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Løsriving betyr læring. Alle foreldre som har gjennom-
levd at barna flytter hjemmefra, vet noe om det. Noen vil
kanskje også ha minner om hvordan en selv opplevde
det å starte en tilværelse på egen kjøl. Mangt blir anner-
ledes når det ikke lenger er de der hjemme som tar av-
gjørelsene i store og små saker. Med friheten følger det
en stor grad av ansvar. Frihet betyr ikke grenseløshet.
Frihet uten grenser blir også en form for tvang. Mulighe-
ten for den gode friheten er å kunne velge grensene livet
skal leves innenfor. Det betyr ikke at et selvstendig valg
er ensbetydende med suksess. Dårlige valg gir dårlige re-
sultater. Å velge rett handler også om læring; lære å skil-
le mellom hva som er rett og godt, og hva som ikke er
det.

Kirken ønsker seg frihet. Mange mener det er på høy
tid at «faderhuset», staten, nå lar kirken stå på egne ben,
og ikke lenger legger seg opp i kirkens indre liv. På
mange områder har kirken hatt det godt, på grensen til
det makelige, under statlig styre. Men kirken er ikke leng-
er en «kongens baby». Staten er blitt gammel, og kirken
har nådd godt og vel moden alder. Den både bør, kan og
trenger å ta ansvar for eget liv. Like fullt vil en løsriving gi
aha-opplevelser, kanskje på grensen til det smertefulle.
At kirken ikke er en homogen masse, men et mangfoldig
vesen, vil ikke gjøre løsrivelsen enklere, tvert om. Kan-
skje er det mer å likne med en stor søskenflokk, godt
spredt i alder og modning, interesser og visjoner, som
flytter hjemmefra samtidig, for å bo i samme kollektiv...

På folkehøgskolen hvor jeg hadde mitt arbeid blant un-
dommer i mange år, hang det en stund en plakat i mat-
salen med følgende tekst: «Din mor jobber ikke her». For
oss som vil tilhøre en fristilt norsk kirke, vil en tilsvarende
påminning sansynligvis være påkrevet både titt og ofte i
fremtiden. Flere må ta ansvar, og vi vil komme til å ha oss
selv å takke når status i kirken skal vurderes.

Staten er ingen syk, svak og gammel mor som må
pleies. Staten er hendt til å klare seg selv, og det er ikke
sunt at «halvgamle barn» går og surrer hjemme.

På de aller fleste områder vil det være sunt for kirken
at ansvaret blir lagt der hvor det naturlig hører hjemme;
hos kirken selv. Ønsker vi en sterk og livskraftig kirke, må
kirkens egne medlemmer stille opp og ta et tak. Og det
må ikke bli slik at det blir storebror eller storesøster som
igjen og igjen må trå til. Det kan ikke være de samme
som tar på seg stadig nye oppgaver. Vi må i enda ster-
kere grad enn tidligere lære å spille på hverandres ulik-
heter og den bredden av kunnskap og kompetanse, kraft,
mulighet og interesse, som finnes i søskenflokken.

Når valgkomitéer i fremtiden er ute og leter etter kan-
didater, ikke bare til administrative oppgaver, men også
til mer praktiske eller underordnede arbeidslag, må vi
hver og en spørre oss: Vil jeg høre til i dette fellesskapet?
Hvis så, er det min soleklare plikt å ta et tak ett eller an-
net sted.

Fra alle sammenhenger jeg har vært med i, er det én
erfaring som er blitt en kjepphest: Alt arbeid som bunner
i lyst og begeistring, er lett å drive – både lenge og vel!
Derfor skal vi bli flinkere til å si til oss selv og hverandre:
Dette er jeg – dette er du – god til! Dette gjør du veldig
bra! Ikke for at jeg selv skal slippe unna en arbeidsopp-
gave, men for at «det levende treet, med alle sine grei-
ner», for at «den levende kroppen med alle sine ulike
lemmer», skal fungere best mulig som én, hel og livs-
kraftig organisme. Vi må se hverandre og støtte hveran-
dre. Så vil vi også oppleve den kraften som ligger i fel-
lesskapet, og hvilken motor som ligger i det å yte noe for
andre, og gjøre det sammen med andre.

Nå er det grunn til å takke dem som har sagt ja til å stil-
le til valg til Menighetsråd. I neste runde vil det  trenges
folk og hender til andre oppgaver! Vi sees!

