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Elise Thompson Lia
Døpt i Fjære kirke 30.mai

Iselin Salvesen
Døpt i Fjære kirke 22. august

Stefan Salvesen
Døpt i Fjære kirke 22. august
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Leona Larsen
Døpt i Fjære kirke 22. august

Lilly Sundtoft Lillemoen
Døpt i Fjære kirke 22. august

Mathilda Mitchell Olsen
Døpt i Fjære kirke 22. august

Celine Knutson Aslaksen
Døpt i Fjære kirke 12. september

Emma Bra ̊ten
Døpt i Fjære kirke 12. september

Kristian Bråten
Døpt i Fjære kirke 12. september

Liam Sørsvann
Døpt i Fjære kirke 12. september

Oliver Bringsverd
Døpt i Fjære kirke 12. september

Frida Outzen Undhjem
Døpt i Fjære kirke 30.mai

Døpte i Fjære menighet

Caspar Andreas 
Thorsdalen Heggie
Døpt i Fjære kirke 3. oktober

Eira Haugen Sagstuen
Døpt i Fjære kirke 3. oktober

Ole Kristian Fiære
Døpt i Fjære kirke 3. oktober

Alexander Grevstad Seland
Døpt i Fevik kirke 3. oktober

Oda Gruer-Larsen
Døpt i Fjære kirke 22. august

Tobias Nusser Åsen
Døpt i Fjære kirke 22. august

Amanda Talseth-Hansen
Døpt i Fjære kirke 20. august

Vetle André Cederkvist
Wilhelmsen
Døpt i Fevik kirke 5. september

Jonas Rydningen Evenstad
Døpt i Fjære kirke 5. september

Leona Håkedal Ribe
Døpt i Fjære kirke 5. september

Ingrid Andrea Evensen
Døpt i Fjære kirke 19. september

Simon Nielsen Håkedal
Døpt i Fjære kirke 19. september

Aleksander
Spikkeland Holtebekk
Døpt i Fjære kirke 3. oktober

Sara Helene Toft
Døpt i Fjære kirke 30.mai

Silje Haaheim
Døpt i Fjære kirke 30.mai

Samuel Knutsen
Døpt i Fjære kirke 18. juli

Marcus Helleland Stie
Døpt i Fjære kirke 10. oktober

Marta Tønnesøl Vestby
Døpt i Fjære kirke 10. oktober

Mathea Thompson Klovland
Døpt i Fjære kirke 10. oktober

Iia Martine
Longvastøl Skaregrøm
Døpt i Fjære kirke 10. oktober

‘Jeg sitter her med en mail fra Bill Gates, du vet, verdens
rikeste mann. Vel, den er ikke direkte fra Bill Gates, men
fra et mediateam knyttet til Bill and Melinda Gates Foun-
dation. Jeg sendte i vei en mail, og fikk svar tilbake. Jeg
var nysgjerrig på om en «nobody» ville kunne få innpass
hos disse tilsynelatende svært så hverdagslige mennes-
kene. Slikt er mulig nå for tiden. Noen i kretsen rundt herr
og fru Gates hadde i alle fall lest mailen min, og tatt seg
bryet med å svare i henhold til innholdet i den. Ikke dårlig
bare det. Bill har bestemt seg for å gi 90% av sin formue
til veldedige formål. Deres private fond vil spesielt kjempe
mot AIDS og sykdommer som årlig dreper hundretusener
av barn i fattige land. På «60 minutes» satt de begge to
enkelt og liketil og fortalte om gleden de hadde funnet i å
kunne dele denne rikdommen slik at det ble til hjelp for
andre. Vel er de fortsatt styrtrike, men de må like fullt tas
på alvor. De var glade for å kunne gi, og de var glade for
det pengene deres kunne utrette. Fenomentet har til og
med et navn. Filantropi kalles det; velstående mennesker
som gir bort rikdommen sin til gode formål. Essensen i
det lærte vi på søndagsskolen som barn, da under navnet
nestekjærlighet. «Den største gleden du kan ha, det er å
gjøre andre glad». Rett og slett. Man må ikke være styr-
trik for å erfare det. Trenger du en håndsrekning, gjør det
godt når noen gir deg den med glede. «Det du vil at noen
skal gjøre mot deg skal du gjøre mot dem.» Slik formuler-
te Jesus nestekjærlighetsbudet. Og han sa at det var like
viktig som å elske Gud av hele sitt hjerte. Det er ikke
snaut, om jeg må få lov å formulere meg slik. De likhets-
tegn som Jesus her stiller opp skulle vi sett mere av
både i egne og andres liv.

Jeg vet ikke hvilke motiver som dypest sett har beve-
get Bill og Melinda Gates til å gi bort nesten hele formu-
en sin. Det er mye penger, og selv om det de har igjen
heller ikke er småpenger, er det er flott når store verdier
blir forvaltet på denne måten, og jeg nøler ikke med å be
om at både giverne og mottakerne må bli velsignet.

Likevel, i denne teksten fra Markus 12, trekker Jesus
opp et annet perspektiv. Hør bare: 

«Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så
på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye.
Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter,
verd noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa:
«Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt
mer enn noen av de andre som la penger i tempelkis-
ten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin
fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»
Jeg skal ikke blandet meg mer bort i Bills disposisjoner.

Jeg har nok med meg selv. Jesus bedriver ikke matema-
tikk. Men så langt jeg skjønner ham, ser han etter men-
nesker som vil strekke seg så langt for sin neste at det
får konsekvenser i eget liv også.

I Norge i dag har brorparten av oss vendt oss til å ten-
ke at vi skal ha råd til alt. Inntekten vår skal gi oss stadig
bedre armslag. Når bøssebærere snart banker på dø-
rene våre, er det da smuler eller reelle andeler vi gir fra
oss? Jeg dømmer deg ikke, kjære leser, men jeg stiller
spørsmålet, og først og fremst til meg selv. 

Vi som ønsker oss en sterk, sunn og statsuavhengig
kirke, bør kanskje først som sist innstille oss på hva det
vil ha å si for hvordan vi disponerer vår egen tid og våre
egne penger. Kirken kan ikke i lengden lene seg på sta-
ten. Dette vil kanskje også biskopen dele tanker om, når
han kommer til Fjære i begynnelsen av november. 

Ja, det kan kanskje også være en utfordring til 8. klas-
singenes internasjonale prosjekt «Bridges»?

Peer Rødal Haugen
redaktør

Fjæreposten
menighetsavis for Fjære26. oktober

6. ÅRG.
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Da jeg var liten fortalte jeg bi-
belfortellinger til nabobarna.
Av og til samlet vi oss ute på
trappa, og jeg fortalte om Dani-
el i løvehulen, Jona inni fisken,
Jesus som gikk på vannet, med
flere. Men det var vel ikke før
jeg ble eldre og hadde jobbet
litt som lærer at jeg fant ut at
jeg likte å undervise og fortelle.

Bibelen har gitt oss flere ret-
ningslinjer for våre liv. Vi er
skapt i Guds bilde, og vi er
skapt med en hensikt. Han har
gitt oss et forvalteransvar for
jord og mark, dyr og planter.
Gud har gitt oss misjonsbefa-
lingen om å gå ut og fortelle alle
mennesker om Jesus, døpe dem
og lære dem. Dette er generelle
retningslinjer som gjelder alle.
Gud har også spesifikke planer
for akkurat ditt liv! Små planer
og store planer. Det kan være å
si noen oppmuntrende ord til
naboen. Eller det kan være kar-
rierevalg eller valg av tjeneste.
Jeg tenker at veien ofte blir til
mens man går. Gud har lagt ned
forskjellige evner og gaver hos
hver enkelt av oss. Disse kan
det ta tid å oppdage og utvikle.
Igjennom livet kan også våre
evner og gaver endre seg, eller
man oppdager nye.

En idé fra Gud kan forandre
så mye. I 1824 oppfant Louis
Braille, som var en kristen, sys-
temet med opphøyde prikker
på papir, slik at synsskadede
kunne lese. Slik ble Guds ord
for første gang tilgjengelig for
blinde og svaksynte. En annen
mann som het Christopher
Sholes var bekymret for sin pas-
tor som hadde vært opptatt
hele uka med å besøke ofrene
for en epidemi, trøste de sør-
gende og forette ved begra-
velser. Han hadde ikke tid til å
skrive søndagsprekenen. Sholes
mente det var trist at det ikke
fantes en hurtigere måte å skri-
ve på, for opptatte mennesker.
”Jeg vil forsøke å finne opp en
maskin!” I 1887 ble drøm virke-
lighet. Seks år senere erkjente
Remington at skrivemaskinen
var noe som kunne revolusjo-
nere foretningsverdenen. I de
dager var kontorister for det
meste menn, men KFUK be-
gynte å tilby skrivemaskinkurs
for kvinner. Til å begynne med,
ble dette betraktet som en
skandale, men fordi de første

maskinskriverne var kvinner,
var arbeidsgiverne raske med å
ansette dem.

