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Det ondet og det gode. Hvorfor og hvordan? Det er
spørsmål og tanker menneskene har tumlet med til alle
tider. Vi står midt oppi det til daglig, hver eneste dag,
men rår likevel ikke med det. Tilsynelatende er vi offer
for kreftenes frie spill. Eller har vi et valg? Ja, jeg tror det.
Og jeg tror det er et valg vi har daglig. Flere ganger for
dag. Likevel opplever vi ofte at et rett valg ikke er nok.
Det skjæerer seg like vel. Jeg tror ikke godhet og barm-
hjertighet er noe man tilegner som en kapital man kan
øse av, ta ut av konto etter behov, så og si. Godhet, barm-
hjertighet – ja, kjærlighet, tror jeg er mer likt energi: Det
har en kilde og det formidles kun gjennom dertil tenkte
og utformede kanaler. Kilden er hos Gud og kanalene blir
til ved at mennesker går hans ærend. Kanskje er det ret-
test å si at godhet og kjærlighet ikke er en menneskelig
egenskap, men en side ved Gud. Når jeg er god, gjør
godt, for innimellom tror jeg faktisk vi «lykkes», med å vil-
le være gode. Vi vil det. Vi ønsker å formidle godhet. An-
dre ganger, og ofte, tror jeg dessverre at det er slik at vi
ikke lykkes, selv om vi ville det. En nyhetssending eller to
burde være egnet til å overbevise oss om at også ond-
skapen herjer i menneskene. Ved nærmere øyesyn opp-
dager vi det nok dessverre også i eget liv. Slik Paulus be-
skriver det for seg selv, at det gode som han vil, det gjør
han ikke, og det onde som han ikke vil, det gjør han. Men
like fullt tror jeg altså at mennesker, som Guds skapning,
innimellom «lykkes» i å være gode og gir noe godt videre
til sine medmennesker. Er energikanalen i orden, flyter
energien som den skal. Er forbindelsen ikke som den
skal, blir også energitilførselen forkludret.

For et par uker siden var det et interssant samvær i Fe-
vik kirke, hvor professor Hans Grelland snakket om disse
tingene. Hans er, på tross av, eller muligens på grunn av,
sin filosofiske natur, flink til å formulere tanker slik at det
langt på vei er overkommelig for oss noe mer tungnem-
me å henge med. Hos meg fører slike møter oftest til at
likt og ulikt i tankeboksen hvirvles opp, og at jeg nok en
gang prøver å pusle sammen biter, nye og gamle, til et
bilde som viser noe mer av helheten ved tilværelsen, enn
sist jeg drev og puslet det samme bildet. Alle som har
gitt seg i kast med et puslespill av noe størrelse, vet litt
om hvor fortvilt det er å forveksle en brikke med en an-
nen, og så blir det helt galt. Det maner til ydmykhet.

Her forstår vi kun stykkevis og delt. En gang skal vi for-
stå alt fullt ut. Selv professor Hans antydet flere ganger
under samtalen i Fevik kirke, riktignok med et smil, at
han ikke var Gud, og ikke hadde alle svarene!

Nei, bare Gud er Gud. Det er vikitig å ha i mente. Men i
Jesu avskjedsoppdrag til disiplene fikk vi, som er hans di-
sipler i dag, jobben og utfordringen om å representere
ham i verden, å vise vår tilhørighet til Ham ved å bære
godhet og kjærlighet med oss ut i møte med verden og
menneskene. Hvis det er noe som er blitt klart for meg
på veien gjennom livet, så er det at nettopp dette er opp-
gaven og dette er metoden. Jesus valgte metode, både
for sitt eget virke og for sine etterfølgere. Nettopp etter-
følgelse. 

– Se på meg.
– Følg nøye med. 
– Lytt og lær.        
– Gå så hen og gjør det samme i dine relasjoner, i dine

møter med mennesker.
Slik tror jeg vi kan «lykkes» i noe. Ved at godhet får fly-

te fra kilden. Båret av våre liv. Praktisk og konkret.
Men «ingen er god uten én – det er Gud!» (Luk. 18,19)

Peer Rødal Haugen
redaktør

Siste helga i januar er det tradisjon for
at FMU drar på skitur til Vrådal. Slik
ble det i år også.

50 glade ungdommer og ledere dro
av gårde med FMU bussen. Olav Øy
tok godt imot oss på Vrådal hytte-
grend, hvor vi er stamgjester. Fine
hytter med badstu og peis.

Etter at kveldsmat var fortært – piz-
za – hadde vi samtaler på hyttene. Le-
derne var fordelt på hyttene, og det
ble noen fine samtaler. Flott å merke
at mange av ungdommene er blitt
faste i troen og mer reflekterte.

Gjennom natten var det noen som
sov mye og andre som sov minimalt.

Lørdag morgen var vi i bakken fra
10.00. og til kl 16.00. Flotte bakker
med topp stemning. Servering av pøl-

ser i bakken er alltid en suksess, selv
om noen kom litt seint og måtte greie
seg med en cola på deling som lunch.

Lørdag kveld var det middag på
Vrådal bedehus, med underholdning
og kveldsavslutning med nattverd. En
flott kveld. Skuespillet
om Sondre og
Thorvald, som ble
skrevet i en svett
badstu, ble en suk-
sess.

Om kvelden var
det åpent hus på en
av lederhyttene.
Mange benyttet seg
av det. Håkon Linde-
berg hadde tatt ut alt og gikk tidlig til
sengs, Anders Topland derimot, had-

de mye å snakke om, han ble sein og
fikk en skikkelig smell søndag mor-
gen og var treg å få igang

Siste dag i bakken ble en sterk opp-
levelse for mange. «Ta det med ro i

bakken den første tu-
ren», var beskjeden
som ble gitt i bussen.

Kort tid etter tikket
det inn melding på
telefonen til kateke-
ten. En skadet på
toppen av heisen.
Så ny melding: En
skadet på big jump.

Vi ledere fikk det tra-
velt. Her var det mye som måtte ord-
nes. Ambulanse ble rekvirert og forel-
dre underrettet. Ventetiden var lang,

med brukket kravebein og brukket
arm oppførte pasientene, Tobias og
Markus, seg eksemplarisk. Markus
fikk sitte foran i ambulansen og så
ikke ut til å lide av det. På sykehuset
fikk foreldre ta over, og begge kom
hjem samme kveld.

50 slitne FMU-ere kom omsider
hjem, etter diverse stopp pga kvalme
unger.

Nok en vellykket FMU tur med nok
av dramatikk. «Send en mail neste
gang dere kommer», sa skipatruljens
mann i Vrådal, så er vi forberedt. Han
gjorde forresten en god jobb, sam-
men med lederne.

Kjell-Olav Haugen
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FMU-tur med full pakke

Populært måltid;
pølser i bakken. 
Innfelt: Gard, Son-
dre, Thorvald (skjult)
og Vegar nær him-
melen. Sognepres-
ten ser også ut til å
trives i omgivelsene.

Daniel Almedal Grændsen
Døpt i Fjære kirke 30. januar

Magnus Ausland Tveit
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som rullerte på følgende opp-
drag: Oppdrag tårn, oppdrag
symboljakt, oppdrag skatte-
jakt og dessuten en labyrint.
Barna, som var eller ble 8 år
dette året, begynte med en la-
byrint i kirkerommet. For å få
lov til å begynne her, måtte
de oppgi et passord de hadde
fått beskjed om i invitasjons-
brevet. Deretter var det om å
gjøre å følge pilene hvor de
enn førte dem; inn i kirkebå-
ser, over benkerader, under
bord, ut en dør og inn en an-
nen. Underveis var det en
post hvor agentene fikk i
oppdrag å lete i en bøtte full
av ris etter en velkomstkara-
mell! Det var også en post
hvor barna skulle sette fing-
eravtrykk ved siden av navnet
sitt på en plakat. Til sist i la-
byrinten fikk barna overrakt
hver sitt agentbevis med
agentnummer, navn og fing-
eravtrykk. Alle fikk dessuten
utdelt hver sin buff (halsvar-
mer) med tårnagent-logo.
Den falt i smak! 

Oppdrag Tårn
Alle gruppene tok turen

opp i Fjære kirkes klokketårn.

Her er det mange smale, brat-
te og spennende trapper. Her
hadde englevaktene oppdrag
med å passe på barna på vei
opp i tårnet. Agentoppdraget
her var å finne ut om det sto
et årstall på klokkene. Det an-
dre oppdraget her, var å slå
på klokka med en gummi-
hammer. Slik som på bar-
neTV Tårnagentene, som
gikk i julen, kunne det jo
hende at det også skjedde
noe helt spesielt her i vår kir-
ke også! Og det gjorde det!
Agentene ble overrasket da
det plutselig dukket opp en
mann i annerledes klær oppe
i tårnrommet. Det var visst en
av de tre vise menn, nemlig
Melchior! Han lurte på om 8-
åringene var hemmelige
agenter for den onde kong
Herodes. Men agentene for-
sikret vismannen om at det
var de ikke. Melchior fortalte
at han hadde fulgt stjernen
helt til stallen der Jesusbarnet
ble født, og etterpå hadde de
ikke dratt til Herodes` slott,
men de hadde reist en annen
vei. Kongen ville ikke at det
skulle komme en og ta hans
plass, derfor var Jesusbarnet i

fare. Til slutt fikk agentene et
oppdrag av vismannen –
noen bokstaver de måtte hus-
ke på, WWJD!