Peer Rødal Haugen
redaktør
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Jenny Vervik-Knutson
Døpt i Fjære kirke 24. april

Lukas Kristensen
Døpt i Fjære kirke 24. april

www.fjæreposten.noFjæreposten
menighetsavis for Fjære14. juni

7. ÅRG.

Astri Theresie Mirondo Bjørnshage
Døpt i Fjære kirke 24. april

Charlotte Johansen
Døpt i Fjære kirke 27. april

Celine Larsen Midtbø
Døpt i Fjære kirke 27. april

Benjamin Tellefsen
Døpt i Fjære kirke 27. april

Jeanett Schikora
Døpt i Fjære kirke 27. april

www.fjæreposten.no er Fjære menighets nett-sted. Der finner
du nyttig informasjon om menigheten og om arrangementer.
I tillegg finner du er også alle tidligere utgaver av Fjærepostens
papirutgave fra 2005 og fram til sist utkomne avis.

Malin Rørvik Riber
Døpt i Fevik kirke 25. mai

Ariel Elise Byrkjeland Støyl
Døpt i Fevik kirke 25. mai

Henrik As Klemmetsen
Døpt i Fjære kirke 10. april

Thomas Nygard
Døpt i Fjære kirke 10. april

Tor Jonas Songedal Knutson
Døpt i Fjære kirke 24. april

Benedikte Bomann
Døpt i Fjære kirke 27. april

Anders Mindrebø
Døpt i Fjære kirke 27. april

Sigrid Pedersen
Døpt i Fjære kirke 27. april

Lunda Wold Mellem
Døpt i Fjære kirke 8. mai

Sofie Jama
Døpt i Fjære kirke 27. april

Marhte Elise Undhjem
Døpt i Fjære kirke 27. april

Madelin Bergland Johannessen
Døpt i Fjære kirke 29. mai

Magne Andreas Reiersen Ommundsen
Døpt i Fjære kirke 29. mai

kommer 20. sept. 
frist for materiell 7. sept.

Utgavene i 2011 skal etter
planen komme ut 15/2,
12/4, 14/6, 20/9, 8/11 og
20/12.
Frist for å levere stoff til
hver utgave er 13 dager før
utgivelsesdatoen.

NESTE 
NUMMER

i Ranvika
St.Hans

St. Hans-feiring fra kl. 18.00
Sommerfesten er sydd over samme lest som tidligere.
Her blir det leiker og aktiviteter for liten og stor, kaffe-
og vaffelsalg, grilling og tombola, litt program fra sce-
nen og dans på vollen.
For hundrevis er dette det opplagte stedet å tilbringe
St. Hans-kvelden, i hyggelig lag med venner og kjente.
Kvelden avsluttes med trekning av lotteri og tenning av
det store bålet.

Arrangør er Fevik kirke.

«Jeg drømte at livet var glede, og våknet, og fant det var plikt!
Jeg gjorde min plikt, og fant at plikten var glede!» (UKJENT)

Døpte i
Fjære menighet



– trosopplæring i Fjære menighet
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Vi ønsker at barna våre skal vokse
opp, føle seg elsket og lære hvordan
de skal leve – helst uten å gjøre alle
de feilene vi har gjort opp igjen-
nom. Hvordan skal vi oppdra dem?
I ordspråkene 22,6 står det: «Lær
den unge den vei han skal gå, så
forlater han den ikke når han blir
gammel.» Det er ulike måter å opp-
dra barn på. Vi har alle hørt om
autoritær barneoppdragelse og fri
barneoppdragelse. Forskning på
barneoppdragelse dokumenterer
tydelig at barn har behov for både
betingelseløs kjærlighet og tydelig
grensesetting. Begge deler er like
viktig for at vi skal få glade og tryg-
ge barn. Mange mener også at det
er en sammenheng mellom barns
(og voksnes) gudsbilde og hvordan
foreldre har oppdratt barna sine.
Dersom et barn vokser opp med en
autoritær far som styrer med jern-
hånd og holder tilbake kjærlighet,
kan dette gi utslag i barnets syn på
Gud. Da kan barnet oppfatte Gud
som en streng og nådeløs far. Der-
som et barn vokser opp med etter-
givne foreldre som lar barnet selv
styre hva som er rett og galt, hvor-
dan lærer barnet da å stole på en
god Gud som vet hva som er best
for det?