Nylig døde John Johnsen,
også kalt for ”vinkemannen”,
fra Hordaland. De siste seks
årene av sitt liv var John ute ved
E39 ved Lindås så å si hver dag
for å vinke til bilene som passe-
rer. Men tro ikke at han gjorde
dette som et tidsfordriv. Bak
den noe originale ideen, lå det
et ønske om å glede andre, men
også en mulighet til å be for
hver bilist han vinket til. Man-
nen ble kåret til ”Nordens her-
ligste” gjennom programmene
til Ylvisbrødrene på TVNorge.
På facebook er det også oppret-
tet en egen side med 1843 til-
hengere av ”helsemannen” (el-
ler hilsemannen, som vi sier
her). 

Gud bruker oss forskjellig. Vi
er utrustet ulikt. Det er vanske-
lig å si om noe er mer viktig enn
annet. Noen kan tenke at det er
prester som har de mest betyd-
ningsfulle jobbene, i og med at
de er så synlig. Dette er selvsagt
viktig arbeid, men tenk på bøn-
nekvinner- og menn som bru-
ker masse tid på å be for syke,
ensomme, kirka, kommunen,
landet, kongen og frelse for alle
mennesker. Dette er arbeid som
skjer i det stille, men som er
meget viktig for Gud og men-
nesker. Andre igjen gjør nyttige
diakonale oppgaver. 

Vi trenger hverandre. Det er
godt vi er forskjellige, for Gud
har bruk for våre ulike egenska-
per. Vi er alle lemmer på Kristi
legeme. ”Men nå har Gud satt
lemmene, hvert enkelt av dem,
på kroppen akkurat slik som
han selv ville…og øyet kan ikke
si til hånden: Jeg har ikke bruk
for deg (1.Kor. 12.18-21).”  

Gud har bruk for oss alle. Be
Gud i dag om å gi deg en idé
som velsigner andre.

Ingunn
Metveit
Olsen
menighets-
pedagog

Guds plan
med ditt liv

1 Var det Paulus som skrev
Romerbrevet?
2 Er ”Amen” det siste ordet
i Bibelen?
3 Var det 10 mennesker i
Noahs ark?
4 Var Paulus lege?
5 Var Kain og Abel tvil-
linger?
6 Var Peter gift?
7 Var Samuel konge i Is-
rael?
8 Er Jesus det siste navnet
som er nevnt i Bibelen?

Riktig svar:
1 Ja

2 Ja

3 Nei (8)

4 Nei

5 Nei

6 Ja

– trosopplæring i Fjære menighet
SAMMEN for å vokse selv
SAMMEN for hjelpe andre 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

Eli Anne Haugen (vikar)

Barne- og ungdomsarb. 
eh@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

Mer informasjon om Fjære menighet
og oppdaterte opplysninger om akti-
viteter i kirkene finner du på

www.fjæreposten.no

Lørdag 25. september var det
i underkant av femti 10-
åringer rundt omkring på
FMU-bygget. 

Vi begynte med en sangsamling hvor de
lærte et par sanger. Etterpå delte vi inn i
gruppeaktiviteter som barna på forhånd
hadde valgt. Da stod det mellom: bake-
gruppe som lagde muffins, hobbygruppe
som lagde makraméarmbånd, spillegruppe, dan-
segruppe, en gruppe som laget flotte blomster-
oppsatser, og den siste gruppa holdt på med fris-
beegolf. Vi fikk heldigvis hjelp av noen flinke for-
eldre og andre frivillige medarbeidere. Tusen takk
for hjelpen! Vi hadde ikke klart oss uten dere.

10-åringene fikk besøk av et team fra Bibelsko-
len i Grimstad som hadde kreativ trosopplæring
for oss med sang, lek, vitnesbyrd og levende lys-
bilder over temaet: Hva ville Jesus ha gjort? Jo, Je-
sus vil vi skal be for våre fiender, og si og gjøre
gode ting mot dem. Da kan det skje at de ikke
lenger er dine ”fiender” lenger. Til slutt lærte vi
også sangen til Børud: ”Tøff nok”, før vi alle gikk
ut og spiste pølser og hamburgere. Noen fant på
at de skulle leke gjemsel.

Etter siste økt med gruppeaktivitet møtte alle
opp inne i FMU-salen, hvor foreldre og søsken
også hadde ankommet. Her fikk de en smakebit
på hvordan dagen hadde vært for barna deres,
som fremførte høyt og flott sangene de hadde
lært. Det ble et kjempekor! Dansegruppa fikk vise
frem dansen de hadde lært, og tilslutt fikk alle
smake på bakegruppas resultat. Takk for en hyg-
gelig dag!

Aktivitetsdag
for 10-åringer

Glimt fra aktivitetsdagen

BIBELquiz



Bots- og bededag 
31. oktober
Jes. 55,6-7 (1. lesning)

6 Søk Herren mens han er
å finne, kall på ham den
stund han er nær! 7 Den ugu-
delige skal forlate sin vei og
ugjerningsmannen oppgi
sine tanker og vende om til
Herren, så vil han vise barm-
hjertighet, til vår Gud, for han
er rik på tilgivelse.

Gal. 6,7-10 (2. lesning)
7 La dere ikke føre vill! Gud

lar seg ikke spotte. Det et
menneske sår, skal det også
høste.  8 Den som sår i sitt
eget kjøtt og blod, høster for-
dervelse av kjøttet; men den
som sår i Ånden, høster evig
liv av Ånden.  9 La oss ikke bli
trette mens vi gjør det gode.
Når tiden er inne, skal vi høs-
te, bare vi ikke gir opp. 10 Så
la oss gjøre godt mot alle så
lenge det er tid, og mest mot
dem som er vår familie i tro-
en. 

Luk. 13,23-30
(prekentekst)

23 Da var det en som spur-
te: «Herre, er det få som blir
frelst?» Han sa til dem: 24
«Kjemp for å komme inn
gjennom den trange dør! For
jeg sier dere: Mange skal for-
søke å komme inn, men ikke
klare det. 25 Når husets herre
først har reist seg og lukket
døren, og dere blir stående
utenfor og banker på og sier:
'Herre, lukk opp for oss!' – da
skal han svare: 'Jeg vet ikke
hvor dere er fra.' 26 Da vil
dere si: 'Vi har jo spist og
drukket sammen med deg, og
du har undervist på gatene

våre.' 27 Men han skal svare:
'Jeg vet ikke hvor dere er fra.
Bort fra meg, alle dere som
gjør urett.' 28 Der skal dere
gråte og skjære tenner når
dere ser Abraham og Isak og
Jakob og alle profetene i Guds
rike, mens dere selv blir kas-
tet utenfor. 29 Fra øst og vest
og fra nord og sør skal men-
nesker komme og sitte til
bords i Guds rike. 30 Da skal
noen som er de siste, bli de
første, og noen som er de før-
ste, bli de siste.»

Allehelgensdag 
7. november
Matt. 5,13-16
(prekentekst)

13 Dere er jordens salt!
Men hvis saltet mister sin
kraft, hvordan kan det da bli
gjort til salt igjen? Det duger
ikke lenger til noe, men kas-
tes ut og tråkkes ned av men-
neskene. 14 Dere er verdens
lys! En by som ligger på et
fjell, kan ikke skjules. 15 Hel-
ler ikke tenner man en olje-
lampe og setter den under et
kar. Nei, man setter den på en
holder, så den lyser for alle i
huset. 16 Slik skal deres lys
skinne for menneskene, så de
kan se de gode gjerningene
dere gjør, og prise deres Far i
himmelen!

25. søndag etter pinse 
14. november
Joh.6,33-40
(prekentekst)

37 Alle de som Far gir meg,
kommer til meg, og den som
kommer til meg, vil jeg aldri
støte bort. 38 For jeg er ikke
kommet ned fra himmelen
for å gjøre det jeg selv vil,

men det han vil, han som har
sendt meg. 39 Og det han vil,
han som har sendt meg, er at
jeg ikke skal miste noen av
alle dem han har gitt meg,
men reise dem opp på den
siste dag. 40 For dette er min
Fars vilje, at hver den som ser
Sønnen og tror på ham, skal
ha evig liv, og jeg skal reise
ham opp på den siste dag.»