Oppdrag symboljakt
I invitasjonsbrevet hadde 8-

åringene fått beskjed om at
det var fint om noen kunne ta
med et digitalkamera. Opptil
flere i hver gruppe hadde fått
lov å ta med seg. Oppgaven
på denne stasjonen var å
oppdage og lete frem ulike
symboler i kirka, og deretter
ta noen bilder av disse. Noen
av bildene ble valgt ut og
skrevet ut ved hjelp av en
fotoprinter. Bildene ble limt
opp på en plakat som hang på
kirkedøra under hele gudstje-
nesten dagen etter som bevis
på hva agentene hadde fun-
net. Mange tok også bilder
oppe i tårnet og av annet som
de opplevde i løpet av etter-
middagen og kvelden. Dette
ble fine minner i etterkant for
agentene og familiene deres.

Oppdrag skattejakt
Kirkeskattene var forsvun-

net! Agenten fikk i oppdrag å
finne ut hvor alterbibelen,

dåpsfatet, nattverdsbeger og
disk og alterlysestakene var
blitt av. Ved hjelp av et bibel-
kryssord hvor agentene fikk
hjelp av en leder til å slå opp i
Bibelen, fant de til slutt løs-
ningsordet i kryssordet, nem-
lig stedet hvor kirkeskattene
lå gjemt. Heldigvis fant de
alle skattene, og det var godt.
På søndagen skulle det nem-
lig være barnedåp! 

Flaggermusgryte
Etter en og en halv times

arbeid med å løse oppdrag og
mysterier, var de fleste tem-
melig sultne. Men «flagger-
musgryte»? Hva kunne det
være? Agentene ble enige om
at det ikke kunne være or-
dentlige flaggermus. Og det
var det ikke heller. Veien gikk
til kapellet, hvor store og små
fikk tomatsuppe med pasta-
sløyfer (altså flaggermus) og

med brød til. Et-
ter at alle var gode og mette,
tok vi turen tilbake til kirka
hvor alle agentene lærte den
superkule «Tårnagentsang-
en», som skulle brukes i
gudstjenesten på søndagen.

Gudstjenesteverksted

Plutselig skjer det noe spe-
sielt igjen i kirka. En frem-
med kommer inn i kirkerom-
met bærende på et lite barn.
På klærne å dømme ser han
ut som han kommer fra et an-
net land. Den fremmede ser
engstelig ut, og går frem til al-
teret for å be og leser litt i en
bok. Med ett blir han skremt
av at noen roper lenger bak i
kirka, og løper fort ut igjen.
Han glemmer boka!

Oj, hva er dette? Agentene
finner boka, som er en Bibel,
og finner ut hva den fremme-
de leste. Det ligger også et
smykke igjen i Bibelen, med
et fiskeanheng. Hva kan dette
bety? Noen oppdager også et
kort med et oppdrag på.

I forberedelsene til neste
dags gudstjeneste jobbet
noen agenten med et drama-
stykke, andre igjen var med i
forsangergruppe og den tre-
dje gruppa laget engler med
oppmuntrende og trøstende
bibelord på.

Tårnagentgudstjenesten
Alle var spente også denne

dagen. Nå var tiden kommet
for å fremføre det som var
planlagt og øvd på dagen i
forveien. Kostymene lå klare,
rett før gudstjenesten øvde vi
også enda en gang på tårna-
gensangen, og så var alt klart.
Agenten gjorde en fremra-
gende jobb. Sanggruppa sang
høyt og tydelig på alle sang-
ene, dramagruppa fremførte
helt perfekt og «englegrup-
pa» var med på bønnen, noen
ble også intervjuet om hva de
hadde opplevd i løpet av hel-
gen. I tillegg hadde vi også en
skattekiste og en due plassert
i alterringen. Brevduen, som
hadde kommet på besøk i kir-
ketårnet på lørdagen, hadde
en lapp på foten sin med et
oppdrag til hele menigheten
(og til alle Fjærepostens le-
sere): 

«Spre Guds kjærlighet i
uken som kommer! Til noen
som ikke hører eller venter
lyden av klokker eller Tårn-
agenter»

Vi fant også ut hva den
hemmelige beskjeden fra vis-
mannen betydde: WWJD:
What would Jesus do? Eller
på norsk; Hva ville Jesus
gjort? 

Dua ble sluppet ut etter å
ha utført sitt oppdrag. Nå
skulle den fly hjem igjen.
Dessverre dukket ikke dua
opp, så antagelig har den
reist hjem til Gud i nytt
ærend. 

– trosopplæring i Fjære menighet
SAMMEN i kirken inne

SAMMEN i kirken ute

1 • 2011 Fjæreposten | 54 | Fjæreposten 1 • 2011

Etter mange uker med «dårlig
helse», det vil si kvalme, er det
godt å kjenne at det endelig slip-
per taket, kreftene kommer tilba-
ke igjen, og jeg kan nyte de første
små sparkene fra den lille. De to
som skal bli storesøster og store-
bror syns det er lenge til somme-
ren. Det er mye som er viktig å
tenke på ved en familieforøkelse,
selv om det nok er en større om-
veltning å gå fra 2 til 3 enn fra 3 til
4 eller 5. Man må tenke på klær
og utstyr. Hva slags leggerutiner
skal vi ha? Hvordan skal permi-
sjonen fordeles? Hvordan skal
barnet oppdras? Er det best å gjø-
re sånn eller slik? Jeg er glad for at
vi har et felles ståsted som vi i fa-
milien bygger våre liv på, nemlig
troen. På den måten er det en del
ting som faller på plass med en
gang: aftenbønn hører med i
kveldsrutinene, kristne barne-
sanger kan en også få god bruk
for, bordvers, bibelfortellinger og
turer i kirka. Og sist men ikke
minst at barna ser at dette er noe
som er viktig for mamma og pap-
pa. De ser at vi går til nattverd, at
vi leser i Bibelen og andre kristne
bøker hjemme, at vi tar barnas
gleder og sorger på alvor og
bringer dem sammen frem for
Gud i bønn. Dette er små eksem-
pler på vår måte å tilbe Gud på og
leve det kristne livet.

Hva er tilbedelse? Med det før-
ste kommer tanker om karisma-
tiske menigheter, halleluja-rop,
lovsang og løftede hender. Ja, or-
det «tilbedelse» kan nok tolkes på
denne måten. Men dette er bare
en liten del av hva ordet egentlig
innebærer. Tilbedelse er noe som
er nedlagt i alle mennesker. Alle
tilber vi et eller annet, enten vi er
troende eller ikke, bevisst eller
ubevisst. Noen tilber arbeidet sitt,
posisjoner, penger, stjerner, ido-
ler, nytelser, fornøyelser, og noen
har valgt å tilbe Gud. Noen vet
ikke hva de tilber. Tilbedelse kan
være det du prioriterer, bruker tid
og ressurser på. Det kan være det
som preger livet ditt, dine verdier,
valg og prioriteringer i større eller
mindre grad. I Salme 115,1-8 sier
David at det vi tilber, er det vi blir
lik! Tilbedelse er å anerkjenne det
som er av virkelig verdi for oss og
la disse verdiene forme oss og
peke på hva som har førsteplas-
sen i våre liv. Gud har skapt oss og
bryr seg om oss. Jesus sa: «Følg
meg!» Vi er kalt til å være hans di-
sipler eller læresvenner. 

I den kjente og kjære søndags-
skolesangen som så mange av oss
er vokst opp med, heter det:

«Om jeg er liten eller stor
Så er det best for meg på jord
Å høre Jesus til, 
og gå den vei han vil
Det er det som gjør meg lykkelig»

Heldigvis kan vi ikke frelse oss
selv. Det har Gud allerede gjort!
Jesus har lovet å være med oss, og
vi kan komme til ham med alle
ting. Det kristne livet er en van-
dring fødsel til død gjennom både
gode og onde dager, men med Je-
sus i båten. Dette har vært ett av
temaene i dåpsskolen. På tårn-
agenthelgen og også i søndags-
skolene er bokstavene: WWJD –
»Hva ville Jesus gjort?», et godt
huskeord for situasjoner man
kommer opp i gjennom hverda-
gene. Dette kan bli til glede og
styrke for deg og for andre.

Over 500 vitenskapelige studier
har undersøkt troens innvirkning
på helsen. En sammenfatning av
disse undersøkelsene viser at det
å være en troende har mange for-
deler for oss både fysisk og psy-
kisk:

«Mennesker som går minst en
gang i uken i kirken, ber til Gud
og leser i Bibelen hver dag, har
mange fordeler, medisinsk sett,
sammenlignet med de som sjel-
den eller aldri går i kirken eller
ikke tror på Gud. Jo mer religiøs
man er, desto større er sjansen for
helsegevinst. De som går jevnlig i
kirken, leser i Bibelen og ber re-
gelmessig, har lavere systolisk og
diastolisk blodtrykk enn de som
sjelden eller aldri går i kirken… De
er sjeldnere til behandling på sy-
kehus og har bedre fysisk og men-
tal helse…. De har mindre risiko
for å bli deprimert når de møter
vanskelige livssituasjoner. Og hvis
de blir deprimert, er det mer
sannsynlig at de kommer seg ut
av depresjonen sammenlignet
med de som er mindre religiøse…
De har en sterkere følelse av til-
fredsstillelse i livet enn de som er
lite eller ikke religiøse… De som
jevnlig går på religiøse møter har
sterkere immunforsvar enn de
ikke-religiøse, og kan takle stress
bedre.»