Det er viktig at et barn opplever
at foreldrene er omsorgsfulle og
kjærlige, samtidig som at forel-
drene stiller realistiske krav og set-
ter grenser som blir forklart for bar-
net slik at det forstår de moralske
prinsippene som ligger bak. Der-
med lærer barnet å ta riktige valg
også når foreldrene ikke er til stede.
De israelske forskerne Ariel Knafo
og Shalom H. Schwartz nevner tre
forhold som er spesielt viktige for at
barnet skal oppfatte foreldrenes
verdier og la seg påvirke av dem:
Foreldrene må være varme og gi re-
spons på barnets initiativ, de må
være tilgjengelige og bruke tid med
barnet, samt at de må forklare ver-
dier og holdninger slik at barnet
kan forstå dem og overføre prinsip-
pene til andre områder i livet.

Barn hører på det vi sier, men
spesielt legger de merke til det vi
gjør. Når vi snakker med et barn er
det også viktig at barnet blir hørt, at
vi viser interesse for det han/hun
sier. Dette viser vi ved å lytte, holde
øyekontakt og gjennom kropps-
språket. Gjennom vår interesse for
barnet opplever han eller hun seg
sett, bekreftet og verdifull. I min tid
som lærerstudent oppserverte jeg
en medstudent som gjorde nettopp
dette i løpet av en praksisperiode vi

hadde. En elev var tydelig lei seg og
frustrert og satte seg til slutt under
bordet og gråt der. Min medstudent
oppdaget dette og prøvde å snakke
til eleven. Tilslutt satte medstuden-
ten seg også under bordet sammen
med eleven som var så lei seg. Der-
med opplevde eleven seg sett, for-
stått og trygg, noe som førte til at
eleven åpnet seg opp og problemet
ble løst. Jeg husker at jeg tenkte:
«Så rart å krype under bordet sam-
men med eleven, men samtidig så
riktig!»

Foreldre kan på mange måter
være et bilde på Gud. Vi leser i
Bibelen at Gud er en god far som
også elsker oss, oppdrar oss og for-
søker å vise oss den rette vei. Når vi
faller er Han der og løfter oss opp
igjen og oppmuntrer oss til å ta ste-
get videre. Gud elsker alle mennes-
ker, og ønsker at vi skal lære av
Ham, og bli mer og mer lik Jesus.
Noen ganger forstår ikke barn
hvorfor foreldre hindrer dem i å
gjøre noe de har lyst til. Vi hadde
nylig en reise til Bulgaria. Min sønn
på 4 år ville gjerne løpe rundt og
rundt badebassenget. Vi som forel-
dre forklarte gjentatte ganger at
han ikke måtte løpe på grunn av at
flisene var glatte når de var våte, og
han kunne falle i vannet også. Det-
te var visst ikke så lett å forstå, og
ikke var det lett å hindre ham i å
løpe heller. Noen ganger må man
kanskje lære den harde veien. 4-
åringen falt i bassenget og pappa`n
hoppet uti i løpet av brøkdelen av
et sekund iført klær med mobiltele-
fon og penger i lommene. Alt gikk
jo bra, men guttungen ble nok litt
skremt. På samme måte skjer det at
også vi ikke alltid forstår Guds hen-
sikt.

Må Gud hjelpe oss til å represen-
tere ham for våre barn. Må hans
kjærlighet fylle oss slik at vi kan fyl-
le barnas kjærlighetstank hver dag.
Og må Gud gi oss evnen til å for-
midle til våre barn den visdommen
og kraften som ligger i å leve rett.

Dersom alt går som planlagt,
kommer ikke min neste artikkel i
Fjæreposten før om ca et år, da jeg
går ut i fødselspermisjon Sankthan-
saften.

Ingunn
Metveit
Olsen
menighets-
pedagog

Oppdragelse og
etterfølgelse

BIBELquiz
1 1. Hvor i Bibelen finner vi
historien om de ti bud?