Siste søndag i kirkeåret,
Domssøndagen, 
21. november
Hebr. 3,12-14 
(prekentekst)

12 Se til, søsken, at ikke
noen av dere blir ond og van-
tro i hjertet og faller fra den
levende Gud. 13 Dere skal
heller oppmuntre hverandre

hver dag, så lenge det heter «i
dag», så ingen av dere skal la
seg bedra av synden og bli
forherdet. 14 Vi har jo del i
Kristus, så sant vi helt til det
siste holder fast på det
grunnlaget vi hadde i begyn-
nelsen.
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Fjære kirke
07. nov. 11:00 Visitasgudstjeneste, biskop Olav Skjævesland
21. nov. 11:00 Gudstjeneste v/Svein Lilleaasen
28. nov. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
05. des. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
12. des. 18:00 Vi synger julen inn
19. des. 11:00  Gudstjeneste v/Oddvar Tveito

18.00 Konsert  med Fjære Kammerkor
24. des. 11:30 Gudstjeneste på Frivolltun v/Helge Spilling

14:30 Gudstjeneste v/Helge Spilling
16:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling

25. des. 13:00 Høytidsgudstjeneste v/Helge Spilling
26. des. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
31. des. Gudstjeneste v/Svein Lilleaasen

Fevik kirke
14. nov. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
21. nov. 11:00 Gudstjeneste
28. nov. 16:00 Lysmesse, Oddvar Tveito, konfirmantene deltar
05. des. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
12. des. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
24. des. 11:30 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito

14:30 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
16:00 Gudstjeneste på Feviktun v/Oddvar Tveito

25. des. 13:00 Høytidsgudstjeneste v/Oddvar Tveito

Gudstjenestene
Kirkeårets tekster

Det er et tett og variert program biskop Olav har
foran seg de fire visitasdagene i Fjære. Biskopen
skal ikke bare besøke kirken; også representanter
for skole, kommune og næringsliv får besøk. Enda
er ikke alle arrangement og tidspunkt helt i boks,
og planen for besøket som Fjæreposten har fått
tilsendt, inneholder fortsatt en del spørsmålstegn.
Men mye er fastlagt.

ONSDAGEN starter med lunsj og en gjennomgang av programmet
sammen med lokale ledere, før en spasertur til den planlagte nye kir-
ketomta på Fevik. Før middag skal biskopen ha et møte med ansatte og
menighetsrådsledere, med påfølgende samtaler. På velden er det ung-
domstreff i Grimstad kirke.

TORSDAGEN starter med et bedriftsbesøk og frokost på Nymo, Fjæ-
re. Etter det spaserer følget om kirkegåren og driftsbygningen på Fjære

til morgenmesse i kirken. Resten av formiddagen skal biskopen tilbringe
på Feviktun, hvor han skal holde andakt og forrette nattverd. Lunsjen
blir også på Feviktun. Etter maten går turen til Grimstad og Dahlske,
hvor han skal treffe både ledelsen og avgangsklassene. Så går turen
over til UiA, hvor det er planlagt en forelesning og middag i kantina. Litt
tid til samtale blir det kanskje, før inspirasjonssamlingen på kvelden,
sammen med ansatte og frivillige medarbeidere i menigheten. Til den-
ne samlingen er det gått ut en bred invivitasjon, for å favne så mange
som råd.

FREDAG er det grunnskolene og barnehagene som står på visitas pro-
grammet. Det er noen elever ved Jappa skole og Fevik barnehage som
får besøk denne gangen. Det blir sikkert stor stas. Resten av dagen før
middag er satt av til et møte med kommunen, og samtaler med ledelse
og ansatte. Etter middag skal bruke noe tid sammen med de ansatte på
kontoret på Odden. Om kvelden blir det fest i Grimstad kirke, med ar-
rangementet «Hele menigheten synger».

SØNDAG blir det også fest, da med gudstjeneste i Fjære kirke, hvor
biskopen både skal preke og holde foredrag. Så blir det kirkemiddag på
FMU.

– Jeg  drømmer om
en kirke hvor mange
flere involverer seg

VISITAS BISKOP OLAV BESØKER FJÆRE 3.–7. NOVEMBER

Det er 10 år siden sist det var bispevisitas i Fjære. Biskop
Olav Skjevesland ser spesielt fram til møtene med barn og
unge, både på skolene og i FMU. Visitasene synes han er noe
av det mest interessante og utfordrende ved å være biskop.

Det er altså lenge mellom
hver gang det er visitas, og
særlig for barn og unge er 10
år lenge. Dagens 10-klassing-
er hadde knapt begynt på
skolen siste det var visitas i
Fjære. Derfor syntes vi det
var på sin plass å ta en kjapp
prat med bispen før han
kommer på besøk.

– Hvilke tanker gjør du deg
om den forestående visita-
sen?

 – En visitas avhenger av
åpne og ærlige møter med
medarbeidere og menighet.
Jeg ser primært etter helhe-
ten i menighetsarbeidet, men
ungdomsarbeidet og FMU er
jeg spesielt interessert i. Jeg
ser frem til dagene i det ær-
verdige, gamle Fjære preste-
gjeld! Her er det mye god arv
å forvalte, og det skal vi snak-
ke sammen om - med tanke
på fremtiden. Når det gamle
kristendomsfaget er ute av
skolen,  må menighetene selv
sørge for at trosarven føres
videre, og det blir et hovedte-
ma under vistasen. Jeg ser
frem til mange gode møter!

Jobben
Skjevesland er biskop for

Agder og Telemark, og er i til-
legg preses, dvs. leder, i bi-
spekollegiet.

– Hvor lenge har du vært
biskop i Agder og Telemark,
Olav Skjevesland?

– Jeg har vært i bispedøm-
met i vel 11 år. Da kom jeg fra

en stilling som professor i
praktisk teologi ved Menig-
hetsfakultetet i Oslo.

– Og når du ikke skal være
biskop lenger, hva gjør du da?

– Jeg er 70 år i 2012, så det
er siste grense. Etter det... vi
får se! Jeg har ingen konkrete
planer.

– Hva er det fineste ved å
være biskop?

– Faktisk er visitaser noe av
det mest interessante; mø-
tene, samtalene, og spørreti-
mene med de unge i skolen
synes jeg er utfordrende.

– Hva er det vanskeligste?
– Det er å møte alvorlig syk-

dom hos prestene. Det skjer
av og til, og det kjenner jeg er
tungt å håndtere. Det ram-
mer også som regel en hel fa-
milie.

– Er det ok å gå i bispekåpe,
eller kunne du tenkt deg et
litt enklere arbeidsantrekk?

– Bispekåpen er et liturgisk
plagg for bruk i gudstjenes-
ter, ikke for daglig bruk. Pres-
ter har sin drakt, og biskoper
sin. Til daglig går det - heldig-
vis - med lettere klær.

– Kanskje særlig i østkir-
kene går prester og biskoper i
sine embetsdrakter også ute
blant folk. Hvorfor gjør de
ikke det i Norge? Er rund-
snippen alternativet?

– Alle de protestantiske kir-
kene er mer nøkterne i kles-
veien. Jeg synes det er ok, og
rundsnippen er en god nok
markør i vår kultur.

Kirken og staten
– Prosessen med å skille

stat og kirke er i gang. Bør
stat og kirke skille lag full-
stendig?

– På sikt blir det nok slik at
Den norske kirke blir en helt
fri kirke, som de andre frikir-
kene, men vi er i første om-
gang på vei inn i en over-
gangsordning med «statskir-
ke light». Å skille stat og kirke
blir en svært komplisert pro-
sess, for de to har vokst seg så
tett sammen gjennom nær
500 år. Stortingsforliket fra
2008 om stat og kirke tilsier
at staten vil finansiere tros-
og livssynssamfunnene vi-
dere ut fra en tanke om å
være religionspolitisk støt-
tende.

– Hva er ditt viktigste anke-
punkt mot statskirkeordning-
en?

– I lengden blir det uhold-
bart at staten skal holde seg
med ett bestemt trossam-
funn. Statskirken har det
pluss at den dekker hele na-
sjonen, men en svakhet er at
den kan virke passiviserende.
Statskirken liksom "bare er
der"! Som brannstasjonen og
sykehuset...

– Vil kirken bli en «rikti-
gere» kirke når den løsrives
fra staten?

 – Mange politikere har i
dag problemer med å innse at
Den norske kirke er et tros-
samfunn. Derfor blir den ofte
betraktet, og behandlet,  som
den religiøse siden ved sta-
ten. Det er riktigere at kirken
blir kirke, og ikke oppfattes
som en del av det store nor-
ske velferdstilbudet!

Fremtiden
– Kirken har en ganske hie-

rarkisk struktur og organise-
ring. Noen steder i landet er
det dannet huskirker hvor
kristne selv velger sin ”prest”
eller ”pastor”, og samles i dis-
se små fellesskapene i stedet
for, eller på siden av, den or-
dinære gudstjenesten? Hva
tenker du om en slik utvikling
i forhold til vårt primære
oppdrag; å nå nye mennesker
med budskapet om Jesus?