Ingunn
Metveit
Olsen
menighets-
pedagog

Tro og helse

BIBELquiz
1 Hvilken bok i Det Nye Tes-
tamentet har en ukjent for-
fatter?
1.Hebreerbrevet 
x. Tessalonikerbrevet 
2. Romerbrevet
2 Hva heter Bibelens kor-
teste bok?
1.Johannes første brev 
x. Johannes andre brev 
2. Judas brev
3 Hvilken del av Bibelen kal-
les «den lille bibel»?
1.Johannes 3,16 
x. Johannes 3,36 
2. Johannes 1,1
4 Hvilket kapittel er det
lengste i Bibelen?
1.Jesaja 66 
x. Daniel 11 
2. Salme 119
5 Hvor mange vers innehol-
der det lengste kapittel i
Bibelen?
1. 176 
x. 151 
2. 179
6 Hva er «roten til alt ondt»
ifølge 1. Tim 6,10
1. Kjærlighet til makt 
x. Kjærlighet til penger 
2. Kjærlighet til verden
7 Hva betyr ordet «apoka-
lypse»?
1. Åpenbaring 
x. Endetid 
2. Dommedag
8 I hvilken by vokste Jesus
opp?
1. Betlehem 
x. Kapernaum 
2. Nasaret

Riktig svar:
1. Hebreerbrevet
x. Johannes andre brev
1. Johannes 3,16
2. Salme 119
1. 176 vers
x. kjærlighet til penger
1. Åpenbaring
2. Nasaret

Den siste helgen i januar, 29.
og 30.01, var det duket for
tårnagenthelg i Fjære kirke.
Kl. 15.00 ankom 8-åringene
kirka, spente på hva som
skulle skje. Også noen forel-
dre var nysgjerrige på dette,
og hadde meldt seg som eng-
levakter. De hadde i oppgave
å følge barna og hjelpe til
med oppdrag og mysterier
som skulle løses.

I første del av ettermidda-
gen ble barna delt i 3 grupper

Tårnagenthelg i Fjære kirke
Har du lyst å gå på symboljakt

i kirken? Lurer du på hva slags

mysterier du finner i Bibelen?

Liker du agentmat? Vet du at

det står noe utenpå alle

landets kirkeklokker? Over

hele landet skulle det denne

helgen være agenter i mange

kirken over hele Norge.

Kanskje ville det vi bli 10.000

Tårnagenter til sammen.
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Fjære kirke
20.02. 11.00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
27.02. 11.00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
06.03. 11.00 Gudstjeneste v/Svein Lilleaasen. KIA-koret, Espen Topland taler
20.03. 11.00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
27.03. 11.00 Sammengudstjeneste v/Helge Spilling. BibLER til 4 

åringene. Søndagsskolen deltar. Kirkekaffe i FMU-bygget
03.04. 11.00 Gudstjeneste v/ Helge Spilling.
10.04. 11.00 Gudstjeneste v/ Oddvar Tveito
21.04. 11.00 Gudstjeneste v/Svein Lilleaasen
22.04. 19.30 Langfredag aften v/Oddvar Tveito
23.04. 23.00 Påskenattsmesse v/Helge Spilling
24.04. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/Helge Spilling
25.04. 19.30 Påsken i ord og toner
30.04. 10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste for Fevik-konfirmantene

12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste for Fevik-konfirmantene
01.05. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste for Fevik-konfirmantene
08.05. 11.00 Gudstjeneste v/Helge Spilling.

Fevik kirke
13.02. 11.00 Gudstjeneste v/Asbjørn Aasen
20.02. 11.00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
27.02. 11.00 Gudstjeneste v/Helge Spillling
09.03. 20.00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito. Prokor deltar.
13.03. 11.00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito.
20.03. 11.00 STI-gudstjeneste v/Kurt Hjemdal
27.03. 17.00 Sammengudstjeneste v/Oddvar Tveito. Bibler til 4-åringene.
03.04. 11.00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
21.04. 11.00 Gudstjeneste på Feviktun v/Oddvar Tveito
21.04. 19.00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
24.04. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/Oddvar Tveito
28.04. 18.00 Samtalegudstjeneste. Oddvar Tveito og konfirmantene.
08.05. 11.00 Tur med gudstjeneste 

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

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

www.fjæreposten.no

Såmannssøndagen 20. februar
Lukas 8,4-15

Kristi forklarelsesdag
27. februar
Matt 17,1-9

Søndag før faste
(Fastelavnssøndag)
6. mars
Luk 18,31-43

1. søndag i faste
13. mars
Matt 4,1-11

2. søndag i faste
20. mars
Matt 15,21-28

Maria Budskapsdag
27. mars
Luk 1,26-38

4. søndag i faste (Midtfaste)
3. april
Joh 6,1-15

5. søndag i faste
10. april
Joh 11,45-53

Palmesøndag
17. april
Joh 12,1-13

Lignelsen om såmannen 
4 Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en

stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han
en lignelse:

5 «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han
sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fu-
glene under himmelen kom og spiste det opp. 6 Noe
falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp,
fordi det ikke fikk væte. 7 Noe falt blant tornebusker,
og tornebuskene vokste opp sammen med det og
kvalte det. 8 Men noe falt i god jord, og det vokste opp
og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.»
Da han hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har
ører å høre med, hør!»

9 Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betyd-
de. 10 Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne Guds ri-
kes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser,
for at de ska se, men ikke se og høre, men ikke forstå.

11 Dette er meningen med lignelsen: Såkornet er
Guds ord. 12 De ved veien er som hører det, men så
kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres,
for at de ikke skal tro og bli frelst. 13 De på steingrunn
er de som tar imot ordet med glede når de hører det.
Men de har ingen rot og tror bare en tid; når de blir
satt på prøve, faller de fra. 14 Det som falt blant tor-
nebusker, er de som nok hører ordet, men på veien
gjennom livet kveles de av bekymringer og rikdom og
nytelser og bærer ikke fullmoden frukt. 15 Men det i
den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare
på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og
bærer frukt. 

Menighetsrådet trenger engasjerte mennesker

En tjukk forskningsrapport er
levert på bakgrunn av valget i
2009. Forskerne tror ikke det
er realistisk å forvente noen
vesentlig større oppslutning
ved årets valg enn i 2009. Da
stemte ca 10 av medlem-
mene, som var en tredobling
fra tidligere valg. Kirkeråds-
direktør Jens-Petter Johnsen
merker seg forskernes reali-
tetsbeskrivelse, men er likevel
optimist, og sier det i alle fall
ikke er noen grunn til å lene
seg tilbake og slappe av.

Valgopplegget i 2009 opp-
levdes rotete og uoversiktig-
lig av velgerne, og hvordan de
stemte ble i for stor grad styr
styrt av tilfeldigheter. Kritik-
ken uteble da heller ikke, og
den valgtekniske siden fikk
hard medfart. Forhåpentlig-
vis blir alt mye bedre ved

høstens valg. Store summer
er brukt på å forbedre ord-
ningen. 

En del av kritikken gikk på i
hvilken grad kandidatene, i
vårt tilfelle til Menighetsrå-
det, ble presentert for velger-
ne, og konfrontert med saker
som det skulle arbeides med
med i neste periode. Fjære-
posten gjorde et forsøk på å
bidra til å gi velgerne infor-
masjon både om kandidatene
og om hva «folk» mente det
var viktig at det nye menig-
hetsrådet skulle arbeide med.
I arbeidet ble det forholdsvis
tydelig hvor mye vegring som
finnes, både i forhold til å stil-
le som kandidat og til å stå
fram med synspunkter om
saker det bør jobbes med.
Her har vi noe å jobbe med.

Vidar Øvland har sittet i
Menighetsrådet denne toårs-
perioden, og fått oppleve litt
av hva det innebærer.

– Argumentet om at det
ikke er så mange møter og
ikke så mye arbeid, er flittig
brukt for å skaffe kandidater
til forskjellig styrer og råd.
Stemmer det for MRs ved-
kommende?

– Jeg synes en skal la være å
si det slik. Det blir fort noen
møter og litt arbeid. Det er jo
derfor vi er valgt, for å gjøre
en jobb for menigheten. Men
det er ikke avskrekkende, sier
Vidar, som også har erfaring
fra kommunalpolitisk virk-
somhet.

– Det er lærerikt også.
Gjennom arbeidet i MR får en
litt innblikk i saksbehandlig,
og hvordan ting henger sam-
men.

– Hvem bør sitte i MR?
– I utgangspunktet hvem

som helst, men en smule
interesse for organisasjonsar-
beid, økonomi og ledelse ska-
der ikke. Men det viktigiste er

Til høsten er det Kirkevalg igjen. Det er bare to år siden sist, men

til høsten skjer valget samtidig med Kommunevalget, slik det skal

være i fremtiden, hvert fjerde år. Jakten på kandidater er i gang.

et engasjement for kirken og
et levende menighetsarbeid,
og viljen til å sette sine evner
og krefter inn i arbeidet for å
legge alt best mulig til rette
for Fjære menighet anno
2011. Samtidig vil MR tjene
på at medlemmene til sam-
men utfyller hverandre med
sine ulike egenskaper. Kandi-
datene bør også være seg be-

visst at de ikke representerer
seg selg, men at de skal tale
menighetens sak og være ta-
lerør for de som hører til i
menigheten.