1. første Mosebok
x. andre Mosebok
2. tredje Mosebok

2 Hvilken bok kommer etter
de fem Mosebøkene?

1. Josvas bok
x. Dommerne
2. 1. Samuelsbok

3 Hvor mange bøker er det i
GT?

1. 35
x. 41
2. 39

4 Hvor mange bøker er det i
NT?

1. 27
X. 29
2. 21

5 Hvor mange bøker består
Bibelen av i alt?

1. 77
x. 66
2. 69

6 Hvilket evangelium be-
gynner slik: ”I begynnelsen
var Ordet og Ordet var hos
Gud, og Ordet var Gud”?

1. Matteus
x. Lukas
2. Johannes

7 Hvor mange ble døpt og
lagt til menigheten første
pinsedag?

1. 3000
x. 2000
2. 5000

8 Hvor mange døgn var
Jona i fiskens mage?

1. 1 døgn
x. 7 døgn
2. 3. døgn

Riktig svar:
1. x. andre Mosebok
2. 1. Josvas bok
3. 2. 39 bøker
4. 1. 27 bøker
5. x. 66 bøker
6. 2. Johannes
7. 1. 3000
8. 2. 3 døgn

vært blant de mest trofaste av
småbarnssangerne i år. Vi ser
tydelig at de trives godt her.
De har blitt kjent med FMU-
bygget, de som jobber der,
sangene, instrumentene og
lekene. Det er tydelig at de
vet hva som skal skje i det de
kommer inn hoveddøren: Av
med sko og jakke, inn i salen
for å finne seg en plass blant
stolene som er plassert i sir-
kel, og velger seg ut et ristein-
strument. Blant de små er det
særlig risteinstrumenter for-
met som bananer eller egg
som er særlig populært. Litt
større barn velger seg ofte en
liten tromme.

Sangstunden består av ca.
en halvtime med ulike barne-
sanger med og uten beve-
gelser, rim og regler, og noen
sanger hvor barna benytter
seg av små instrumenter. Det
er også spennende med det
blå «havet», et stort, blått
tøystykke som fungerer som
hav særlig i sangen: «Stor
bølge, liten bølge». Noen
syns det er skummelt å ligge
under teppet, og vil heller
være med å lage bølger. An-
dre synd det er kjempespen-
nende, og da er dette et av
høydepunktene. Etter hvert
som barna har vært med
noen samlinger, ser vi tydelig

at de kjenner igjen sangene,
og blir med på bevegelsene.
Det er herlig å se.

Mot slutten av sangstunden
synger vi bordverset, og bar-
na vet at nå skal de finne frem
nisteboksene sine. Her kan
barna få saft eller vann, og de
voksne tar seg gjerne en kopp
kaffe eller te. Siden denne da-
gen, 16. mai, er den siste
gangen, blir det også servert
en avslutnings-is til både små
og store. Vi har kost oss alle
sammen på disse samlingene,
og håper vi kan begynne igjen
til høsten. Småbarnssang er
for alle barn under skoleal-
der. Takk for i år, og god som-

mer!Hver mandag kl. 10.00
samles en liten gjeng
med voksne og små-
barn på FMU-bygget til
sang, lek og nistespi-
sing.

Denne gangen er det avslutning før
sommeren begynner. Dette feires
med ispinner. «Mmmm». Abdi, Si-
mon og Elise, tre barn mellom ett og
to år, er enige om at dette er en fin
måte å avslutte året på. Disse har

Vårens siste småbarnssang

På småbarnssang tar man
alle sansene i bruk, og vel
så det...

Ingunn Metveit Olsen
tekst & foto 
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Fjære kirke
26.06.2011 11.00 Gudstjeneste v/Svein Lilleaasen. Dåp. Nattverd.
10.07.2011 11.00 Gudstjeneste v/ Oddvar Tveito
24.07.2011 11.00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
07.08.2011 11.00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
21.08.2011 11.00 Gudstjeneste i Fjæreparken v/Helge Spilling
28.08.2011 11.00 Gudstjeneste v/Helge Spilling og Kjell Olav Haugen.

Presentasjon av konfirmantene.
04.09.2011 11.00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
11.09.2011 11.00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland
18.09.2011 11.00 Høsttakkefest og sammengudstjeneste v/Oddvar Tveito
25.09.2011 11.00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland

Fevik kirke
19.06.2011 11.00 Friluftsgudstjeneste på Sandodden v/Oddvar Tveito
17.07.2011 11.00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
14.08.2011 11.00 Gudstjeneste v/Svein Lilleaasen
21.08.2011 11.00 STI-sykkeltur
28.08.2011 11.00 Gudstjeneste ved Hauslandskjenna v/Oddvar Tveito
04.09.2011 11.00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito. Presentasjon av konfirmantene.
11.09.2011 11.00 STI tur.
11.09.2011 19.00 Temakveld: Hvis mennesket er godt, hvorfor er det da så mye 

ondt i verden? v/Hans H Grelland
18.09.2011 17.00 Sammengudstjeneste v/Oddvar Tveito
25.09.2011 11.00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
30.09.2011 21.00 Ungdomsgudstjeneste v/Oddvar Tveito