– Det skjer mye i Den nor-
ske kirke for tiden, og mye vil
endres i årene fremover. An-
dre menighetstyper vil vokse
frem i en kultur som mer og
mer blir sammensatt. Det
trengs mye klokskap fra beg-
ge sider for å føre denne pro-
sessen videre på en konstruk-
tiv måte.

– Hvilke endringer håper
du har skjedd i Den norske
kirke innen fem år?

– Jeg håper vi har en enda
sterkere frivillighet i menig-
hetene og en god rekruttering
til kirkelige stillinger.

– Tror du det vil skje det du
håper?

– Om Gud vil, kan nye ting
skje!

Drømmen
– Har du en drøm for kir-

ken som du gjerne deler med
andre for at den skal blir delt
av flere?

– Jeg drømmer om en kirke
hvor mange flere involverer
seg, og hvor det er slutt på
den typisk norske blygheten

på det religiøse området, slik
at folk våger å stå frem som
medlemmer i sin kirke!

Peer R. Haugen
tekst & foto

FOTOKILDE: KIRKEN.NO

Biskop Olav synes synes det
er greit at bispekåpen kun er
til liturgisk bruk. Men flott er
den, og et nydelig stykke
tekstilkunst.

BISPEVISITAS program
ONSDAG 3/11
Ungdomstreff, i Grimstad kirke kl. 19.00
med tema «Trygg tro». Deltakere blir Ten Sing, undommer fra IMI-huset, FMU og FUG.
Biskopen svarer på spørsmål fra ungdommene.

TORSDAG 4/11
Samling for frivillige medarbeidere, i Fevik kirke kl. 19.00
FREDAG 5/11
Hele menigheten synger, i Grimstad kirke kl. 18.00
Lytt til og syng i lag med Kor X, Pro Kor, Hesnes Brothers og Fjære & Grimstad menig-
hets barnekor. Konferansier er Hilde Dehlin
SØNDAG 7/11
Visitasgudstjeneste i Fjære kirke, med påfølgende kirkemiddag på FMU-huset
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KILDE TIL TANKE OG TRO FRA
GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

Utvalg: Jarl V. Erichsen

SCOTT OM
SAVN
«Jeg husker noget vidunder-
ligt, som en gammel jæger
har fortalt mig, noget om
skogens vilde duepar: Naar
hunnen dør, sætter hannen
sig aldrig mer paa en grøn
gren.»
(Aftenrøde 1896, forsats)

SCOTT OM
BYEN VED HAVET
«Ved havet ligger byen, bag
nøgne skjær og øde holmer
som en fugls rede ved stran-
den. Jeg mindes den saa
godt; jeg husker hvert hus og
hver sten i gaderne; jeg erin-
drer butikkernes skildte og
dem, som indenfor stod - ja,
jeg erindrer mange mennes-
ker, saare mane, skjønt aar
er gaaet.»

(Aftenrøde» 1896, s 1)

SCOTT OM
NABOER
«Langt borte paa engene laa
et lidet hus. Og et stykke bag
det stænged skogen og aa-
serne synet. Men hver kveld,
naar det var mørkt, blev et
lys tændt i det lille hus, og
saa sad jeg og saa paa det, til
det blev slukket. Da vidste
jeg, klokken var ti.»
(Aftenrøde 1896, s 5)

SCOTT OM
FORELSKELSE
«Hvide dage! Jeg er mer lyk-
kelig, end jeg noensinde har
været, fra jeg var barn. Det
er, som solen skinner be-
standig. Jeg møder nogen,
jeg smiler til dem og hilser;
de ser sig om efter mig. Der
er ikke en ond tanke i mit
bryst; jeg ser som skinnet af
en glorie om min pande; jeg
er Herrens salvede; jeg er
din brudgom, du, jeg elsker.
Ja, jeg lever i stille lykke - i
en uendelig dyb fred. Og ti-
merne rinder rosenrøde i
evighedens hav.... At hun vir-
kelig elsker mig. Tak Gud, at
du har sendt mig Dagny paa
min vei, at hun kan være en
lygte for min fod og et lys for
min sti. Tak Gud, at du gav
mig livet, det vidunderlige.
Nu har jeg lært at elske det.
Hvide dage!»
(Aftenrøde 1896, s 12)
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ARVE vil lære elevene noe om 

brobygging

8. klassingene ved Fjære ungdomsskole har startet sitt prosjekt, som skjer i samarbeide med UiA og med skoler og studenter fra Sveits og Israel

– Hvor kom idéen til prosjek-
tet fra?

– Historien til prosjektar-
beidet her på skolen ble
skapt av Odd Grjotheim for
sikkert 20 år siden, og Peter
Halltorp. Men akkurat dette
prosjektet er min idé og
egentlig en gammel idé.  For
en del år siden var vi SÅ nær
å få til et prosjekt med Vest-
bredden og Israel, men det
glapp i spurten. Lobbyvirk-
somheten gikk helt til stats-
minsteren, som den gang
het Kjell-Magne Bondevik.
Men vi fikk tilslutt avslag på
pengene vi søkte om, min-
nes Arve.

– Denne gangen har vi lyk-
kes. Det blir ikke noe kost-
bart prosjekt. Vi innlosjeres
privat, så utgifterne blir bare
til lokal leie av lyd, lys og en
teatersal, og så flybillettene
da. Mye av dette kan dekkes
inn ved billettinntekter. Noen
tilleggsutgifter blir det, men
ikke mye.

Prosjektet

– Prosjektet høres nok
større ut enn det er, mener
Arve. En viktig skilnad fra tid-
ligere prosjekt, er at denne
gangen overlater vi til en

gruppe musikkstudenter fra
de tre landene å skrive ut
forestillingen, på grunnlag av
stoff og idéer fra elevene.

– Vi hadde en prosjektuke
i september med alle 110
elevene, med temaet «bro-
er». Etter en auditon ble fire
spesielt talentfulle elever
valgt ut til å representere
skolen videre i en såkalt
«core group». Disse 16, fire
fra hvert land, sammen med
en lærer fra hver skole, og 12
musikkstudenter fra Norge,
Sveits og Israel, skal så mø-
tes til en workshop her i
Grimstad/Kristiansand for å
lage tekster, musikk og kom-
me opp med kreative idéer
til den visuelle siden av pro-
sjektet. Dette materialet
overlates så til musikkstu-
dentene, som innen 1. april
neste år skal ha ferdig både
manus og musikk til en fore-
stilling. De sender så dette
tilbake til skolene, som øver
det inn. Hvis alt går etter pla-
nen, skal det være klart for
forestilling i Israel i novem-
ber 2011. I februar 2012 skal
forestillingen vises her i
Grimstad/UiA. Etter to dager
med øving og to dager til
forestillinger her hjemme,
går turen videre til Sveits for
fem dager.

Bare det at vi kan overlate
hele materialet til de to uni-
versitetene er jo helt fantas-

tisk. Tidligere ble alt koordi-
nert herfra, med tusen inn-
spill fra de andre landene. Da
samarbeidet vi også med de
to universitetene/høysko-
lene, og det så godt synes vi
at vi hadde lyst til å ha de
med videre. Men det er litt
tøft at det er takket være
Fjære at de to universitetene
er med. 

De to andre hovedansvarli-
ge lærerne i teamet på Fjære
ungdomsskole er Marita
Baugstø og Maria Kiland. Og i
neste ledd er alle lærerene
på trinnet involvert.

– Hvor mange prosjekt har
du vært delaktig i?

Arve teller raskt på fing-
rene..

– Det må i alle fall være
mitt femte...

– Det er mye arbeid?
– En avsindig mengde mai-

ler...
– Men hvorfor?
– Det er utrolig gøy.
Han gjør et nummer av at

hans rolle i dette prosjektet,
som i de andre prosjektene
han har vært med på, er be-
grunnet utifra faglig interes-
se og at han synes det er
vanvittig morro. Ja, bortimot
egoisme

– Ikke noe offer?
– Nei. Jeg kan ikke si at jeg

ofrer noe. Det er spennende,
interessant, moro. Det er
derfor. Musikk og antropologi

er jo mine fag, der har jeg det
vesentligste av min utdan-
ning, og jeg får holde på med
noe jeg synes er artig. Sånn
sett er det mye egoisme i
dette...

– Ikke snev av idealisme?
– Egoisme og idealisme går

i alle fall hånd i hånd. Du kan
jo si at jeg gjør dette fordi jeg
tror det kan være sunt for
dem som blir med på det; at
jeg kan være med å gi sunne
holdninger.

Brobygging

Det som gjør prosjektet
noe spesielt, er deltakerne
fra Israel, som er jøder og pa-
lestinere, som går på samme
skole, og hvor personalet er
50-50 jøder og palestinere.
Temaet «Bridges» høres ikke
ut som helt av veien...