– Hva går det nye menig-
hetsrådet til?

– Det sittende MR har ar-
beidet fram et strategidoku-
met som skal munne ut i en
strategiplan. Den skal vedtas i
mars. Denne planen blir et
viktig styringsverktøy for det
MR som velges til høsten.

– Hva er de viktigste sakene
dere har arbeidet med?

– Økonomi er et alltid
tilbakevendende tema. Ram-
mene har blitt trangere de
siste åra, og det er en utfor-
ding å finne ut hvor det skal
kuttes. Men når det er sagt
synes jeg det er viktigere å fo-
kusere på, og synliggjøre, hva
vi har og hva som er mulig å
få til, enn å stadig skule til det
som mangler eller er uråd å få
til. Alt koster ikke penger. Fra
bispedømmet har man lan-
sert en tommelfingerregel om
å få engasjert ti frivillige pr
ansatt. Det må prøve å få til.

Det frivillige, det ulønnede,
engasjementet kommer til å
være viktig i åra som komm-
mer, mener Vidar.

– Men noen ting koster, så
som orgel, barne- og ung-
domsarbeid...

– Når det gjelder penger til
nytt orgel, har MR vedtatt at
penger til det skal en søke å
skaffe gjennom sponsorer og
støtte fra næringslivet. Peng-
er fra en fast givertjeneste
skal ikke brukes til det. Der-
med har en gitt et signal om
at menighetsabeidet, særlig
det som drives blant barn og
unge, er viktigere enn nytt or-
gel, men at en samtidig vil ar-
beide for å skaffe midler til
nytt orgel via andre kanaler.

– De som kunne tenke seg å
stille til valg for menighetsrå-
det, eller har forslag på kan-
didater; hvordan skal de gå
fram?

– De kan ta kontakt med
valg en i valgkomitéen (Bent
Sætra, Eli Skaiaa, Gerd Guls-
rud eller Astrid Hodnebrog)
eller kontakte menighetskon-
toret. 

FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

Peer Rødal Haugen
tekst & foto 
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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. 17.15
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
fast

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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Alle medlemmene i klubben
vår er unike mennesker som
har har individuelle utfor-
dringer. Her møter en ung-
dommer med synlige funk-
sjonshemminger og ungdom-
mer uten synlige funksjons-
hemminger. Til nå har vi vært
en varierende gjeng, men
omkring 12-15 ungdommer
mellom 10 og 18 år, som
kommer hver gang. Selv om
vi har en aldersgrense, så har
vi både noen yngre og noen
eldre med i klubben, som sagt
her er det en plass for alle.
Disse fantastiske ungdom-
mene møtes på FMU-huset
to torsdager i måneden kl.
18.00. Vi synes at disse mø-
tene er så bra, at vi gjerne vil
invitere deg til å ta deg en tur!
Vi har alltids plass til flere.

Når vi møtes har vi et fast
opplegg som vi følger. Alle
som kommer blir ønsket vel-
kommen ved døren av en av
voksenlederne. Videre så har
vi en velkomstsang, og etter
en kort velkomst så har vi en
liten stund med felles lek. Et-
ter dette har vi en liten time
hvor vi snakker, spiller spill
og handler i kiosken. Vi har
kiosk hver gang hvor vi selger

mat, brus og kake, i kiosken
koster alt 5 kroner stk, slik at
alle kan ha råd til å kjøpe seg
noe. Selv om vi legger veldig
stor vekt på fellesskap og kos,
så er det ikke det som er ho-
vedfokuset i klubben. Alfsam
er en klubb hvor det kristne
budskapet er i sentrum. Vi
legger stor vekt på å formidle
budskapet, men like viktig
mener vi det er at budskapet
blir synliggjort i handlingene
våre. Dette er en arena for
nestekjærlighet og respekt,
som vi streber etter å oppnå.
Derfor samles vi på slutten av
alle møtene våre for en liten
andakt, hvor det blir fortalt
litt om bibelen og om Jesus.
Til slutt ber vi en avslutnings-
bønn som vi har med hver
gang. 

Vi har ofte besøk fra andre
menigheter, men også ofte fra
andre i menigheten. På denne
måten kan vi gjøre de opp-
merksom på at klubben fin-
nes. Avslutning- og andakts-
delen har også et fast pro-
gram som vi følger. Vi pleier å
starte med at hovedlederen
gir litt informasjon om kom-
mende møter og aktiviteter.
Videre så sender vi rundt
«papegøyen» vår, dette er en
sparebøsse hvor vi samler inn

penger til vårt misjons-
prosjekt. Vi samler inn
penger til lekeapparater
til et barnehjem for barn
med funksjonshemming-
er. Etter dette så har vi
alltid et intervju av kvel-
dens gjest. Her få de
unge lov til og spør per-
sonene som kommer på
besøk om forskjellige
ting. De mest populære
spørsmålene er: Hvor
gammel er du? Hva er
din favoritt mat?

Etter andakten så av-
sluttes møtet med De
seks tegns bønn.

Utenom møtene på FMU-

huset så har vi også noen an-
dre aktiviteter. Hver høst og
vår reiser vi til Dyreparken, til
bowlingen i Arendal og til ba-
deland i Skien. Ingen av disse
aktivitetene hadde vært mu-
lig dersom foreldrene ikke
hadde stilt opp. Foreldrene
som har ungdommer i denne
klubben, er veldig gode til å
stille opp. De er alltid positive
til det vi i ledergruppen vil
gjennomføre. De baker kaker
og kjører. I tillegg er de med
på å holde stemningen oppe
på møtene. 

Klubben er ikke bare blitt et
samlingspunkt for de unge,
men også for foreldre og søs-
ken til deltakeren som er
med. Etter at en har vært på
besøk i Alfsam, tror jeg at
klubben får en spesiell plass i
hjertene til folk. Slik var det i
alle fall for meg. Jeg startet
mitt arbeid i Alfsam i slutten
av 2009. Da var det davæ-
rende leder Arild Vassenden
og hans kone Turid, som

brant for denne klubben, som
fikk meg med. Jeg var med
gjennom hele 2010 som frivil-
lig, men etter hvert som Arild
ble dårligere ble jeg spurt i
september 2010 om jeg kun-
ne tenke meg å ta over som
hovedleder. Jeg ser hvor vik-
tig detter arbeidet er, og sy-
nes at alle som er med er helt
unike og spesielle mennes-
ker! De møter utfordringer
som vi ikke gjør. Og for meg
har denne klubben vær en
stor inspirasjonskilde til å se
på mitt eget liv og ofte fått
meg til å tenke nøyere over
hvordan jeg skal leve det. 

Dersom du tenker at dette
er en klubb du gjerne vil be-
søke, så er du hjertelig vel-
kommen! Og tenker du vi-
dere at dette er en klubb du
kunne tenke deg å engasjere
deg i, så er du også hjertelig
velkommen!

Alfsam – alle funksjonsni-
våer sammen er en plass for
absolutt alle, store og små!

Tonje Haraldsvik Haugen
tekst & foto

Vi var mange som var i Arild Vassendens
begravelse. Arild døde så altfor ung, bare 50
år gammel. Han har vært en av Kirkelig fel-
lesråds ansatte siden 1999. Vi var glad for å
få en dyktig medarbeider og diakon med
bred og allsidig utdannelse innenfor helse-
og sosialsektoren: Sykepleier, diakon, ut-
dannelse innenfor økonomi og ledelse, kris-
tendom mellomfag, ambulanse- og IT-ut-
danning. Arild hadde også en bred arbeids-
erfaring da han kom til oss.

Arild hadde en rolig og ettertenksom stil.
Han var analytisk og satte seg grundig inn i
faglige problemstillinger.

I arbeidet i kirken og institusjoner, i sjele-
sorg og sorggrupper, i oppsøkende virk-
somhet overfor pleietrengende og i konfir-
mantarbeid var hans egenskap som den
gode lytter svært viktig. I diakoniutvalget
var han til uvurderlig støtte med sin innsikt
og faglige tyngde. Han var også en god in-
struktør og veileder- alltid godt forberedt

uansett hva han deltok i .
I arbeidet med barn og unge med funk-

sjonshemming var han unik og hjertevarm.
Han har satt varige spor i Allsam.

Vi er mange som fikk vår første personli-
ge kontakt med Arild da han ringte oss og
trengte flere til natteravnstjenesten - et
utrolig viktig og forebyggende arbeid. Arild
så menneskene rundt seg, han så særlig
dem som trengte hjelp. Han visste for ek-
sempel hvem som trengte ekstra støtte og
hjelp ved juletider.

Det var naturlig for Arild å delta i frivillig
arbeid, bl.a. Kirkens SOS.

Det blir et stort tomrom og savn etter
Arild Vassenden. Våre tanker går nå i første
rekke til Turid, Mathias, Malene og Martin.
Vi vil ta dem med i våre bønner.

Vi lyser fred over Arilds minne.

Anne Mo Grimdalen

Alfsam er en klubb som er for alle unge

med en eller annen form for funksjonshem-

ming. Alfsam betyr; alle funksjonsnivåer

sammen. Dette betyr at om funksjonshem-

mingen er stor og synlig eller liten og usyn-

lig er det en plass for deg her. Alfsam er

også en arv etter Arild Vassenden.

En plass for alle!



Hei Grimstad-

venner! Dere skal

vite at verden er

liten og vakker og

urettferdig. 

