16
1 Mos 2,18-24
Ef 5,25-32

22. søn. e. pinse (24.10.2010)
Matt 11,25-30
Sal 100
Rom 8,31-39

SOMMERMINNE
St. Hans-arrangementet i Ranvika samlet som vanlig masse folk. Dette kan jo være et solrikt minne å ta med
seg nå som sommeren er på hell, og høsten melder seg med våtere, mørker og kaldere dager.

PRO KOR
starter øvelsene i Fevik
kirke 1/9 kl. 20.00
Interesserter korsangere:
Kontakt Kirsti P. Haugen på
tlf. 48045506

;-D har du hørt den om...



Jenta i midten har kommet i kontakt med en familie i Moskva, som gjerne vil ha henne som fos-
terdatter, og hun trives godt sammen med familien. Men hun føler seg ikke klar for storbyen
enda. Kankje om et par år? Enn så lenge blir hun værende på barnehjemmet. Det er viktig at en
slik prosess ikke presseS fram. For at det skal bli en god løsning for alle, tar de seg god tid. Der
ligger mye av nøkkelen til sukessen, mener lederen for barnehjemmet i Chentsy, Ljuba. Til ven-
stre står tolken Olga Nilsen, som bor på Fevik.

det ble for dyrt for foreldre å
bruke det tilbudet. Virksom-
heten ble trappet ned, og Lju-
ba foreslo for myndighetene
å helller bruke stedet som
barnehjem. Slik ble det, og
Ljuba ble leder for arbeidet.

Kostroma ligger ca 350 km
fra Moskva, på landsbygda.
Det typiske for foreldrene til
barna på hjemmet er store al-
koholproblemer eller at de
sitter i fengsel. Hjemmet har
kapasitet til 24 barn, men i pr
idag er de 12. Barna er i alde-
ren 3-12 år, mange av dem er
både underernærte og under-
stimulerte, og på grunn av
kaotiske hjemmeforhold har
det også vært så som så med
skolegang. De har med andre
ord mye å ta igjen for å bli
velfungerende i samfunnet.
Takket være hjelp fra Fevik
har de vært i stand til å sette
hus og rom i stand, slik at det
i dag fremstår som pent,
reint, ryddig, og ikke minst
koselig.

For at barna skal lære nød-
vendigheten av å ta ansvar,
både for sitt eget liv og i for-
hold til andre, lar Ljuba barna
i stor grad ta del i arbeidet på
barnehjemmet. De får ansvar
for sitt eget stell, både rom og
klær, og må ta sin tørn på
kjøkkenet. De må yte for å få.
Derfor får de også allsidig
opplæring. De kan lære å sy

og brodere, de lærer matla-
ging og de har verksteder de
kan bruk for å drive ulike ty-
per håndtverk, som snekring
og mekking. Hjemmet har
også sin egen kolonihage
hvor de dyrker grønnsaker til
eget bruk.

– Egentlig bryter vi loven,
sier Ljuba.

– Vi har ikke lov til å sette
dem til å arbeide slik.

Men hun holder på sitt, at
det er en effektiv måte for å
lære barna å ta ansvar for li-
vet sitt og for å kunne klare
seg på egen hånd når de blir
så gamle at de må flytte fra
barnehjemmet, men også for
at de skal kunne tilpasse seg i
ny familie.

–  Vi arbeider for at barna,
så snart det er forsvarlig og
kjennes riktig, skal bli tatt inn
fosterfamilier, forteller Ljuba.
De arbeider svært planmessig
for å skaffe fosterfamilier og
lære kurse dem i oppgaven.

I begynnelsen var det de
ansattes familier som funger-
te som fosterfamilier. Kriteri-
ene for å bli fosterfamilie
gjorde at den offentlige ord-
ningen ikke var god. Nå er
det kommet en ny lov som
har bidratt mange forbe-
dringer, men på ett punkt
mener Ljuba den fortsatt ikke
er god.

– Det skulle ikke være slik

at man fikk penger for å ta
inn et fosterbarn i familien.
Det har overlevd fra den
gamle loven. 

– Det skulle være andre kri-
terier for at man velger å ta
imot et barn, hevder hun.

Men det var altså mye verre
under den gamle loven. Da
kunne fosterforeldre speku-
lere og drive butikk  med å
være fosterhjem, og retur-
nere barna dersom de ikke
klarte utfordringen. Ungene
var kasteballer i systemet.
Det har en tatt konsekven-
sene av, så i dag skjer det en
mye grundigere utvelgelse og
opplæring av fosterforeldre,
og barnehjemmet driver selv
slike kurs. Målet er å finne
den rette kjemien mellom
barn og familie, og det kan
ofte være en lang, men nød-
vendig prosess.