– Det at både jøder og pa-
lestinere fra Israel ble med
har klart påvirket valget av
tema. Men nettopp derfor
har det også vært litt vanske-
lig. Jeg har forhørt meg endel
der nede om det kunne opp-
leves ømtålig. Blant andre
har Paven uttalt, at det
trengs ikke flere murer men
flere broer, og slik sett kunne
vårt tema indirekte forstås
som en politisk anklage med
hensyn til muren i Israel. 

– Hvem er det dere samar-
beider med i Israel?

– Det er en organisasjon

som kaller seg «Hand in
hand». De driver – jeg tror
det fire skoler innen de an-
nerkjente Israelske gren-
sene. Der går det like mange
palestinske jøder som israel-
ske jøder. Personalet er like
mange fra hver folkegruppe,
og alle går sammen og job-
ber sammen, palestinere og
jøder side om side.

– Er du urolig for sikkerhe-
ten rundt prosjektet?

– Nei. Jeg har snakket med
ambasaden der nede, og vi
kommer til å følge råd vi
måtte få fra dem. Vi vet jo
enda ikke hvor mye media
det kan bli omkring forestil-
lingen, men det er en stor
fordel at jødene og palesti-
nerne vi skal jobbe med,
kjenner hverandre, og at
forestillingen skal settes opp
i det miljøet de kommer fra.

– Noe som kan bli et spen-
ningsmoment er hvordan det
ser ut i området når prosjek-
tet er premiereklart og skal
vises der nede om ca ett år.
Verden kan se annerledes ut
da enn den gjør nå.

– Hva håper du dette pro-
sjektet skal avstedkomme?

– Folk er folk, og vi surrer
rundt og opplever alle sam-
men at det i noen sammen-
henger trengs noe eller noen
som kan være en bro, som
kan binde ting sammen. Men
det er klart det er spesielt at

jøder og palestinere er med i
prosjektet, på grunn av den
enorme interessen for deres
situasjon. Jeg vet at noen pa-
lestinere ikke er så happy for
det vi driver med, fordi de
ikke har lyst til å være utstil-
linsvindu for staten Israel.
Men det gjeldre ikke forel-
drene til barna på denne
skolen vi samarbeider med.
De foreldrene, palestinske
såvel som israelske, er veldig
spesielle.

Pedagogiske
sideeffekter

– Hva har prosjektet å si for
skolen?

– Barneskolene hører om
det som skjer på Fjære ung-
domsskole, og jeg tror at vi
er må å skape det inntrykket
at å komme på ungdomssko-
len er noe sånn rølpete. I
mange år har vi vært nøye
med å invitere 7. klassingene
til konserten når forestilling-
en vises i Norge. Ryktet om
at vi er en litt spesiell skole
og at her foregår det ting
som er litt annerledes, tror
jeg har gjort noe med hvilken
holdning nye elever møter
denne skolen med.  Elevene
her oppfører seg vanvittig
bra, så det er en flott skole å
jobbe på. Jeg har jo et håp
om at prosjektet er med å
skape en litt sånn hyggelig
forventning til det å begynne

på Fjære ungdomsskole.
– Hva får trinnet som så-

dant ut av dette, bortsett fra
de fire som skal fronte pro-
sjektet?

– De har fått prosjektuka
vi hadde, de får møte ele-
vene fra de andre landene,
og vi håper vi på forskjellige
måter kan koble elever mot
hverandre med skriving, bil-
der, osv., slik at det kan ska-
pes kontakt via internett. 

– Skoleverket får jo en del
kritikk for å ha blitt for teore-
tisk. Dette opplever jeg at vi
vi gjør noe med. Skolen skal
være internasjonal – det gjør
vi absolutt noe med. Alle re-
feransene vi får og de mø-
tene som skjer, håper og tror
jeg vil gjøre det lettere å un-
dervise om disse tingene sei-
nere.

Så kommer det et hjerte-
sukk fra Arve. Det gjelder
folks holdninger til muslimer.

– Det synes jeg er litt sårt
og litt vondt. Jeg skjønner
det utifra det mediebildet
som finnes, som blir veldig
enkelt og unyansert. Men
sannheten er jo at det finnes
nok av gale folk uansett reli-
gion, både hinduer og krist-
ne. Jeg husker sist, hvilket
inntrykk våre elever fikk av
Tyrkia. Det var jo helt fantas-
tisk! Det er deilig å få vist et
mer nyansert bilde.

Lærer og student
– Over tjue år i bransjen.

Du har ikke vurdert en annen
jobb en lærer?

– Jo, dukker det opp noe
spennende vil det jo bli vur-
dert. Men akkurat nå har jeg
det for godt her. Det kan jo
bli omveltninger om et par
år...Hvem vet.

Han tenker på det som
skjer rundt Fevik skole.

I tillegg holder han stadig
på å studere, og blir visst al-
dri ferdig med det. Han tok
spansk for en  tid siden. Nå
er han online-student på he-
braisk hver søndag morgen
klokka 0800! Et solid A-men-
neske med andre ord. Han
og fisker Pettersen fra Kris-
tiansand er i samme klasse.
Videoundervisning. Det har
han holdt på med siden juni.
Men sånn mellom linjene
skjønner jeg han skumler
med enda mer ambisiøse
studier...

Fortsatt er lite gjort for å
legge til rette for etterutan-
ning av lærere, og mulighet
til å oppdatert seg innenfor
faget sitt. Det har har Arve
både skjønt og tatt konse-
kvensen av. Det krever eks-
tra overskudd, men det vir-
ker ikke som noe problem
for ham.

Så kommer brått en brann-
fakkelen fra pedagogen:

– Kampen om kjernefaga

er jeg veldig imot. Det er vik-
tig med basiskunnskaper i
lesing og regning. Men derfra
er det slutt på å sette disse
faga høyere enn andre fag.
Engelsk er jo til og med kjer-
nefag hos oss. I mange land i
verden er det ikke engang
obligatorisk. Selv om vi la
ned all engelskundervisning
ville norske elever trolig
være bedre i engelsk enn el-
ver i alle andre europeiske
land, fordi de får så mye eng-
elsk inn via tv og andre me-
dier.

– Alt snakket om kjernefag
kan bare gå på søpla. Det er
enkelte kjerneferdigheter
som er viktig. Alt er viktigere
enne kjernefaga, dvs. litt av
alt er viktigere enn noen få
spesielle fag. Men i sum er
jeg godt fornøyd med norsk
skole. 

– Det er ikke de målbare og
tellbare ferdighetene som
kloden vår trenger. Det er
holdningene som er det
egentlige hovedfaget. Av og
til orker jeg  å ta disse disku-
sjonene veldig kraftig. Men
jeg blir alltid så provosert.

– Så derfor heter altså pro-
sjektet «bridges».

– Ja, det tror jeg. Det kan
du godt si. Det trengs broer.

Arve Konnestad, sanger og fløytist, er lærer på
Fjære ungdomsskole, og det har han vært en
stund. 16 år skal det være, pluss fem år i ved
Fevik barneskole. Før det har han bak seg
mange år i FMU

– FMU var min beste lærerskole, sier han. 
Der lærte han å håndtere bøtter med
ungdommer, og fikk utfordret og utviklet
kreativiteten.  – Det er veldig mye FMU i det
jeg driver med som lærer.

For tiden er han travelt opptatt med å
organisere skolens internasjonale prosjekt
«Bridges», sammen med kolleger på 8. trinn.
Fjære skal samarbeide med skoler i Sveits og
Israel. 

Peer R. Haugen
tekst & foto
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For noen fantasisk flotte konfir-
manter vi har. 
Det er inntrykket jeg sitter igjen
med etter å h vært sammen med
de på leir og i undervisning.  Nå
er jeg ikke den som klager på
konfirmantene som har vært hel-
ler. Jeg synes dagens ungdom er
flott. 
Men det ser ut til å være noe spe-
sielt med konfirmantene i år. Vi
merket det allerede ved innskriv-
ningen. Siden i undervisning og
på presentasjonsgudstjenesten.
Likevel var det i Danmark det tok
helt av.  
Fevik kirkes ungdomsgruppe
(FUG) er ikke så mange. Men de

som er
der er ivrige. Sammen med

vår nye barne- og ungdomsarbei-
der, Eli Anne Haugen, (vikar for
Ingvild Wangensten Limm) ble
de med som ledere for årets leir. 
Og for en innsats, for et engasje-
ment og glød. Og det er klart at
konfirmantene merker det.  Ofte
må vi dra i gang med mange gøye
leker for å skape den gode stem-
ningen. Ikke noe galt om det.
Men vi merket at årets konfir-
manter var med på alt. I en salig
blanding av undervisning, akti-
viteter og lek, ble vi kjent med
oss selv, hverandre og med Gud.
En av aktivitetene var at alle skri-
ve gode ord  på et a-4 ark som
alle hadde festet på ryggen.
Etterpå ble de hengt opp, slik at
alle kunne lese alle de flotte ting-

ene de
hadde å si om hverandre.