KONTAKTinformasjon
Fjære menighet
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POSTADRESSE
Fjære menighet

Fjæreveien 185

4885 Grimstad

TELEFONER
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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
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T: 37 09 01 13

Helge Spilling

Sokneprest
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T: 37 09 01 12

Oddvar Tveito
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ot@grimstad. kirken. no

T: 37 09 01 09

Eli Anne Haugen (vikar)
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T: 37 09 01 14

Ingunn Metveit Olsen

Menighetspedagog
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Helga 20.-22. mai
reiste store og små
fra Fjære menighet
til familie-weekend
på Vegårshei.

En forventningsfull sammen-
satt gjeng fra søndagsskolene
på Vik og Fevik og Yngres i
Kroken, i alt 48 stk hadde tri-
velige dager i lag på den idyl-
liske plassen ved Vegårvann.
Både barn og voksne fikk bol-
tre seg i ballbinge, ved leke-
apperater og i båter på van-
net. Noen tok til og med et
forfriskende bad i Vegårvann.

Fredag kveld ønsket primus
motor Åshild Wilhelmsen oss
velkommen med flotte kveld-
stanker og leirsang. På lørdag
formiddag holdt Helge prest

bibeltime, og sammen med
musikalsk leder Kirsti, hadde
de gudstjenesteverksted,
hvor små og store fikk boltre
seg med hvordan Jesus møtte
forskjellige mennesker i bibe-
len og i dag. Noen av de stør-
ste guttene arbeidet med en
historie om hvordan en av
Oslos farligste menn møtte
Jesus. Små og store tegnet il-
lustrasjoner til alterbilde og
det ble laga både drama og
dokketeater. Om ettermidda-
gen hadde søndagsskolen på
Vik laget til en flott aktivitets-
løype, hvor det blant annet
var en oppgave der gruppene
skulle konkurrere om å lage
en lengst mulig remse av seg
selv og tøyet de hadde på seg.
Vi nevner ikke navn, men to
spreke damer fra Vik ble til
slutt stående i bare trusa. (Bil-
det ble sensurert). 

Om kvelden fyrte pappaer
opp grillen, og til dessert var
det masse gotteri og kaker.

Festkvelden inneholdt også
lek, sang og musikk, med
blant annet flotte bidrag fra
Elle Melle medlemmene Eli-
se, Silje og Finn. Disse var
også medmusikanter på den
flotte familiegudstjenesten
søndag. For anledningen la-
get speiderne i blant oss (fa-
milien Veimo Larsen) et fint
kors av bjørkekvister og løve-
tann. 

Vi ser tilbake på en flott
helg, hvor nytt vennskap ble
knyttet, og vi håper og tror at
dette kan bli en god tradisjon
i menigheten.

Kjennskap & vennskap
på familie-weekend til Vegårtun

Anne Marie Midtbø
tekst & foto 

Vi har fått veldig god respons på de tema-
samlingene vi har arrangert i Fevik kirke.
Våren 2011 var det to samlinger. Den ene
ved professor  ved UiA,Hans H Grelland,
den andre ved professor ved Misjonshøy-
skolen, Jan Opsal.  Begge samlingene fikk
god oppslutning. Høsten 2011 blir det tre
nye temasamlinger:

Den første temakvelden blir søndag 11.
september kl 19.00 . Her vil professor Hans H.
Grelland følge opp temaet fra i vår, og det har
tittelen: «Hvis mennesket er godt, hvorfor er
det da så mye ondt i verden?»

Den andre temakvelden, søndag 2.okt kl
19.00,  kaller vi «Nærbilde fra krigen i Irak»,
sett med øynene til Arve Danielsen, som har
hatt oppdrag i Irak for Kirkens nødhjelp, og
nylig kom hjem. Han vil også hente inn per-
spektiver fra andre steder i verden hvor han
har gjort tjeneste for Kirkens Nødhjelp og

Flyktningehjelpen.
Hva vil uroen i M-Østen kunne innebære?

Hvordan skal vi som kirke og som kristne for-
holde oss til det. Finnes det noe som kan kal-
les rettferdig krig lenger?