Barnehjemmet har en god
statistikk å vise til. 96% klarer
seg bra etter at de har flyttet
fra hjemmet. 30% av barna
har tatt høyere utdanning.
Den offentlige statistikken for
denne gruppen barn viser at
40% blir alkoholikere, 40%
blir kriminelle, 10% begår
selvmord, mens bare 10%
klarer seg bra.

De fleste fosterfamiliene
bor på landet. Selv om de
gjennomgående lever under
vesentlig fattigere forhold

enn familier i byene, er roms-
ligheten større. De fleste bar-
na ønsker også å komme til
en familie på landet.

Livshjelp fra Fevik
Pengene fra Fevik har vært

helt avgjørende for å gi disse
barna en framtid. Hjelpen fra
Norge har gitt dem trygge og
stabile rammer rundt seg på
barnehjemmet, og det har
satt barnehjemmet i stand til
å følge dem opp etter at de
har flyttet ut og etablert seg
på egen hånd, som studenter
eller at de har stiftet familie.
Det er en viktig grunn til at
barnehjemmet har en så god
statistikk å vise til.

Einar Hanson, som er en av
ildsjelene bak Støttegruppa

russiske barn på Fevik, kan
fortelle mange historier om
hvordan han på sine reiser i
øst stadig i starten bommet
på hvem man kunne stole,
hvordan tilsynelatende tillitt-
vekkende personer viste seg å
være opptatt av egen vinning
og hvor hjelpen sporet av og
kom på avveie. Men gjennom
personer som Ljuba og fader
Georgij, og mennesker rundt
dem, har Støttegruppen eta-
blert trygge kontakter som
gjør at det er mulig for barn
og voksne på Fevik og i Grim-
stad, å være med og hjelpe
mennesker som lider i det
russiske samfunnet, så de
kommer seg på beina og grei-
er å ta seg videre for egen ma-
skin.
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I august var det stort besøk på
Fevik, av både barn og ansatte
fra barnehjemmene i Chentsy i
Kostroma-regionen og fra St.
Petersburg. Fader Georgij, som
er både prest og pådriver for
mange lokale hjelpeprosjekt i
Kostroma-regionen, var også
med på Norges-besøket. Gjes-
tene fra Russland var innlo-

sjert hos Tom Ravnaas på Fe-
vik aritime leirskole under
oppholdet . Der nøt de flotte
feriedager fulle av aktiviteter,
med båtturer og sjøliv og tur
til Dyreparken. Men de ar-
rangerte også en åpen russisk
aften på tirsdagen, hvor en
fullstappet sal på Bagatelll
fikk smake russisk mat, se og
høre barna opptre og se ut-
stillinger av ting de har laget
på verkstedene på barne-

hjemmet. De deltok også på
gudstjenesten i Fevik kirke på
søndagen og var entusiastisk
publikum i Fjæreheia under
allsangkvelden der. På spørs-
mål om hva som var formålet
med besøket i Norge og på
Fevik, svarte styreren for bar-
nehjemmet, Ljuba

– Vi samler erfaringer og
inntrykk, fordi vi de ønsket å
laget "et lite Norge" hjemme
hos oss. 

For barna var det nok vel så
viktig med ferie og gode opp-
levelser. Hun fortalte en del
om de mange tragediene og
triste forholdene i det russis-
ke samfunnet, også i institu-
sjoner som den hun leder.
Hennes mål har vært å jobbe
seg ut av de trange og van-
skelige rammene. Med inspi-
rasjon fra Fevik håpet hun å
kunne skape en liten "norsk

oase". Målesettingen på veg-
ne av barna er at de, etter et
opphold på barnehjemmet,
skal få en ny familie som er i
stand til å ta imot dem med
kjærlighet og at barna selv
skal ha fått med seg kunn-
skap og holdninger som gjør
dem i stand til å fungere og ta
ansvar i familiefellesskapet. 

Hjelpearbeidet som kaller
seg «Støttegruppe russiske
barn», har hatt som mål å
hjelpe til i oppbyggingen av
barnhjemmet. Den ble eta-
blert i 1998, og har etter hvert
skaffet seg betydelig kunn-
skap og innsikt vedrørdne det
russiske samfunnet. De fem
som styrer denne gruppa i
dag er Einar Hanson, Finn
Løvgren, Tom Ravnaas, Tor
Bjerkholt og Ragnhild Kon-
nestad. Men de har tydelig
mange gode støtter og hjel-

pere rundt i distriktet vårt.
Russisk aften på Bagatell ty-
det på det.