Jeg gjemmer fremdeles på min
lapp.  Slik er det vi underviser om
det å være skapt i Guds bilde. 
Jeg tror aldri jeg har vært med på
en leir hvor konfirmantene har
sunget så mye. Nye sanger, også
for meg. Men de sitter nå, slik at
jeg stadig vekk tar meg i å synge
sangene inni meg. 
Kjell Olav (Haugen) forteller at
det nå kommer så mange på
FMU at det må settes opp ekstra-
buss.  
FUG hadde ikke tenkt at de skul-
le invitere konfirmantene til ung-
domsgruppesamlingene i år. De
trengte å konsolidere seg litt.
Men etter Danmarksturen bare
måtte de. Og første fredagen kom
det mange konfirmanter. Neste
fredag kom nesten alle! Og de
deltok med sang og bønnevan-

dring. De hørte på Eivinds
andakt. 
I skrivende stund sitter jeg på et
rom i Aleppo. Jeg har studieper-
misjon. Og temaet mitt er religi-
onsdialog. Jeg aner at religionsdi-
alog  er vanskelig. Men er ikke all
dialog det? 
Jeg håper at konfirmantene
gjennom konfirmasjonstiden kan
oppleve at det var noen som lyt-
tet til deres stemmer, til deres
tanker, til deres rop og stille bøn-
ner. Jeg tror de har noe å lære av
oss, men vi har sannelig mye  vi
kan lære av dem. 
For noen flotte
ungdommer! 

Hilsen fra
Oddvar prest

Hilsen presten

Konfirmanter

med trøkk

St. Ragnvalds-
dagene, etter festen

St. Ragnvaldsdagene,
som gikk av stabelen for
første gang i 2010, var
en prøveklut. Det bar
arrangementet som hel-
het noe preg av, selv om
dagene bød på mange
gode opplevelser.

Noen ildsjeler hadde jobbet hardt for
å klare å gjennomføre det, men kan-
skje gapt over litt for mye, tatt i be-
traktning hva man rådde over av tid,
krefter og penger. Parallelt med ar-
rangementene hadde man en delega-
sjon fra Orknøyene på besøk, som
bl.a. skulle være med i Bringsværsko-
gen og bese det utvalgte juletreet til
St. Magnuskatedralen i Kirkwall. Tra-
disjonen med å sende et slikt  tre er nå
24 år gammel, og ingenting tyder på
at den skal brytes. Slik sett ble St.
Ragnvaldsdagene både en konsertuke
og en uke i vennskapets tegn, hvor
nye kontakter over havet ble knyttet
og forholdet mellom Fjære og Ork-
nøyene ytterligere styrket. Det er ver-
difullt. 

De som var til stede på de ulike
konsertene og arrangementene, fikk
oppleve mye fint. Undertegnede kan
ikke kommentere hvert enkelt arran-
gemet, fordi jeg ikke var tilstede på
riktig alle, men inntrykket mitt var at
det ble litt for mye av «det samme».
En større variasjon, og noen færre ar-
rangement hadde vært en fordel. Bare
noen uker i forveien ble også boka om
Fjære kirke lansert med konsert og
kåseri i Fjære kirke, med St. Ragnvald
og arven etter ham, som tema. En del
praktiske forhold gjorde at en ikke
klarte å samkjøre disse hendelsene,
og det var synd. I fremtiden vil vi
være tjent med et kraftigere fokus, og
samarbeid om ett arrangement. For-
håpentligvis er det enda flere som
kan tenke seg å ta del i en St. Ragn-
valdsdag-markering i en eller annen
form. En forutsetning for å lykkes
med å gjøre dette til et folkelig og at-
traktivt arrangement ligger trolig i
kulturel bredde, og nærhet til den
historien som ligger til grunn. Kirke,
kommune og historielag jobbet godt
sammen denne gangen, og ved å sam-
kjøres med andre som har tenkt i de
samme banene omkring St. Ragnvald,
burde det ligge til rette for flotte St.
Ragnvaldsdager. Men like fullt, takk
til kanotor Andrea Maini, Ove Bach
fra Grimstad kommune og Jarl Vidar
Erichsen fra Fjære historielag, som
dro igang denne første markeringen.

Peer R. Haugen
tekst & foto

Loppemarkedet 2010, rekord igjen!

Andrea Maini dirigerer et utvidet Fjære kammerkor i barokk korsang. Musikerne ledes av fiolinist Lars Audun Hadland, på avslutningskonserten.

Tone Krohn innledet St. Ragnvaldsdagene med konserten «Det synger i stein.
Med som musiker var bl.a. Aimee Leonard fra Orknøyene, på bodhrantromme.

Dette er delegasjonen fra Ornknøyene, med sin leder og norsk konsul på Ork-
nøyene, Bill Spence (t.h.)

Årets FMU-loppemarked var nok en gang en
suksess. Verdifull inntekt til ungdomsarbei-
det, masse verdifull dugnadsinnsats, flott pro-
filering av menighetens ungdomsarbeid, bred
kontakt med folk fra fjern og nær. Det var et
oppbud av folk som undertegnede (red.) i alle
fall aldri har sett maken til, men det er en rel-
tativt kort historie. Parkerte bilder både mot
Holletjenna og Killegård, og langt nede i Lau-
gevollsveien og opp mot kraftstasjonen. Det
var fullt alle veier og stor stemning.

T.v.: Damene i sofaen var utenbys fra og fant
roen i sofaen.
T.h.: Kanskje var denne boksen med postkort
et funn?

STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103



Historiens personer er et par
tyskere, noen nordmenn og
minst én svenske. En dag på
ettersommeren dukket det
opp et ferierende tysk par i
Fevik kirke. De hadde funnet
en gullring i sanden på Store-
sand. Inni ringen sto det gra-
vert «22/9 2009 Johan og
Gro». 
– Kunne det være noen som
hadde tilknytning til Fevik

kirke, eller noen som noen
her kjente til..., lurte de på. 

Ringen ble tatt imot til opp-
bevaring, og så startet leting-
en. 

Kapellan Tveito tok saken,
og kontaktet lokalavisene og
NRK. Adressa skrev et par tre
linjer, men Agderposten valgt
til slutt å lage en liten sak på
sistesida av historien om
ringen som var funnet si san-
den.
– Jeg vet ikke om NRK gjorde

mer utav det – både Norges-
glasset og Brita Blomqvist ble
nevnt. Men det var oppslaget
på sistesiden i Agderposten
som gav gjennomslaget. Der
slo Mr. Karl Johan opp histo-
rien. Så viste det seg at ring-
ens herre og kona hadde
kjenninger her i trakten, som
kjente til saken og leste styk-
ket i Agderposten. Dermed
var det råd å få kontakt med
den rette eieren. Det var
nemlig et par andre også som
ringte og fortalte de hadde
mistet ring på Storesanden,
så her er kansje flere hyggeli-
ge historier i vente, forteller
Tveito.

Den riktige ringbæreren ble
funnet på Torshov i Oslo –
nesten mytisk! Johan er
svensk, men bor på Torshov
sammen med sin Gro. De gif-
tet seg i Gamlebyen i Fredrik-
stad i fjor. Her forteller han
historien om ringen som ble

mistet og funnet igjen:
– Vi var på bilferie på Sør-

landet, forteller han. 
– Vi hadde tre dager i Aren-

dal, og var på strandtur til
Storesand. 

Han har gjort samme opp-
dagelsen som så mange an-
dre, at her er noen fantastisk
vakre strender. Men i løpet av
oppholdet på stranda glir alt-
så ringen av fingeren og for-
svinner i sanden. En hel dag, i
seks strake timer, lette de
rundt i strandsanden. 

 – Det var rene gullgraving-
en, med siler og det hele, for-
teller Johan.

– Stranda så ut som en ar-
keologisk utgravningsplass
da vi måtte gi oss uten å ha
funnet den. Ringen var og ble
borte. Vi letet virkelig masse,
men vi måtte gi opp, og trod-
de selvsagt den var borte for
alltid. 

Men den gang ei. Så kom-

mer altså dette tyske paret og
finner ringen i et hav av sand.

– Det er helt utrolig at noen
fant den! skriver Johan i sin
mail til oss.

Og så så flott at finneren
ikke stikker den i lommen,
men tar initiativ til å finne
igjen den ulykkelige eieren,
ringens herre, tenker vi.