1. september 2010 forlot jeg
dette fine landet for å oppleve
et fem måneders eventyr i La-
tin-Amerika, nærmere be-
stemt den lille republikken
Ecuador. Der skulle jeg lære
spansk og jobbe frivillig med
barn og utdanning, og jeg
reiste egentlig uten mye for-
venting om hva jeg ville kom-
me til å oppleve der nede.

Nå sitter jeg og skriver, og
har under én uke igjen av tida
mi i dette nydelige landet.
Ecuador har alt: jungel,
strand, en tulling av en presi-
dent og Andesfjell. Og ikke
minst - en vakkert og varm
befolkning. En befolkning og
en kultur som jeg har vært så
heldig å bli litt kjent med. Og
som jeg har rukket å bli vel-
dig glad i.

Når det gjenstår så liten tid,
blir jeg gjerne litt nostalgisk
og begynner å reflektere over
hvordan jeg har brukt tida mi
her. Det hele startet med fire
uker intens språkundervis-
ning i, og etter dette dro jeg i

oktober ut på landsbygda
utenfor byen Otavalo for å bli
kjent med en totalt fremmed
kultur fra innsida. Jeg har
bodd sammen med en lokal
familie, mens andre voluntø-
rer har kommet og gått. Fa-
milien har behandlet meg
som en av dem, og vi har
spist, grått, ledd og drukket
mye te sammen.

I landsbyen Azama er 90%
av befolkningen innfødte
som lever av jordbruk. De har
ikke mye penger og klærne
deres er gjerne litt fillete, men
noen ekstrem fattigdom eks-
tisterer ikke her. Det disse
menneskene trenger er mu-
ligheter. Min ecuatorianske
mamma er rektor og lærer og
så dette behovet for mange år
siden. Det gjorde ar hun
startet opp et prosjekt for å
vekke studielysten og hjelpe
ungdommen med hjemme-
lekser, da mange av deres for-
eldre ikke en gang kan lese el-
ler skrive, og i hvert fall ikke

hjelpe dem forstå brøkreg-
ning.

Hver ettermiddag, etter
lange dager sammen med
noen herlige skjarmtroll av
noen barnehageunger, hjel-
per jeg til på prosjektet, der
jeg får gi videre en liten del av
det som har blitt gitt meg av
kunnskap og kjærlighet. Det
er vakkert å hjelpe, og jeg har
fått noen fine venner i disse
unge menneskene. Dette er
ungdommer der mange er
vant til å bli slått på og stilt
strenge krav til i hjemmene
sine, og bare det å kunne
være der for dem og låne dem
litt mild og lyttende opp-
merksomhet, betyr mye. For
dem, og også for meg.

Fem måneder i Ecuador har
lært meg mye. Tid er blitt til
en rekke øyeblikk, og behovet
for å vise kjærlighet til det
trengende medmenneske er
blitt mer tydelig for meg. Jeg
har erfart hvordan det å gi
oppmerksomhet og tid til et
barn som ikke er vant til det,
kan få dette barnet til å stråle
og utfolde seg. Jeg har opp-
levd mange kontraster og sett
mye urettferdighet. Jeg har
spurt meg selv hvorfor jeg i
Norge har rett på alt som er
av muligheter, mens mine
brødre og søstre i Ecuador
må ha flaks bare for å fullføre
grunnskolen. 

Alle mennesker har rett til å

velge sin vei i livet. Men ikke
alle har råd. Fjærevenner, vær
så snille å husk på disse barna
i bønnene deres.

Med ønske om fred!

(Hvis noen ønsker å vite
mer om oppholdet mitt i
Ecuador, har jeg en skrevet
en reiseblogg: www.spilling-
tea.wordpress.com)

PS: Det er laget et faddersy-
stem som skal sørge for at alle
i Azama som vil grunnutdan-
ne seg eller ta høyere utdan-
ning, skal få mulighet til det.
De fleste av dem som trenger
det, har nå økonomisk hjelp
gjennom denne ordningen.
Alle skolekostnadene deres
(bøker, skolepenger, unifor-
mer, eksursjoner osv.) blir be-
talt for av faddere fra hele
verden. Men fortsatt er det
noen unger og ungdommer
som ikke mottar noe støtte,
og dermed er i ferd med å
miste motivasjon og håp for
alt som er av framtidsmulig-
heter. 

Hvis du som bor i verdens
rikeste land er interessert i å
være med å hjelpe disse som
ikke er like heldige, vær så
snille og ta kontakt med meg
(khspilling@gmail.com/9715
8251). Det hadde vært så fint
å se at vennene mine fikk like
muligheter i livet.
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KILDE TIL TANKE OG TRO FRA
GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

SCOTT OM
DET ONDET
OG DET GODE
Ellers vil jeg tro at det onde
har ikke så stor en makt som
vi forestiller oss. Vi strir bare
for lite imot, vi er så altfor
makelige blitt. Det onde har
sin tid, det onde tar slutt en-
gang, men det gode vedblir å
være –
– Dere mener at det har evig
liv?
– Jeg mener at det kan ikke
forgå, fordi det er noe av
Guds vesen og er til på sam-
me måte som han. Det er
ikke som med det onde – det
onde er til på et annet vis.
Jeg skulde ville si det slik, at
det gode kan være i det
onde, men det onde kan ikke
være i det gode.

(Fra «Fergemannen» 1952)

SCOTT OM
GUD I VERDEN
Der hørte han prestens
stemme igjen, den hadde
bare skiftet farge og gikk like
inn i ham:
– Det står skrevet: gi den som
ber dig og vend dig ikke fra den
du kan hjelpe. Gud vandrer
daglig omkring i sin skap-
ning, og du vet ikke i hvilken
skikkelse. Derfor vet du hel-
ler ikke om den du for litt si-
den vendte ryggen, kanskje
var Gud selv.

(Fra «Fergemannen» 1952)

SCOTT OM
FORLATTHET
Her brast det for henne med
ett, hun la hodet tilbake, li-
kesom det blev for tungt å
bære og åpnet munnen av
bare kval. Det kom et langt
tutende stønn, og stønnet
steg og steg efter hvert. Ly-
den bredte sig rundt i nat-
ten, rå, skjærende, heslig og
sprukket, det var mennes-
kets egen stemme som ropte
fra jorden av gru og redsel
og vilde skrike sin skjensel
av sig og søkte sin eneste
frelse i gråten. Men gråten
vilde bare ikke komme, noe
hadde knyttet sig hos henne
og satt og stengte inn i brys-
tet, så blev det en stygg ulyd
i stedet. Slik vandret hun
frem gjennom skogen som
et dyr på bunnen av mørket
og skrek av fortvilelse, skrek
av forlatthet, skrek, skrek
fordi hun var til.

(Fra «Josefa» 1930)

Vi kaller det 

et reisebrev fra Ecuador

Det hadde
vært så fint å
se at vennene
mine fikk like
muligheter i
livet.

Karoline

«
Karoline Hildre Spilling
tekst & foto

Hilsen presten

For en stund siden inviterte jeg åpent mennes-
ker her omkring til å bli med i en religionsdia-
loggruppe. Responsen har vært så god at vi nå
er 10 deltakere. Noen er kristne og noen er
muslimer. Vi har hatt noen samvær allerede.
Samtalene er preget av å lytte og spørre. Vi lyt-
ter til hverandres fortellinger og til hverandres
tro og liv. 

Første møtet vi hadde klargjorde vi hva vi
mener med dialog. Dialog er mer enn samtale
og mye mer enn diskusjon. Det minner om hva
gamle Sokrates sa: «Jeg bryr meg om hvordan
du ser på saker og ting, jeg trenger å vite hva du
ønsker og få lytte til dine erfaringer fordi jeg le-
ter etter å finne meg selv og hva jeg selv skal
mene.» 

Målet er ikke å omvende hverandre, men å
forstå. Målet er også at den andre kan berike og
utdype min egen tro. 

Dette forutsetter at man er åpen for at det jeg
tenker nå er det mulig å tenke annerledes om i
framtiden. 

At man kan være åpen for at den andre reli-
gionen kan utdype egen religion. 

At man kan være åpen for at den andre reli-
gionen kan være en mulig kilde til sannhet. 

I dialogen er man opptatt av å bli kvitt noen

av sine fordommer. I dialogen er det ikke be-
dreviteren som dominerer, men man kan være
seg selv og slappe av. Målet er ikke å vinne en
diskusjon. 

Hos deltakerne bør det være en lengsel etter
å komme videre i forståelse av egen religion, i
møte med den andres. Man må være i dialog
med seg selv for å være i dialog med andre. 

Det kan tenkes flere former for religionsdia-
log.

Hverdagens dialog. Her er det daglige møtet
mellom religioner og kulturer et hovedtema.
Hva er min religiøse praksis. Hvordan lever jeg
min tro i hverdagen? 

Handlingens dialog. Her er det spørsmål om
hvordan ulike trossamfunn kan samarbeide
om konkrete prosjekt. 

Teologisk og kulturell dialog. Her tenkes en
samtale som kan handle om likheter og for-
skjeller, om religiøse høytider og skikker. Men
også studium og samtale om hellige skrifter, og
tekster. 

Hvorfor dialog?
En har sagt: Dialog er ingen ambulanse, det

er profylakse, dvs forebyggende. 
Religionsdialog er forebyggende mot den rå

brutalitet man kan se blant mennesker rundt

om i verden.
Religionsdialog er forebyg-

gende mot ekstremisme og fremmedhat. 
Religionsdialog bør i det minste være preget

av gjensidig forståelse, men bør også sikte mot
å skape en varig forvandling der begge parter
forandres. 