En myndig leder
Bestyrer Ljuba, som er en

streng og mydig dame, og det
må til, har en tøff jobb med å
lære barna på barnhjemmet å
fungere i et fellesskap. Det
russiske samfunnet er gene-
relt tøft, med økonomiske
trange tider og ellers preget
av oppløsning, vold og alko-
holmisbruk. Mange barn blir
overlatt til seg selv når forel-
drene ikke makter mer og gir
opp. Derfor er også selv-
mordsraten høy. Dette var
det Ljuba i sin tid så, og øn-
sket å gjøre noe med. Nå i ja-
nuar i 2010 var det 13 år siden
starten på arbeidet med bar-
nehjemmet. Hun arbeidet
tidligere i barnehage, men

Mange kull ved Fevik skole har i en årreke
vært med å samle inn penger til et
barnehjem i Russland, gjennom sin
"omvendte adventskalender". I august var
en stor delegasjon fra Russland på besøk
hos sine venner på Fevik.

Vil lage «et lite Norge»
hjemme i Russland

STØTTEGRUPPE RUSSISKE BARN BESØK FRA RUSSLAND

Russiske gjester sammen med noen av sangerne og musikerne på Allsang i Fjæreheia

Tom Ravnaas, Einar Hanson, Ragnhild Konnestad, Tor Bjerkholt
og Finn Løvgren leder «Støttegruppe russiske barn» i dag.

Peer R. Haugen
tekst & foto



Mitt første forsøk på en sam-
tale med fader Georgij etter
gudstjenesten i Fevik kirke,
var mislykket. Han virket
mutt og nesten avvisende,
men det var nok min egen
feil. På tirsdagskvelden fikk
jeg anledning til en lenger
prat, og oppdaget snart at jeg
her hadde for meg en formi-
dabel mann, med en intens
vilje til å tjene og hjelpe men-
nesker som befinner seg ne-
der på de fleste stiger men-
nesker rangeres etter. 

En Jesu etterfølger
Han kunne valgt å spise kir-
sebær med de store, men har,
sammen med sin kone, valgt
de svake og fattiges side i et
skakkjørt samfunn. Av folk
som har besøkt ham, forstår
jeg at huset hvor han og kona
lever, er uhyre enkelt. I det
vesentlige er det et stort rom
med skrivebord og bokhyller,
men det mest verdifulle er
ikke computeren, men en
stor kjeller full av potetsek-
ker, squash, gresskar, agurker
og gryn. Den enkle kosten vi-
ser godt igjen på den ranke
og senete kroppen.

Fader Georgij har drevet, og
driver, en rekke hjelpepro-
sjekter blant de fattigste og
mest vanskeligstilte, for ikke
å si utstøtte, i samfunnet;
gamle og syke, og tidligere
kriminelle. Over 140 tidligere
fanger har han hjulpet tilbake
til livet og samfunnet. For ti-
den har han åtte løslatte
fanger boende hos seg, og de-
ler hus og mat med dem. Fra
sin hjemmebase hjelper han
kriminelle tilbake til et funge-
rende liv utenfor murene.  I
fengselet klarer de seg på et
vis, men når de kommer ut,
står de aldeles på bar bakke,
uten jobb, penger, mat, klær,
og lav eller ingen anseelse.
Prinsippet hjemme hos Edel-
stein er at de må yte noe for å
få. Slik lærer de hva som må
til om de skal komme seg vi-
dere i livet.

I «jernteppetiden» var
Edelstein aktiv i arbeidet med
å få inn bibler til Sovjetsam-

funnet. I en årrekke har han
vært en tydelig kritiker både
av det sovjettiske/russiske
samfunnet og den hierarkiske
korrupte kirken. Det har han
fått svi for, og har måttet tåle
både avvising og forvisning.
Han var leder for instituttet
for fremmede språk ved Mos-
kva teologiske seminar, han
har publisert artikler verden
over, reiste mye og fikk både
mange og betydningsfulle
venner og kontakter, som han
har hatt nytte av siden, i de
mange hjelpeprosjektene han
er involvert i. Først i godt
voksen alder fikk han sin or-
dinasjon og muligheten til å
tjene som prest, men da langt
ute på den fattige landsbyg-
da, godt unna begivenhe-

tenes sentrum. Der har han
sin tjeneste, der lever han ut
sin kristentro. For ham er det
først og fremst å vise kjærlig-
het i praksis, og forsvare
sannhet og rett. For ham er
det ikke viktig om menighe-
ten eller kirken eller fellesska-
pet heter ditt eller datt, eller
hører til det ene eller andre
trossamfunnet. Han samara-
beider med alle, så sant han
finnet at de er sannheten tro i
kjærlighet.

I samtalen løp går det klart
fram hvor høyt han setter en
livsførsel som i stor grad går
ut på å tjene andre, vise Jesu
sinnelag, så livet understre-
ker ordene.