– Tusen takk til det tyska
paret som fant ringen, avslut-
ter Johan, som har sendt oss
bildet, og hilser så hjertelig
fra dem begge. Som takk har
Johan lagt ved en lenke til en
takke-låt. Han er klassisk gi-
tarist, en dyktig sådan, må re-
daktøren få til å tilføye. Den
bringer vi gjerne videre, så
flere kan lytte til vakker mu-
sikk og tenke litt over hvor
viktig det er med ærlighet, re-
delighet og medfølelse. Da
blir det slike gode historier,
om hendelser mellom vilt
fremmede mennesker. Og en
fremmed er nødvendigvis
ikke noe skumlere en én du
enda ikke har møtt...

Link til Johans takkelåt:
<www.youtube.com/user/jo-
hancomstedt?feature=mhum>
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FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

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

www.fevikregnskap.no

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

til Fjære menighets barne- og ungdomsarbeid
gi fast Kontonummer: 

2840.31.19581
Merkes:
Fast givertjeneste, Fjære

Det har vært og er vanlig
praksis i Fjære at alle døpte
har en kontaktfadder. Som
oftest velger foreldrene ut en
av fadderne som får dette
ekstra ansvaret. Dersom fad-
derne bor langt unna, velger
noen foreldre å stå som kon-
taktfadder selv. Menigheten
sender spisebrikken til bar-
nets  kontaktfadder, som
igjen bringer den til toåring-
en på dåpsdagen hans/hen-
nes. Da blir dette en fin hilsen
fra både menighet og fadder,
og en flott markering av da-
gen.

Spisebrikker til 2-åringer
Spisebrikken vi har brukt til

nå ble designet spesielt for
Fjære menighet. Den var blå
med illustrasjoner av fisk og
påtrykt bordverset ”Gledens
Herre” på den ene siden. Den
andre siden gikk fra fargeny-
ansene rød til oransje og gul
med bilde av fugler og bord-
verset ”Å du som metter”.
Denne har vi vært godt for-
nøyde med. Det er allikevel
behov for utskiftning nå når
vi snart har brukt den i 4 år,
og det at vi også gikk tomme
for den.

Tegnekonkurranse
Dermed kom ideen opp om

å spørre 10. klasse på Fjære
ungdomsskole om hjelp til å
designe en ny spisebrikke.

Elevene fikk beskjed om at
spisebrikken skulle brukes av
2-3 åringer, gjerne med et
bordvers på. De to som ble
trukket ut som vinnere, skul-
le få en fin premie. Alle de fire
10. klassene tok ivrig fatt på
oppgaven de hadde fått. Vi i
staben på Fjære menighets-
kontor var veldig spente på
hvordan elevenes forslag ville
se ut, og om de ville legge ned
mye arbeid i prosjektet. 

Mange gode tegninger
Plutselig en dag fikk vi tele-

fon fra skolen om at bildene
var ferdige og klare til hen-
ting. Vi ble overrasket over
hvor godt arbeid elevene
hadde gjort. Her var det
mange flotte bilder i sterke
farger, som jo er viktig for en
toåring. Noen hadde valgt et
motiv fra en bibelfortelling,
andre hadde tatt utgangs-
punkt i disneyfigurer. Vi for-
stod snart at dette kom til å
bli en vanskelig avgjørelse. 

To vinnere
Fredag 1. oktober reiste

Kjell Olav Haugen, som re-
presentant fra menigheten, til
Fjære ungdomsskole for å
møte alle 10. klassingene. De
var samlet med både lærere
og rektor, og var veldig spen-
te på dommen. De fire klas-
sene fikk først som takk hver
sin twist-pose som takk for
innsatsen. Dessverre var det
bare to stykker vi kunne trek-
ke ut som vinnere. Spenning-

en var til å ta og føle på da
Haugen leste opp en vinner
fra B-klassen: Line Sannes
Kristiansen og en vinner fra
D-klassen: Linn Helen Håbe-
stad. Jentene fikk en flott pre-
mie; hver sin Ipod til odel og
eie. ”Jeg ble veldig overrasket
da jeg vant. Det hadde jeg
ikke ventet. Jeg husker at det
var så vidt jeg ble ferdig med
tegningen min før vi skulle le-
vere den fra oss,” sa Line. ”Jeg
var ikke til stede under pre-
mieutdelingen, men fikk vite
at jeg hadde vunnet på en
sms fra en venninne,” sa Linn
Helen. ”Det er gøy å vinne!”
avslutter de to jentene.

Linn Helen har tegnet en
flott Noahs ark fylt med to og
to av forskjellige typer dyr.
Line har laget et nydelig bilde
av to mus som leker. Begge
har brukt sterke farger og
klart å få med seg fine detal-
jer, som helt sikkert vil inspi-
rere toåringene i Fjære me-
nighet til å studere spisebrik-
kene under måltidene i lang
tid fremover. På samme måte
som med den tidligere brik-
ken, vil også den nye ha et
bordvers på hver side.

Takk for innssatsen
Fjære menighet takker alle

elevene i 10.klasse og lærere
på Fjære ungdomsskole for
bidraget. Vi håper at foreldre
og barn vil bli glad i spise-
brikken og oppmuntret til å
be bordbønn sammen.

har tegnet nye spisebrikker

Siden januar 2007 har
dåpsbarna i Fjære fått
spisebrikke på 2-års
dåpsdag. Nå har 10.-
klassinger på Fjære

ungdomsskole
designet nye.

unge kunstnere

Linn Helen Håbestad (t.v.) og Line Sannes Kristiansen vant konkurrsansen om å tegne for- og
bakside til nye spisebrikker til Fjære menighet. Som tidligere har spisebrikkene et bordvers på
hver side. Vinnerne fikk hver sin iPod i premie.

Ingunn Metveit Olsen
tekst & foto

Ringens herre

Peer R. Haugen
tekst

Dette er en historie om en ring som
forsvant, men som ble funnet igjen og
kunne leveres tilbake til ringbæreren.
Men det er også en historie om flere
hederlige mellom-ringbærere, som tok
ansvar for å spore opp eieren til en
gjenfunnet ring. Et trenasjoners prosjekt.

Johan og Gro i Oslo, lykkelige over at ringen de mistet i sanden på Storesand, likevel ble funnet og levert tilbake til dem. FOTO: PRIVAT



I mars 1894 vedtok Stortinget
at det skulle bygges en jern-
baneforbindelse mellom
Christiania og Bergen, Ber-
gensbanen.

Det ble et av de mest kre-
vende jernbaneprosjekter i
Europa, med anleggsveier fra
Voss, Flom og Geilo.

På begynnelsen av 1900-
tallet var det bort imot 2400
mann i anleggsarbeid på Ber-
gensbanen.

Den lille mobil-GPS-vær-
meldingsdingsen til Kristen
viste + 2* og oppholdsvær da
vi, på vei mot Haugastøl, pas-
serte over Dagalifjellet. Flott
med den slags utstyr.

Det rare var at utenfor
bussvinduet lavet snøen ned,
trærne hang, og fjellene var
hvite. Vi møtte en brøytebil...

Noen mumlet om at vi bur-
de ha leid ski istedenfor syk-
kel, eller kanskje snøscoo-
tere... Der og da var vi tak-
knemlige for vinterdekk og
dyktige sjåfører.

Finse ligger 1222 moh. og er
Bergensbanens høyeste
punkt. Der ligger Rallarmuse-
et, hvor man kan se hvordan
rallaren levde, hvilke redska-
per og hjelpemidler de hadde
å hjelpe seg med for å bygge
Bergensbanen.

Joda, det både regnet og
snødde på vei opp. Det var
regn i lufta, og grått da vi. . .
(ikke alle vet hvorfor, men vi
så ganske mye av Telemark...)
Overskyet var det, og som
sagt, snø, over Dagali. Men
da vi satte oss på syklene lør-
dag morgen, blåste regn og
skyer bort, og vi opplevde å
sykle i strålende sol, blå him-
mel og en tildels sterk vind,
som var så sjenerøs å dytte
oss i ryggen.

To hele dager opplevde vi
den storslåtte naturen i det
fantastiske været.  Fargene på
dvergbjørka og porsen, de
knallblå vannene, alle fossene
og bekkene med det gode
vannet, gjorde turen til ikke
bare en opplevelse, men «en
opplevelse for livet.»

Rallarvegen over Hardan-
gervidda, går langs Bergens-
banen fra Haugastøl via Fin-
se, Hallingsskeid, Myrdal og
ned til Flom. Høyeste punkt

på veien er ved Fagervatn,
1343 moh.

Noen er sprekere enn an-
dre. Sånn er det bare. Det ble
tydeligere jo lenger opp i
motbakkene vi kom. Men det
problemet ble løst på en grei
og enkel måte, det ble festet
et tau bak i sykkelen, og der-
med ble de (han) holdt igjen
og bremset farta på. Veldig
effektivt. Det er jo best å hol-
de i hop der oppe i fjellhei-
men...