Jeg skulle ønske at det kunne bli flere slike
grupper. Jeg tror det er behov for det. 

Mediabildet er nok kilden til de fleste av våre
fordommer . Andre kilder kan være tilfeldige
møter som av en eller flere grunner ble vanske-
lige. Og så generaliserer vi og tror at slik er alle. 

En viktig frukt av dialog bør være vennskap.
Og det er det vel mange av oss som ønsker? 

Hvis noen er interessert kan jeg gjerne bidra
til oppstart av en slik gruppe. 

Hilsen Oddvar prest

religionsdialog

til Fjære menighets
barne- og ungdomsarbeid

gi fast
Fast givertjeneste
er enkelt og praktisk for deg som
giver, og det gir menighetens arbeid
blant barn og ungdom nødvendige,
faste inntekter.

Trosopplæring fra 0-18 år
DÅP: De ca 100 barna som døpes i
Fjære menighet hvert år trenger en
menighet som følger opp. Vi møter
barna i menigheten frem til de er 18
år. Det er menighetens trosopplæ-
ring, som vi kaller SAMMEN.
BARN: For de yngste vil det si mø-
tepunkt som dåpsskole, søndags-
skoler, barnekor, klubb for 10-12
åringer, aktivitetsdager m.m
KONFIRMANTER: Vi ønsker å gi
konfirmantene våre gode oppleve-
leser i konfirmasjonstiden. Vi øn-
sker også å gi hver av dem en Bibel.
Det krever midler. 
UNGDOM: FMU (Fjære Menighets
Ungdom) og Fevik Ungdomsgruppe
er gode arenaer og møteplasser for
ungdommen. Hver uke møter ca
150 ungdommer et kristent felles-
skap i disse gruppene.

Du bestemmer
Selvsagt velger du selv hvor ofte

og hvor mye du vil gi. For deg som
bruker nettbank kan du selv legge
inn fast trekk der. Bruker du ikke
nettbank kan du henvende deg til
banken, og de vil hjelpe deg.

Du kan også betale med giro. Øn-
sker du å få tilsendt ferdig utfylte
giroer, henvender du deg til menig-
hetskontoret, tlf 37 09 01 13.

Skattefri gave
Alle gaver over kr. 500,- i løpet av et
år kan trekkes fra på skatten. Det
kan trekkes fra opptil kr. 12000,-

Ved å oppgi personnummer vil vi
sørge for at det sendes inn beret-
ning til Skattekontoret om dette. 

Kontonummer: 28403119581
Merkes:
Fast givertjeneste, Fjære

Med vennlig hilsen 
Fjære menighet

fast giveretjenste

Fjære menighetsråd ønsker nå å
sette fokus på fast givertjeneste til
barne- og ungdomsarbeidet i Fjære

for å kunne gi et godt tilbud i tillegg
til FMU og ungdomsgruppa på Fe-
vik, FUG. Peer Haugen, Vidar Øv-
land og Oddvar Tveito har hatt an-
svar for utforming av brosjyren.
Denne vil nå bli delt ut, med ønske
om at blir et tema på menighetens
samlinger. 

Målet må være at vi får 75 faste
giver som gir min. 500 (grensa for å
registrer dette) i løpet av 2011. Med
fast trekk blir dette 41,67 i måne-
den. Det klarer vi alle å sette av til
barne- og ungdomsarbeidet.

Derfor håper vi nå medlemmene
tar og lager fasttrekk til dette eller
kontakter Anne Marie Midtbø på
kontoret for mer info. 

I 2010 kom det inn kr 5.950 ved givertjeneste til

Fjære menighet.  Dette er ikke mye å hoppe i

taket over – ikke 1 krone pr medlem en gang! 

Kristian Tønnesøl
menighetsrådsleder



Tilskuer eller tilbeder?
I reformen som startet i 2003
og avsluttes med en siste Kir-
kemøtebehandling i april i år
er det noe som er viktig, noe
som er viktigere og noe som
er viktigst.

Ordene vi bruker er viktige.
Liturgi er lære. Det etser seg
inn i tanken og følelsen fordi
kraften ligger i gjentagelsen.
Livet er fullt av liturgi; faste
ordninger for hvordan du le-
ver; alt fra dine morgenritua-
ler til hvordan vi rammer inn
de store livsbegivenhetene.

Derfor er det ikke uvesent-
lig hva vi sier og synger i kir-
ka. Ordene og ordningene (li-
turgien) avspeiler og styrker
troen. Men ordene har endret
seg i tidens løp. Når f.eks
noen kjenner angst for at
syndsbekjennelsen ikke auto-
matisk skal komme i starten
av gudstjenesten, kan det
være nyttig å vite at slik har
det bare vært siden
1870…ikke siden Jesu tid.

Og samtidig skal også den
nye liturgien selvsagt inne-
holde en syndsbekjennelse.
Mye bedre enn den vi har.
Fordi den nye henter ord fra
Bibelen.

Ord er viktig, men i guds-
tjenestereformen er det noe
annet som er like viktig: at
gudstjenesten i kirka di både

er en del av en lang tradisjon
tilbake til kirkens første tid og
en del av historien akkurat på
ditt sted! Både gammelt og
nytt.

Tradisjon og fornyelse er
viktige stikkord. Kirka er ikke
et museum for å betrakte
gamle ting, og heller ikke et
marked der motene skifter fra
dag til dag.

Gudstjenesten er et møte-
sted der du møter 

• Gud i Jesus Kristus
• din neste ved siden av deg

i kirkebenk, kirkekaffe, of-
ferformål

• deg selv i sannhet og nåde
Liturgi kan variere. Det har

den alltid gjort. Og derfor er
det viktigere at vi nå arbeider
med å involvere flere i guds-
tjenestelivet. Her er det gode
ting på gang i mange kirker.
Gudstjenestereformens vikti-
gere side er å hjelpe denne
prosessen videre slik at flere
kan si: Det er vi som feirer
gudstjeneste. Ikke bare pres-
ten!

Derfor er jeg i denne første
delen om gudstjenesterefor-
men kommet til det viktigste.

Er du tilskuer eller tilbeder
når du går til kirke?

Det er lett å være tilskuer;
samfunnet legger opp til det
og vi lener oss makelig tilbake
for å betrakte og gi karakter.
Vi zapper fra kanal til kanal
på TVen. Vi deler ut karakte-
rer til politikere, sjåføren i bi-
len foran oss, naboen, ar-
beidskameraten... og til guds-
tjenesten, presten og organis-
ten. Med dette utgangspunk-
tet er det ikke vanskelig å gå
skuffet hjem fra kirka. 

Går du derimot med inn-
stillingen at i kirka er det noe

som er større enn alle ordene,
salmestrofene og prestens
dagsform, ligger den mulig-
het at du blir tilbeder og ikke
tilskuer. Det er en lykkelig
forvandling. Som ikke hin-
drer deg i å ha meninger og
mulighet til å målbære dem. I
sin tid og på sitt sted, men
som gjør at gudstjenesten
først og fremst blir et møte-
sted med Den hellige Gud og
Den Nådige Kristus og Din
Lidende Neste.

Gudstjenesten er VÅR,
ikke bare prestens!

I reformen er det lagt særlig
vekt på involvering. Hva be-
tyr det? Jo, at vi engasjeres og
involveres på et indre og ytre
plan. At vi går fra kirke berørt
på en eller annen måte.

Gudstjenesten kan bli en
forestilling vi betrakter på av-
stand: «Hvordan var presten i
dag?», «Jeg likte ikke sal-
mene», «Organisten spiller
altfor sakte!» 

Over generasjoner har
gudstjenesteopplevelsen blitt
formet ved prestens embets-
posisjon, orgelets overherre-
dømme og kirkerommets ut-
forming. Gjennom dette og

andre forhold er det en utfor-
dring å hente tilbake bibelske
prinsipper om menghetens
deltagelse. Reformen har det-
te som mål. At gudstjenesten
er vår, ikke bare prestens! 

Hvordan skal vi nå dette
mål?

• At vi kjenner igjen guds-
tjenesten fra søndag til søn-
dag. Dette kalles gjenkjen-
nelsens glede! Fornyelse må
balanseres mot tradisjon. Vi
innfører nå prinsippet om
stedegengjøring. Dette betyr
at gudstjenesten i domkirken
og fjellkirka ikke trenger å
være den samme. Men i en
kirke må menigheten bli vant
til en gudstjeneste, i hvert fall
godt kunne kjenne igjen
«vår» gudstjeneste.

• Involvering betyr at
flere medvirker. Det er ar-
beidskrevende å involvere;
ofte er det enklest å gjøre alt
selv! Men skal gudstjenesten
bli vår, må vi se noen av våre
medvirke som kirkeverter,
tekstlesere, ministranter
(barn som medhjelpere),
nattverdutdelere, forbedere.
Denne utviklingen har vært
på gang lenge og gudstjenes-
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Gudstjenesten er under lupen. Mange

har hørt om en gudstjenestereform for

ny liturgi til søndagens gudstjeneste.

Denne artikkelen skal gi innføring i hva

som er på gang. Hva blir nytt? Er det

nødvendig å forandre? 