Kritiker og kirkebygger

The Times hadde i januar
2008 en artikkel om forhold i
den russisk ortodokse kirken.
Den starter slik: «Høyt oppe i
en stige, i en fjerntliggende
landsby 30 miles utover en
uryddig vei, bortenfor Kost-
roma, i det ytterste nord av
europeisk Russland, holder
fader Georgij murstein i sin
skadede hånd. Med den an-
dre sementerer han dem inn i

et gapende hull i veggen på
landsbykirken sin. En gjeng
med fanger hjelper til med
gjenoppbyggingsarbeidet.
«Staten ødela kirken min; du
kan hjelpe meg å bygge den
opp igjen» hadde han sagt til
den lokale borgermesteren.
Det foregår en slags revitali-
sering av den ortodokse kirk-
ne i Russland, «støttet av sta-
ten».  Men med hvilken hen-
sikt? spør fader Georgij. 

Hans kritikk av den korrup-
te kirkeledelsen er flengende,
og i sine artikler maner han
til anger og omvendelse. Bis-
kopene er mer opptatt av å
mele sin egen kake enn av
evangeliet, og fra fader Geor-
gij får de så hatten passer. En
historie som jeg fikk høre,

delvis fra ham selv og delvis
fra Dag Elgvin, er illustre-
rende. Elgvin og datteren
hadde nylig vært på et lengre
besøk hos Edelstein, og var
innom på russisk aften på
tirsdagskvelden: I Russland
selges det flaskevann som he-
ter «Hellig kilde», og på den
første etiketten sto det bilde
av en kirke, og en tekst som
forklarte at inntektene av
vannsalget gikk til restaure-
ring av kirker i landet. Myn-
dighetene sendte en revisor
til biskopen som stor for pro-
sjektet, for å se på regnskapet
og pengebruken. Det var ikke
særlig velkomment, og revi-

soren ble spurt om det var
noe de kunne gjøre for ham.
Jo, han kunne trenge en ny
bil. Tja, det kunne vel la seg
ordne..., og dermed var regn-
skapene ikke lenger interes-
sante. Slik lever kirken i sam-
røre med et korrupt system.

– Jeg kontaktet denne bis-
kopen for å få penger til res-
taureringsarbeidet vårt, for-
teller fader Georgij. Kirkeres-
taurering, etter årtier med
forfall, er ett av prosjektene
hans.

– Det var jo nettopp slike
prosjekter pengene skulle gå
til, ifølge etiketten på flas-
kene.

– Men tror du jeg fikk noe?
smiler han, og rister på hodet.
Nei, der var det ingenting å

hente….
I en artikkel fra 2002, i East-

West Church & Ministry Re-
port, åper fader Georigji slik
(min oversettelser fra eng-
elsk): «I noen tiår nå har vårt
(russiske) samfunn vært al-
vorlig sykt. I motsetning til
det som hevdes i natt og dag-
propagandaen fra både seku-
lære og kirkelige massemedi-
er, har ikke råttenskapen rot i
økonomiske, politiske, økolo-
giske eller andre eksterne
faktorer. Hovedpoenget er at
vi lider av en åndelig sykdom
som er destruktiv for både
hjerte, sjel og tanke. For halvt
annet århundre siden ble det

fastslått en umiskjennelig di-
agnose (Feodor Tutchev):
«Det er ikke kjødet men ån-
den i dag som er korrupt.»
Aleksander Solzhenitsyn
gjorde det klarere ved slutten
av det tjuende århundre:
«Menneskene har glemt Gud;
det er derfor alt dette hender.
I det tjuende århundre har
korrupsjonen økt med hun-
dregangen. Og dette kan bare
Kristus lege.» Men vår offisi-
elle ortodokse kirkestruktur,
Moskva-patriarkatet, er enda
mer håpløst enn resten av
samfunnet. Moskva-patriar-
katet er fortsatt en liten øy av
Brezhnev-Chernenko-stag-
nasjonen, uten tegn til bed-
ring. Det er to hovedårsaker
til denne sykdommen. Først
og fremst er det at kirken helt
fram til i dag enda ikke har
angret noe av styggedommen
fra det siste halve århun-
dret…» Så langt Edelsteins ar-
tikkel.

Putin og Medvedev har
begge vist seg som flittige til-
hengere av den ortodokse
kirken. Etter Putins julehilsen
i 2008 lovpriste patriark Ale-
xei ham som et ortodokst
menneske. Kritikerne der-
imot hever at de to lederne på
forskjellig vis innynder seg
hos kirketoppene for også å
kunne kontrollere den delen
av  samfunnet.