«Rallar» var betegnelsen
på anleggsarbeiderne, ofte
utenlandske, som bygde jern-
banene i Norge. Dette ga se-
nere transportveien det po-
pulære navnet Rallarvegen.

Nå skjedde vel det at vi
ikke hele tiden holdt helt føl-
ge, og det er en sak vi ikke
skal nevne noe om her. Det er
bare det at man kan overse
bittesmå skilt med bittesmå
bokstaver på, og små, små tu-
risthytter som såvidt skimtes
bak mosen og dvergbjørka.

Ja, det hendte at noen kjør-
te forbi, og ca en mil for langt,
og ble etterlyst, og det ble
sendt ut letemannskap. Men
den saken er vi enige om å
ikke nevne her. ikke med et
eneste ord...

Rallarvegen ble åpnet som

sykkelvei i 1974. Veien er i
dag enestående fordi den
ikke er blitt utvidet eller mo-
dernisert. Arbeid med murer
og broer, som ble bygget på
slutten av 1800-tallet, er im-
ponerende.

På Hallingsskeid turisthyt-
te fikk vi servert en utsøkt
middag, og det var sultne og
glade mennesker som benket
seg rundt langbordet. Men
utpå kvelden begynte ryktene
å gå om at det var observert
mus i herrenes sovekammer.

De store, sterke, veltrente
karene tok det hele med stor
ro, de trakk føttene opp på
sengekanten og plukket mu-
selort fra dynene sine, og lur-
te fælt på hvordan de skulle
gripe saken an.... Det hele ble
ordnet opp i da Hilde tok af-
fære. Vaktmester med lom-
melykt ble hentet, langkost,
vaktmesterens kone, en pak-
ke stålull, og ellers alt som
mus er redde for. Huller ble
tettet og dyner ble ristet, og
ingen mus ble siden sett... og
alle fikk seg en god natts
søvn.

Alle? Hmmmm... Var det
noe snorking på damenes
rom? Litt. Ubetydelig. Veldig
ubetydelig. Hvis noen ble for-
styrret av det, var det deres
egen skyld. Glemmer de å
putte inn proppene så...

Frokost er godt, nystekte
brød, og jordbær fra Landvik,
eller var det Hesnes. Godt var
det i allefall. Store nister ble
pakket og termoser fylt Hørte
vi fiskesuppe?
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TRELAST og BYGGEVARER
verktøy - elektroverktøy - vedovner - garderobe - dører 

vinduer - hageartikler - osv. - vi blander maling
god parkering - egen kundebrygge - lån av varehenger 

varer levert på byggeplass

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. 17.15
Tween kl. 18.00

ELLE MELLE FRIVOLL
Bygdheim bedehus
annenhver onsdag
kl. 17.30

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. 20.00-22.00

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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SMÅBARNSTREFFET
PÅ VIK
Dette er et gratis og uformelt møtested for
barn i alderen 0-5 år ifølge med voksen. Vi
leker, synger, prater og spiser niste sam-
men. Vi har kaffe og te.
Tidspunkt fo Småbarnstreffet er annenhver
fredag fra 15.10 (Oddetallsuker) på Vik be-
dehus kl. 10.00-12.00. 

ADVENTSAMLING FOR 5-ÅRINGER
Mandag 29. november kl. 17.30 i Fevik kirke, er det ad-
ventssamling for 5-åringer i Fjære menighet (født 2005).
Alle får hver sin jule-cd. Kirsti P. Haugen og Ingunn Metveit
Olsen deltar. Kanskje en fadder vil ta deg med til kirken
denne dagen?

HAR DU LYST TIL Å
BLI MED Å SYNGE I
JULENATTINÉ-
KORET?
Øvinger i Fevik kirke 10/11,
24/11, 1./12 og 15/12 kl 20-22.
I tillegg kommer generalprøve
m/ orkester. Julenattinéen er i
Fevikhallen 22. des. kl. 20.30.
Gamle og nye korister er hjer-
telig velkommen!

det
skjer

Flom kirke er fra 1667, lig-
ger vakkert til nede i Floms-
dalen. Per Sivle er født på går-
den ved siden av kirken, der
er reist en bautastein til
minne om ham.

Gode ord fikk vi med oss
på veien, kveld og morgen, og
mens vi syklet langs de stei-
nete veiene og de bratte stu-
pene, fikk vi god tid til å ten-
ke over både det ene og det
andre.

Forkynneren:
Alt har sin faste tid,
alt som skjer under himme-
len, har sin tid:
en tid til å fødes, 
en til å dø,
en tid til å plante, 

en til å rykke opp
en tid til å drepe,
en til å lege,
en tid til å rive, 
en til å bygge,
en tid til ågråte, 
en til å le,
en tid til å sørge, 
en til å le,
en tid til å kaste steiner, 
en til å samle dem,
en tid til å ta i favn,
en til å la det være,
en tid til å lete, 
en til å miste,
en tid til å gjemme,
en til å kaste,
en tid til å rive sund,
en til å bøte,
en tid til å tie,
en til å tale

en tid til å elske,
en til å hate,
en tid til krig,
og en til fred.

Turen hjem gikk fint. Vi
fikk pølse på Shell. Trøtte
og fornøyde var vi, litt såre
her og der...
Takk til sjåførene, vi er vel-
dig fornøyde med dere!
Stor takk til de som var i
«styret», og en spesiell takk
til Leif som loset oss greit
gjennom alle farer, og som
bestemte når frokosten
skulle være. Og takk for at
jeg fikk være med.

Av Bodil Teier

Fjære menighets turgruppe, eller Fjerde menighet, som det sto på den reserverte
vogna på toget på Flomsbanen, har vært på tur, 14 stykker. Vi har syklet
Rallarvegen fra Haugastøl til Flom (og er stolte av det)  og tatt Flomsbanen opp.

Turgruppa på hjul
langs Rallarvegen

Noen kjørte forbi hytta, og ca
en mil for langt, og ble etterlyst,
og det ble sendt ut letemann-
skap. Men den saken er vi eni-
ge om å ikke nevne her.

«



Fevik ungdoms-
gruppe (FUG) har
eksistert i mange
år, og har i det sis-
te hatt en veldig
fin utvikling.

Det er en engasjert leder-
gjeng som virkelig brenner
for ungdommen og ung-
domsgruppa, som er med og
gjør det til et sted der folk har
lyst til å være.

I høst har det vært ekstra

fokus på konfirmantene, et-
tersom alle lederne var med
på turen til Danmark, men
det er også viktig for oss å på-
peke at alle fra ungdomssko-
lealder og oppover selsagt
også er velkomne. Her er det
plass til alle!

Vi hadde en fantastisk tur,
med herlige konfirmanter, og
lysten på å fortsette å bruke
tid sammen med dem, har
gitt ekstra giv i forhold til
ungdomsgruppa.

Det er fredag kveld, og all-
deles ingen vanlig fredag. Det
er tid for konfirmantfest i Fe-
vik kirke. Kjøkkenet er fullt av

ungdommer som er
klare for å gjøre kvel-
den uforglemmelig. Vi
venter storfint besøk
av konfirmantene, og
med løfter om pizza,
bilder fra Danmark-
stur og annen mor-
ro, er vi sikre på at
vi har lokket med
godt agn.

En time seinere
er kirka full. 36
av 42 flotte konfirman-
ter har funnet veien til oss, og
hjelper på kjøkkenet,  spiller
spill i salen, leker seg med en
gitar, danser i kjelleren. Det

yrer av liv.
Klokka ni samles vi i sa-

len, og etter bildevisning fra

konfirmantturen, bryter lov-
sangen ut. Det er ikke hver
dag nesten 40 konfirmaner
hopper og danser mens de
lovsynger i Fevik Kirke, men
denne gjengen er ikke som
alle andre heller. De er rett og
slett ganske fantastiske.

Etter tale og mer lovsang,
avsluttes møtet med bønne-
vandring, og så skal det selv-
sagt spises.

Kokkeleringen på kjøkke-
net resulterte i intet mindre
enn elleve hjemmelagede piz-
zaer, og med så mange men-
nesker, var det nesten ingen-
ting igjen da kvelden ble av-
sluttet med lek og morro på
parkeringsplassen,  og med to
runder gjemsel i mørket.

Vi gleder oss allerede til
neste gang. Vi gleder oss til
høsten, og vi gleder oss til å
henge mer med alle de fan-
tastiske ungdommene, som
finner veien til Fevik kirke på
fredagskveldene!

Av Mariann R
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ungdomsgruppa i fevik kirke – et godt sted å være

fredag
og FUG
fredag
og FUG

Ung lovsang i Fevik kirke en
fredagskveld