Artikkelforfatter Tom
Martin Berntsen,
(T: 90561239
e: tmb@kirken.no ) har
hatt permisjon fra sin
stilling som sogneprest i
Hommedal for å arbeide
som rådgiver i liturgi i
Agder og Telemark Bi-
spedømme. Det er
egentlig tre mindre arti-
kler som Fjæreposten
her har valgt å presen-
tere samlet som en artik-
kel, for å komme i
forkant av Kirkemøtets
siste behandling av ny li-
turgi for Den norske
kirke, i april i år.

Kom,
la oss
samles!

tereformen setter det enda
mer i system.

• At menigheten er med å
bestemme lokale grunn-
ordning. Den blir kalt
ORDO. Menighetsrådene
skal før 1. juni nedsette et
gudstjenesteutvalg som sam-
men med prest og organist
skal lage et forslag til hvordan
gudstjenesten skal være i kir-
ka di. 

• Prest og organist har et
særskilt ansvar for at denne
prosessen blir god. Presten
er åndelig leder og fagperson
på det liturgiske og organis-
ten er fagperson på det musi-
kalske. Prestens lederskap
skal prøves på å stimulere til
godt samarbeid mellom alle
tjenestegrupper som har med
gudstjenesten å gjøre. Og ved
å involvere nådegaver og na-
turgaver i dette samarbeid.

• Gudstjenestefornyelse
som svar på bønn. Liturgi
betyr «folkets verk», men
dette verk kan bare nå sitt
mål ved Åndens gjerning.
Derfor sender biskop Olav ut
en melding ved nyttårsskifte:
«Vi trenger dessuten,

gjennom bønneskoler, å lære
å formulere bønner, ettersom
gudstjenestereformen i stor
grad oppmuntrer til lokalt ut-
formede bønner.» Vær med å
be om en gudstjenesteforny-
else i din kirke! En gudstje-
neste som blir slik at du vet
du mistet noe verdifullt om
du ikke var i kirka på søndag!

Gudstjenestens ORDO
I reformen er det en ledestjer-
ne som gjør at gudstjenestene
får en gjenkjennelig likhet
gjennom en såkalt ORDO.
Ordet betyr ganske enkelt or-
den og skal sikre at menighe-
ten ikke er prisgitt tilfeldighe-
ter og overdreven foran-
dringslyst.

Menighetens hovedguds-
tjeneste skal bestå av

1. Samling 
Det mest iøyne- og iørefal-

lende vil være starten på
gudstjenesten. Etter at klok-
kene har ringt sammen er det
rom for noen alminnelige ord
til velkomst, forklaring på
hva som skjer i gudstjenesten
og deretter stillhet før klok-
kene slår tre slag, de gamle
bedeslagene. Så kommer pro-

sesjon, åpningssalme, dagens
bønn og syndsbekjennelse
som kan legges her eller i for-
kant av forbønnen. Kyrie og
gloria

2. Ordet
Ingen gudstjeneste uten

lesning fra Den hellige skrift! 
I gudstjenestereformen

kommer det ny tekstbok med
tre rekker. Vi fordobler antall
tekster som skal leses i kir-
kene. Bare det er en rikdom!

Det blir fortsatt tre lesning-
er; en fra GT, en fra NT og
evangelielesning. Det mest
uvante, og sikkert fortsatt
diskutabelt, er at vi sitter
under de to første lesningene
og står under evangelieles-
ning.

Til Ordets del hører forkyn-
nelsen som etterfølges av
trosbekjennelsen og alterna-
tivt av stillhet og/eller en sal-
me.

3. Forbønn 
Forbønnsdelen består av

syndsbekjennelse dersom
den ikke har fått plass ved
starten av gudstjenesten, og
forbønn for kirken og verden.
Dette leddet i gudstjenesten
er meget viktig. Paulus sier at

det «fremfor alt skal bæres
fram forbønner» og vi vet at
her kan berøringen vært sterk
og ekte til menneskelivet i
stort og smått. I bispedøm-
met vårt vil vi legge stor vekt
på arbeidet med forbønnen
gjennom impulsene fra
«Åpen kirke i Agder og Tele-
mark» (les mer om dette si-
den og annet sted!) og vi vil
understreke at andre enn
presten gjerne kan spille ho-
vedrollen i dette arbeidet.
F.eks diakonen!

Ved siden av fast formuler-
te forbønner åpnes det nå for
bønnevandring og lokalt ut-
formede bønner i søndagens
hovedgudstjeneste.

4. Måltidet 
Nattverden får en mer alm-

innelig plass i gudstjenesten,
også i gudstjenester med sær-
lig vekt på barn (Tidl.: famili-
egudstjeneste). Reformen
prøver å løfte fram felles-
skaps og gledesdimensjonen i
måltidet og kneling ved alter-
ring blir ikke lenger den enes-
te vanlige utdelingsmåten.
Den siste kirkemøtebehand-
lingen førte imidlertid til at
intinksjon (dyppe brødet i vi-
nen) ikke blir det normale,

menigheten oppfordres til
fortsatt å bruke beger til vin.
Men man kan også drikke et
beger når man står!

Agnus Dei; O du Guds Lam
fikk etter mye frem og tilbake
en presensform: «O du Guds
lam, som bærer verdens syn-
der. 

5. Sendelse 
Avslutningen på gudstje-

neste er stort sett som før
med velsignelse og utsendel-
sesord. Men reformen er mer
enn å beholde eller forandre
ord. Hele intensjonen er en
gudstjeneste som berører og
beveger slik at det blir guds-
tjeneste etter gudstjenesten:
kraft til hverdagslivet

«Vi syng med takk og glede
for Gud, vår kjære Far.

Han kallar oss til ljoset og
lovsong er vårt svar.

Lova Gud, lova Gud, til vår
gjerning går vi ut»

(Norsk Salmebok 611)

Guds fred og inspirasjon til
dere alle!

ENGASJEMENT  GUDSTJENESTEREFORMEN

Tom Martin Berntsen
tekst 
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Først vil jeg si takk til Peer for
en flott menighetsavis. Vi er
mange som med stolthet for-
teller om den- og jeg er en av
de. Takk for mange gode inn-
spill, og kloke tanker. Jeg le-
ser med stor interesse hva du
skriver, og hva du tenker. 

I nr 6. 2010 fortalte du oss
hva du tenkte omkring natt-
verdpraksisen som har blitt
mer og mer vanlig- nemlig å
dyppe oblaten i vin. Det som
også kalles intinksjon. 

Slik jeg forstår deg, er du
imot dette. Du bruker argu-
menter som dels går på fø-
lelser, dels på innhold. Når
det gjelder følelsene, er det
noe jeg ikke vil argumentere
mot. Men kanskje har det noe
med hva vi er vant til? 

I land hvor den ortodokse
og katolske kirken dominerer,
er det stort sett slik at menig-
heten bare får brødet. Vinen
er det presten som drikker.
Noen steder er dette brødet
dynket litt i vin. Og det bru-
kes både oblater og vanlig
brød, som er delt i små styk-
ker. 

I Norge er praksisen med
særkalker (små begre), og

kneling ved alterringen det
som har vært vanlig. Mye ty-
der på at denne praksis heng-
er sammen med pietismen .
Det inderlige, det personlige
og at man gjør bot. Å knele er
forbundet med å gjøre bot. At
jeg er en synder er blitt veldig
understreket. 

Jeg husker i min første tid
som prest at vi ble lært opp til
at nattverd er et gledesmål-
tid, hvor lovsangen skal være
det naturlige. Det er bryllups-
festen som er forbildet. Det
har vært vanskelig å få til det-
te. Sangen under nattverden
er ofte ganske spe. Og man
blir sett litt rart på hvis man
tar med seg salmeboken fram
til alteret. 

For meg er det to grunner
til at jeg synes nattverd med
dypping er å foretrekke.

Det ene er at terskelen for å
komme til nattverd synes å
bli mindre for mange. Jeg sy-
nes det er så flott når vi har
gudstjenester med barn, å se
barna gå foran. Og de strek-
ker ut sine hender, og tar
imot. At ikke alle dypper i vi-
nen, er for meg uproblema-
tisk. Mer problematisk er det

at vi bruker alkoholfri vin,
hvor bakterier kan trives fra
hender som dyppes. Vi må
kanskje bli flinkere til å orien-
tere om at vi bare dypper litt.
For det er da ikke mengden
vin det kommer an på? 

Det andre er at nattverd
med intinksjon synes være
mer preget av glede og lov-
sang. Det er enklere å få til
også som en del av en bønne-
vandring. Det er ingen ting
som gleder meg mer enn å se
mennesker i alle aldre kom-
me fram til nattverd.

Dette tror jeg Peer og jeg er
helt enige om. 

Men kroppsspråk er noe vi
gjerne kan samtale mer om.
Med kroppen forteller vi noe
om hva dette betyr for oss. I
katolske og ortodokse kirker
tar man alltid imot brødet
med ære. Man bøyer seg
fram, noen tegner korsets
tegn og sier amen. Dette har
jeg stor sans for. Men det er
kanskje tema for en senere
betraktning. 

Vennlig hilsen
Oddvar prest

Tanker om nattverdliturgien
Replikk til Peer R. Haugen, se Fjæreposten 6/2010

Søndag 10. april inviterer
vi til en spennende tema-
kveld i Fevik kirke. 
Da vil Jan Opsal holde
foredag over oppgitt
tema. 
Jan Opsal er til
daglig dosent
ved Misjons-
høyskolen i
Stavanger. Han
er Islam ekspert
gjennom både
kjennskap og
studier over mange
år. 
Han har utgitt flere bøker.
Islam- lydighetens vei
(2005), har skrevet lære-
bok for religion i videre-
gående skole, har skrevet

en rekke artikler. 
Faglig dyktig er han, men
også pedagogisk flink. 
Vi tror denne kvelden vil

gi både nærhet til og
kunnskap om
Islam, og hvor-

dan vi som
kristne skal for-

holde oss til mus-
limer. 