I dette samfunnet gjør fader
Georgij det han kan gjøre, og
kaster seg inn med de kref-
tene og den autoritet han har.
Hindere er det nok av, og
motstand nok til å ta motet
fra de fleste. Men han gir seg
ikke og lar sin stemme høre.

Jesu ord om å «gi Gud det
som Guds er, og keiseren det
som keiserens er», vaker i
mitt hode.

At «Støttegruppen russiske
barn» på Fevik og barne-
hjemmet i Chentsy her har en
stødig samarbeidspartner i et
samfunn i krise, kan det ikke
herske tvil om. Men han er
også en stemme det er verdt å
lytte til for oss som vil være
Jesu Kristi kirke her på ber-
get.
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Kjemper for de svake, og mot korrupsjon
Kampen for de svake og mot korrupsjonen er vesentlige faktorer i fader Georgij Edelsteins kristendom i
praksis. Han var en av gjestene fra Kostroma. Det var ikke mulig å ta feil av ham på hundre meters
hold. At vi her hadde for oss en prest fra østkirken, var det ingen tvil om. Med sin fyldige hvite krusede
manke og sin prestedrakt viste han godt igjen i landskapet, enten det var på brygga, i kirken eller i på
tribunene i Fjæreheia. En samtale med ham setter sport i sinnet.

Vi lider av en åndelig sykdom,
som er destruktiv for både 
hjerte, sjel og tanke.

Fader Georgij

«

STØTTEGRUPPE RUSSISKE BARN BESØK FRA RUSSLAND

Fader Georgij i Fevik kirke
(t.v.) og (t.h.) sammen med en
av sine små venner, Katja.

FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

Peer R. Haugen
tekst & foto

FATTIG ELLER RIK?
Dette er fortellingen om en svært rik mann som
ville vise sønnen sin hvordan fattige mennesker
lever. Faren og sønne tilbragte derfor et par dager
hos en ytterst fattig familie som bodde i nærheten
av godset deres. Da de kom hjem igjen etter besø-
ket, spurte faren:
– Forstår du nå hva fattigdom innebærer?
– Ja, det gjøre jeg, svarte sønnen.
– Hvordan vil du så beskrive forskjellen mellom vårt
liv og deres? ville faren vite.
– Vi har bare én hund, men de har fire. Vi har et lite
svømmebasseng, men de har en hel innsjø. Vi har
lykter i hagen med ulike farger, men de ser hele
stjernehimmelen. Vi har en drøss med tjenere som
hjelper oss, men de hjelper andre. Vi har gjerder
rundt hele eiendommen, men de har venner som
beskytter dem. Og jeg som trodde at vi var rike og
de fattige, svarte sønnen.

JEG ØNSKER DEG NOK
Faren og datteren ga hverandre en stor klem på fly-
plassen. Begge visste at dette kunne være deres
siste møte – han var gammel og hadde ikke så
lenge igjen, hun bodde langt unna og kunne ikke
komme så ofte på besøk. Til slutt måtte hun gå til
utgangen.
– Jeg er glad i deg. Jeg ønkser deg nok! sa faren til
datteren.
– Og jeg er glad i deg, pappa. Jeg ønsker deg nok.
– En passasjer som sto i nærheten kunne ikke la
være å spørre hva  de mente, når de ønsket hver-
andre «nok».
– Det er en hilsen som har gått fra generasjon til
generasjon i vår familie, svarte mannen. Det betyr:
Jeg ønsker deg nok sol til at livet ditt blir lyst. Jeg
ønsker deg nok regn til at du setter pris på solen.
Jeg ønsker deg nok lykke til at du bevarer livslys-
ten. Jeg ønskser deg nok sorg til at selv de små gle-
dene blir store. Jeg ønsker deg nok fortjeneste til
du får råd til alt du trenger. Jeg ønsker deg nok tap
til at du er takknemling for det du har. Jeg ønsker
deg nok velkomster til at du
holder ut den siste avskjeden.

Stykkene er fra boken 
«Løpet er aldri kjørt»
av Kristina Reftel
Verbum forlag
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– Søndagsskolen er viktigere enn noen
gang, sier filosofen og forskeren Henrik Syse
Hei! Jeg heter Henrik Syse. Av yrke er jeg forsker og filosof. På fritiden er jeg søndagsskolelærer i Fager-
borg menighet, og deter gøy! Å gi barn en trygg og meningsfylt oppvekst er noe av det viktigste vi kan
gjøre. I tillegg lever vi i en tid der mange barn lærer og hører veldig lite om Jesus og kristendommen. Der-
for er Søndagsskolen viktigere enn noen gang! Søndagsskolen skal være et åpent og trygt rom der forel-
dre kan føle trygghet og ha tillit til det som skjer, og der barna opplever at de blir sett og verdsatt. Og så
skal det være moro og spennende! Søndagsskolen er alt dette:  – mening, trygghet, tillit og moro, med
budskapet om Jesus og hans kjærlighet til barna i sentrum. Hilsen Henrik Syse, søndagsskolelærer

På søndagsskolen  blir vi
kjent med Jesus, verdens bes-
te venn, og samtidig kan vi
treffe og bli kjent med mange
andre barn. På Vik søndag-
skole er vi mange, men enda
er det god plass til flere. 

Vi bruker fortsatt det  flotte
pedagogiske opplegget fra
Norsk søndagsskoleforbund
som kalles SPRELL LE-
VENDE. I dette opplegget
står variasjon i formidlings-
formen sentralt. I sprell le-
vende er både rommet, luk-
ter, lyder, sang og musikk og
ulike aktiviteter viktige red-

skaper når bibelfortellinger
formidles. Alle barn er for-
skjellige og opplegget tar på
alvor at barn tilegner seg
kunnskap på forskjellige må-
ter. Vi håper derfor at vi
gjennom sanseinntrykk og
opplevelser kan hjelpe barna
til å huske og bruke bibelfor-
tellinger  i sitt eget liv. Forel-
dre er også velkomne til å
være med. Her kan nye venn-
skapsbånd knyttes.

I tillegg til søndagskoleti-
men arrangerer vi basar, jule-
trefest og drar på turer. Sist
tur var avslutning før som-
merferien. Da dro barn og
voksne en helg til Havglimt.
Dette er et flott leirsted som

ligger på ei øy i Ulvøysund.
Her stor koste liten og stor
seg i deilig vårvær med
mange artige aktiviteter. Her
ble vi godt sammensveisa og
nye vennskapsbånd ble knyt-
tet. Lederne på Vik søndag-
skole inviterer nå flere til å bli
med i dette flotte miljøet på
søndagsskolen. Så velkom-
men til Vik søndagsskolen,
eller en annen søndagskole.  

– Kom og bli med på søndagsskolen!

Søndagsskolen
i Fevik kirke

starter opp 5/9, og i
høstsemesteret blir
det søndagsskole
disse søndagene kl. 11

5/9, 19/9, 10/10,
24/10, 7/11, 21/11 og
5/12.

Hilsen lederne:
Lene Halvorsen
Egil og Helene Rypestøl
Reidun Songe
Silje Kristin Knudsen
Inger-Anne Vedå  

Søndagskolen på Vik og Fjæ-
re menighet har i noen tid
hatt et samarbeid om Storfa-
miliesamling på Vik. Søn-
dagsskolen har i flere år dratt
på tur, med og uten foreldre.
Den siste helga i mai var vi 50
stykker som satte kursen for
Havglimt. Ei perle som det
Norske Misjonsselskap eier
midt i Blindleia. 

Vinden kan ta  der ute og
når sola ikke var framme var
det til tider kaldt, men det
hindra ikke «Vik-ingene» i å
bade! Eller i å ro. Krabbene

fikk en litt urolig helg, selv
om ikke så mange havna i
bøtta denne helga, som det
vanligvis gjør på en sommer-
leir på Havglimt. Det sier
kanskje noe om vannet!

Fotballkamp mot foreldre,
sløve foreldre som koser seg
med en kaffekopp, mye prat,
kiosk kø, flaggheis, grilling,
Brasil -nytt og Havglimtguds-
tjeneste, pluss kreativ kunst
over dagens tema «gå og for-
tell», er alle ingredienser som
er obligatorisk på Havglimt.
Fellesskapet bygges og gle-
den over å være en stor fami-
lie styrkes. Pluss at leir gir
mersmak!

Inger Øybekk
tekst & foto

Høsten er her for fullt, og vi satser på mye liv og røre i alle
søndagskolene i Fjære menighet. Nå er det oppstart og vi
ønsker både gamle og nye medlemmer velkommen. Det er
gøy å gå på søndagsskole. 

Åshild Wilhelmen
tekst & foto

Søndagsskolen
på Vik bedehus

Vi møtes en time hver
søndag i kjelleren på
Vik bedehus kl. 11.00

Søndagsskole
og storfamilie-
felleskap

Her er det kreativt bibelarbeid i gang! 
Under er det flaggheising, til og med et brasiliansk flagg. Søndagsskolen på Vik har de siste åra hatt et spesielt forhold til Brasil. Les mer om det på siste side.