Etter foredaget blir
det kveldsmat med

mulighet samtale og
oppfølgende spørs-

mål. 
Sett av kvelden! 

Hilsen 
menighetsutvalget 
i Fevik kirke

Temasamling i Fevik kirke 

Kristne 
i møte med
muslimer

Fevik kirke
Søndag 10. april
kl 18.00

FOTO KILDE: <aftenbladet.no>

STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

I anledning juletrefestene
som er over for denne gang
og valget som kommer til
høsten, repteterer vi denne
historien med Kjutta i ho-
vedrollen:

Det var kommunevalg. I
den anledning ble bedehuset,
som i alle år, gjort om til
stemmelokale.

«Dødsgjengene» fra de for-
skjellige politiske partiene var
ute og sopte sammen alt som
kunne krype og gå, og fikk
dem til urnene. Blant annet
ble også Kjutta mobilisert.
Han ble hjulpet inn i bedehu-
set og fikk «riktig» stemme-
seddelen stukket i neven. Så
ble han geleidet inn i avluk-
ket, la stemmeseddelen i kon-
volutt, slapp den ned i stem-
meurnen – og ut bar det
igjen. Men i døra snudde
Kjutta seg:

– Nei, sa han, juletrefestane
æ´kke som de va´ i gamle
daer!

Smilet :-)))

Jultrefest-

suksess
Juletrefesten for alle på
Fevik – et samarbeid
mellom Fevik misjons-
kirke, Fevik kirke, Fevik
vel og Saniteten – må
kunne kalles en suksess.
Det ville forundre mye
om ikke dette blir en tra-
disjon, og kanskje at
enda flere grupper blir
med i samarbeidet. Ex-
press får ganske sikkert
en utfordring. Disse få
bildeglimtene blir bare et
hyggelig tilbakeblikk, som
forteller noe om innhold,
deltakelse og opplevelse
hos barn og voksne.

–med juleglede for liten og stor

3-års samling
Det blir samling for alle som fyller 3 år
2011 i Fevik kirke mandag 21. mars kl.
17.30. Utdeling av DVD med kristent
barnetv. 

4-års samling
Søndag 27. mars blir det gudstjeneste med utde-
ling av barnebibel til alle som fyller 4 år på våren.
Dersom du fylte 4 år på høsten, og ikke har fått
bok, kan du også komme. Denne søndagen er det
to gudstjenester, en i Fjære kirke kl. 11.00 og en i
Fevik kirke kl. 17.00.De to neste mandagene,
28.03 og 4.4 blir det fellessamling for alle 4-åring-
ene i Fevik kirke kl. 17.30.

Basar på Vik bedehus
Fredag 25. mars kl. 17.30
Randi Borlaug fra Søndagsskolen blir med. Det
gjør også barnekoret Elle Melle v/ Kirsti P. Haugen
Små og store er hjertelig velkommen!

Johannespasjonen
fremføres i Fjære kirke 3. april.

Familieklubb i Fevik kirke
Kl 17.00 på disse datoene: 8. februar, 8. mars og
3. mai. Programmet er en enkel middag og mini-
konsert med Elle Melle, leik og andakt. Velkom-
men til fellesskap, både store og små!

Familie-weekend
på Vegårshei helgen 20.-22. mai
Turen går til VEGÅRTUN leirsted. 
Her blir det grillkveld og sosialt samvær, lek, akti-
vitetsnatursti, muligheter for kanopadling, bading
og ballspill i gymsal. På Familiegudstjeneste på
søndagen. 
Prisene er som følger:
• Gammel bygning, kr. 270,- pr. voksen og kr 135,-
pr. barn
• Ny bygning med dusj og toalett på rommet, 
kr. 370,- pr. voksen og kr 185,- pr. barn
Påmelding og spørsmål rettes til Fjære menig-
hetskontor tlf. 37 09 01 13 eller e-post:
amm@grimstad.kirken.no.
Mer informasjon på http://www.fjæreposten.no
NB! PÅMELDING INNEN 2. MAI.

det
skjer

FEVIK
SERVICENTER AS
epost: fevik.servicenter@gmail.com
Telefon 37 04 74 53

• SELVVASK
• STORKIOSK
• UTLEIE AV 

TILHENGERE

• OLJESKIFT
• DEKKSERVICE
Dette er noe av det du 
finner hos oss



Den
årlige
faste-
aksjonen
Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon 
10. – 12. april

Over én milliard men-
nesker lever i ekstrem
fattigdom. Urettferdig-
het tar menneskeliv
hver dag. I år setter
Kirkens Nødhjelps fas-
teaksjon fokus på øko-
nomisk rettferdighet.
Sammen kan vi kjempe
for en fremtid uten fat-
tigdom. 
Det er menigheter lan-
det rundt som står for
gjennomføringen av
Kirkens Nødhjelps fas-
teaksjon.

I Fjære menighet ar-
rangerer vi aksjonen
TIRSDAG 12. APRIL Da
kommer konfirman-
tene rundt på dørene
med innsamlingsbøs-
ser. Ta vel imot dem!

Vi kan komme til å
trenge noen sjåfører,
så ta kontakt med ME-
NIGHETSKONTORET
dersom du vil være
med å hjelpe til.
Pengene som samles
inn går til Kirkens Nød-
hjelps arbeid over hele
verden. 

- Jeg hjelper mamma med
jobben morgen og kveld. Det
er en glede. Hun gir meg sko-
lepenger slik at jeg kan få ut-
dannelse, forteller Yohana.
Han bor sammen med moren
sin og tre søsken i landsbyen
Chunya i Tanzania. For to år
siden ble moren med i en VI-
COBA-gruppe gjennom Kir-
kens Nødhjelp.

- Da ble livet bedre. Nå har
vi råd til mat, klær og skole,
forteller den unge gutten.

Skaper forandring
VICOBA (Village Commu-

nity Banks) er spare- og låne-
grupper der medlemmene
sparer små beløp hver må-
ned. Pengene samles i en
pott, og medlemmene får an-
ledning til å ta opp små lån
for å investere i inntektsgi-

vende arbeid og en bedre
framtid.

- Vi startet arbeidet med
VICOBA i 2006. I dag er det
over 1000 registrerte VICO-
BA-grupper, forteller Godfrey
Walalaze, Kirkens Nødhjelps
programrådgiver i Tanzania. 

Det er medlemmene selv
som eier «banken». Renter på
lånene som tas opp kommer
alle eierne til gode. Slik går
overskuddet fra prosjektet til-
bake til lokalsamfunnene.
Kirkens Nødhjelp støtter VI-
COBA-gruppene med opplæ-
ring, i tillegg til bankbokser
og annet materiell. 

- Jeg blir stadig imponert av
mennesker som tidligere ikke
har hatt ressurser til å gjøre
noe ut av livet sitt, men som
nå reiser seg på VICOBA-mø-
tene og forteller den ene suk-

sesshistorien etter den andre:
Om at de kan holde barna i
skolen, om at de har skapt seg
et levebrød og at de tjener
penger, forteller Walalaze. 

Viktige menigheter
I Tanzania er kirken er et

naturlig sted å møtes for å ta
tak i utfordringer i hverdags-
livet. Mange som har blitt
med i en VICOBA-gruppe har
hørt om arbeidet gjennom sin
lokale menighet, og mange
VICOBA-grupper har også
møtene sine i kirken, selv om
VICOBA er et prosjekt på
tvers av religioner.

- VICOBA gir mennesker
styrke til å tenke igjennom hva
de trenger og hvordan de kan
få tak i det. Ansvaret blir lagt i
deres hender, men vi kan gi
dem kunnskap og støtte til å

stå opp for sitt eget liv. Vi opp-
lever at VICOBA-gruppene
tenner håp, sier Walalaze.

Salatblader og utdanning
Yohana og moren er framme

hos bonden der de skal hente
dagens grønnsaker. Den unge
gutten har drømmene klare for
framtiden:

- Siden moren min er med i
VICOBA, kan jeg studere hvis
jeg jobber hardt for det. Jeg har
lyst til å bli politi. Eller jobbe
for at landet skal bli mer rett-
ferdig. Demokrati er viktig. Jeg
vil være med å gjøre Tanzania
til et godt sted å leve for mange. 

I dag er det salatblader som
skal bæres tilbake til torget.
Flaks! Stort volum, men lett å
bære. Yohana smiler og myser
mot sola. Denne dagen skal bli
god.

– Nå er livet bedre

Da mamma fikk

lån til å starte en

grønnsaksbod, fikk

Yohana (14) et helt

nytt liv.

Yohana (14) er i sin

egen verden mens

han trasker ved

siden av moren

sin. Det er tidlig

om morgenen, og

han er trøtt. De

skal gå langt for å

hente grønnsaker

til boden på torget.

Montér Blom-Bakke, Fevik
tlf. 3725 6444

Faks: 3704 7747   E-post: samuel@blombakke.no

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

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!

Tlf: 37 25 37 00
Fax: 37 25 37 01
P.b. 311, 4892 Grimstad
www.lkgruppen.no