Fevik kirke presenterer i høst

KUNSTUTSTILLING
«Skapt for å skape»
den 10. kunstutstillingen
– en JUBILEUMS utstilling

10.-18. oktober

Årets hovedutstiller:

ARILD ANDRESEN
I anledning jubileet deltar en rekke tidligere hovedutstillere:

Otoniel Herrera
Nils Belland

Else Marie Jakobsen
Kari Hunsager
Arne Åmland

Ingelin Haugland (ny)

Vil spesielt gjøre oppmerksom på to flotte kulturkvelder:

Onsdag 20. oktober:
Hovedutstiller ARILD ANDRESEN kåserer

«Kristendommen presentert i kunsten»

Torsdag 21. oktober:
Kåseri av EINAR LUNDE

«Miraklet Sør Afrika – mitt møte med Nelson Mandela og Desmond Tutu»

Utstillingen (salgsutstilling) er åpen 2 timer hver ettermiddag/kveld unntatt mandag og fredag.
Lørdagene og søndagene vil ha noe annerledes åpningstid enn hverdagene.
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KILDE TIL TANKE OG TRO FRA
GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

SCOTT OM
DEN GRØNNE GREN
«Jeg husker noget vidunderligt,
som en gammel jæger har for-
talt mig, noget om skogens vilde
duepar: Som naar hunnen dør,
sætter den sig aldrig mer paa en
grøn gren.»
(Fra tittelbladet på «Aftenrøde.
Arkitekt Helmers opptegnelser»
1896)

SCOTT OM
SEG SELV SOM BARN
«Hvem e' det, som har trampa i
havreågeren?»
«Det må være den lange Gaber-
jel hos presten»
«Hvem e' det som har slått vind-
øyet ut?»
«Det kan ikkje være andre enn
den lange Gaberjel hos pres-
ten.»
«Hvem i Helsingland e' det som
har ståle pærer i natt?»
«Kan Dere ikkje tenke det? Det
e' den lange Gaberjel hos pres-
ten.»
(Fra «Tripp-trapp-tresko» 1902)

SCOTT OM
SITT MÅL
Mitt mål er ikke å holde dom,
men flytte grensen og bryte
tvangen / og løfte hvelvet for ly-
sets flom / og sprede skodden
om fuglesangen / så vidt og
langt min klinge når! / Og der-
for flyver mitt sverd av skjeden
/ for fuglesangen og blomsterg-
leden / og alt som bor i den kar-
ske vår!
(Fra «Årringer» 1945)

SCOTT OM
TERNA
- Og her har endelig  også terna
sitt hjem. Ja, her flyr den som-
meren igjennom, skjærenes og
skjærgårdens egen fugl, som-
merbudet med det kurrende
skrik, som mer enn noe annet
gir uttrykk for all havsomme-
rens lyst. Om skjærene kunne
tale, om sommeren selv hadde
mæle – de skulle uttrykke seg
akkurat slik. Havsuset, bølgegli-
tret, dette vidunderlige myke og
gylne som oppfyller lufta om-
kring og trenger inn i ens sinn
og sanser og som menneskene
kaller solskinn – terna bærer det
i seg alt sammen. Skjærgårdens
poesi, skjærgårdssommerens
blide henrykkelse får luft i dette
beruste skrik. Det er blitt til av
all denne skjønnhet, det brister
ut av dens strupe som et dir-
rende tinder av fryd…

(Utdrag fra artikkelen ”Sørlandet”
i Norge vårt land bd. II, 1935)
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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

Ingunn Metveit Olsen

Menighetspedagog
imo@grimstad. kirken. no

T: 37 09 01 18

Arild Vassenden

Diakon
av@grimstad. kirken. no

T: 37 09 01 25

Sykle Rallarvegen?
Turgruppa i Fjære inviterer til sykkeltur
fra Haugastøl til Flåm 24.-26. september
Vi reiser fredagen ca kl 1400, vi leier minibuss, første
overnatting og frokost på Haugastøl. Her leier vi sy-
kler og vi sykler til Hallingskeid via Finse. Overnatting
Hallingskeid og videre til Vatnehalsen og Flåm.
Flåmsbanen til Myrdal og Nsb tilbake til Haugastøl og
busstur hjem. Turen er for voksne.
Turpris; ca 2200kr. ( inkl. overnattinger , 1frokost, tog,
sykkelleie, busstur. Vi tar med oss noe mat og noe
kjøper vi underveis)
Påmelding og spørsmål til Leif Hodnebrog 97594772.   
E-post:  <lhodneb@broadpark.no>

Grip sjansen og bli med en artig gjeng på tur.
Mvh. Tur gruppa i Fjære menighet. Leder trio på tu-
ren Jan Midtbø, Kristen Leifsen og Leif Hodnebrog.
Pr 19/8 er det 12 påmeldte og 4 ledige plasser, så vil
du være med, så ikke nøl lenge!

TORSDAGTRIMMEN
Hver torsdag kl. 18.00–19.00

Vi starter opp igjen etter som-
meren 8. september.
En gruppe jogger i rolig tempo
og en gruppe går en tur.
Begge gruppene starter
samme sted og holder på en
time
Hver torsdag kl 18 –19  med
forsjellige frammøtesteder.

DATOER OG FRAMMØTESTED:

8/9 Fjære skole øvre plan.
16/9 Marivold camping ved bommen
23/9 Fjære kirke
30/9 Storesand ved park.plass.
7/10 Moysand camping ved bommen
14/10 Dømmesmoen, lysløypa
21/10 Fevik lysløype, ved tjenna
28/10 Dømmesmoen
4/11 Fevik lysløype
11/11 Dømmesmoen
18/11 Fevik lysløype
25/11 Dømmesmoen
2/12 Fevik lysløype
9/12 Dømmesmoen
16/12 Fevik lysløype Julegløgg ved tjenna etterpå.

Trenger du mer informasjon,
ring Leif på mobil 97594772.

Riv deg løs fra godstolen og bli med og kjenn at du
lever.

Arr.: Turgruppa i Fjære menighet.

Når eg går ut av tida;
kva gror det då i mine spor?
Kva er då att på denne jord,
som frukter av det liv eg levde mellom mine her.

Det dyraste eg åtte
kan ingen arve etter meg,
for det er sjølve livets veg
som leier meg igjennom død til livet attom alt.

Men noko kan eg lemne
til dei som er mitt kjøt og blod.
Det er: Mitt håp at dei forsto
at livet er å takke ja til nåden Han vil gje.

Så mykje av det falske
– eit liv som lokkar og som dreg
og vil seg vekk frå himmelveg,
er fattigdomen mange får i arv frå far og mor.

Eg kunne berre peike.
Gud gje at eg fekk spegle av
den kjærleik det var han som gav;
at mine spor må leie mine kjære heim ein gong.

Når dei går ut av tida;
lat nåden gro i deira spor,
så det vert att på denne jord
ei frukt av det dei fekk, og det dei var, i livet her.

Peer Rødal Haugen 2010

ARV



Storfamiliesamlingene som
søndagsskolen og Fjære me-
nighet har hatt sammen på
Vik Bedehus de siste to-tre
årene har ofte hatt fokus på
misjon. Ikke minst har blikket
gått mot Brasil og søndags-
skolearbeid der. Ved mange
anledninger har vi tatt opp
pengegave nettopp til det ar-
beidet.

Like før sommerferien var
jeg en tur i Brasil. Mange sto-

re og små grupper har
gjennom flere besøk fått en
håndsrekking fra Vik.  Det
være seg fargeblyanter, tavler
eller spill, benker, bord og
stoler. Eller skolegang til Car-
men. 

Denne gangen var jeg i Pe-
trolina. En større by i nordøst
Brasil, som overlever godt i
det tørre og varme landska-
pet, takka være den eneste
elva i nordøst som ikke tørker
ut om sommeren. Det er heri-
fra vi får mye av våre eksotis-
ke frukter!

Men her i denne byen er
det en ny liten menighet.  I
begynnelsen av året fikk de
en prestebolig med garasje og
dermed var kirka et faktum.
Barna hadde sine faste sam-
linger inne i stua og på kjøk-
kenet.

Bak huset var det en større
hage hvor det ville være god
plass til et par små rom for
søndagsskolen. De ville bygge
i hjørnet, sa de, slik at de kun-
ne greie seg med å sette opp
to vegger, men murstein
manglet.  Det var der kronene
fra Vik kom inn. Nå er mur-
stein kjøpt inn og byggingen
er i full gang. 

Syns det er litt flott å tenke
på at vi på Storfamiliesam-
linga på Vik har gjort det mu-
lig for barn i Petrolina å få sitt

lille «kirkerom» når de sam-
les. Et rom som brukes nesten
hver dag, også til skolefor-
sterkning og gitarundervis-
ning!

Takk til all som har vært
med og gitt gaver, og takk for
forbønn. Samuel og Karla
som er misjonærer i byen
sender en varm takk!

Kirkerom til Petrolina, fra venner på Vik

Inger Øybekk
tekst & foto

Penger samlet inn på misjonssamlinger
på Vik har gjort det mulig for en liten
menighet i Petrolina i Brasil å få sitt lille
«kirkerom».

Over: Her blir kirkerommet, som også skal tjene som søndagsskolerom, bygget av murstein, innkjøpt for penger fra misjonsvenner på Vik

For å spare to vegger ville menigheten bygge
kirkrommet i dette hagehjørnet