Den tredje temakvelden, søndag 30. okt.
kl 18.00 er ved professor ved Det Teologiske
Fakultet, Notto R. Thelle, med tema fra hans
siste bok: «Gåten Jesus». I «Gåten Jesus» stil-
ler Notto R. Thelle spørsmålstegn ved mono-
tonien i tradisjonell forkynnelse om Jesu død.
Når mange sitter igjen med vrengebilder av
en hevngjerrig Gud som må se blod og død for
å slukke sin vrede, sier det noe om sviktende
kommunikasjon. Thelle er en glimrende pe-
dagog, med et vell av kunnskap og erfaring.
Om seg selv sier han: «Mitt hovedengasje-
ment som teolog er forskning, dialog og etter-
tanke i grenselandet mellom kristen tro, Øs-
tens religioner og moderne spiritualitet.»

Dette blir en spennende kveld! 

Temasamlinger
i Fevik kirke til høstenHaglund Regnskap as
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Medlem NARF

– trosopplæring i Fjære menighet: Sammen  i kirken inne, sammen i kirken ute!

Prekenteksten søndag 19. juni
Joh. 3,1-15:
Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer.  2 Han kom
til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan
gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.»  3 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier
deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»  4 «Hvordan kan en som er gammel,
bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i sin mors mage igjen og bli født for andre
gang?»  5 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd,
kan ikke komme inn i Guds rike.  6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ån-
den, er ånd.  7 Undre deg ikke over at jeg sa til deg: 'Dere må bli født på ny.'  8 Vinden blåser
dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik
er det med hver den som er født av Ånden.»  9 «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. 10
Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? 11 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi ta-
ler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. 12 Hvis
dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det
himmelske? 13 Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen:
Menneskesønnen. 14 Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli
løftet opp, 15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.



Lista over valgbare kandida-
ter skal ha minimum 13 navn.
Det skal velges 8 faste repre-
sentanter til menighetsrådet
(MR) og 5 vararepresentan-
ter. På kandidatlista i Fjære er
det 13 navn; hvilket betyr at
samtlig blir valgt, enten som
fast representant, eller vara.

– Hvordan har du (valgko-
miteen) opplevd jobben med
å skaffe nok kandidater, Bent
Sætra?

– Det har vært vanskelig å
få nok kandidater. Vi kom
nok for sent i gang med ar-
beidet, og i ettertid ser jeg at
vi kunne gått enda bredere ut
til kirkemedlemmene for å få
forslag til kandidater, før vi
henvendte oss direkte til ak-
tuelle medlemmer av kirken. 

– Hva har valgkomiteen fo-
kusert på for å få folk til å si ja
til å stille som kandidat?

– Vi skrev til hver enkelt, og
la ved en folder som trekker
fram betydningen av å ha et
lokalt engasjement, og hvilke
oppgaver menighetsrådet
har. Vi har en kirkearv som
skal forvaltes, samtidig som
morgendagens folkekirke
skal bygges videre. For meg er
det viktig at vi har en kandi-
datliste som avspeiler kirkens
medlemsmasse, og jeg foku-
serte på at «kirken trenger
også deg» ut fra det ståstedet
kandidaten har i forhold til
kirken.

– Men de som takket nei da,
hva har de begrunnet sitt nei
med?

– Først må jeg si at henven-
delsene vi gjorde ble godt
mottatt. Det ble sett på som
en tillitserklæring, og noen sa
ja umiddelbart. Likevel var
det vanskelig å få nok ja til å
fylle de nødvendige plassene
på listen. Årsakene til at det
ble mange nei, var fordi de
fleste allerede hadde påtatt
seg et engasjement eller en

oppgave innenfor menighe-
ten eller en annen menighet,
eller en frivillig organisasjon
og kunne ikke påta seg mer.
Det er heller ikke vanskelig å
skjønne at småbarnsforeldre
har en krevende situasjon når
begge er i arbeid og i tillegg
skal ha barna aktivisert på
ulike arenaer i fritida. Så var
det en del som gjerne ville
hjelpe til med mer praktiske
oppgaver innenfor kirkens
arbeid, mens det å sitte i et
menighetsråd ikke lå for dem.
Videre skolegang og utflyt-
ting gjorde det vanskelig å få
ungdomskandidater.

– Etter hvert som stat/kir-
ke-saken utvikler seg, og de-
mokratireformen går sin
gang i Den norske kirke; hvil-
ke utfordringer tror du særlig
menighetsrådet står overfor?

– Kirken må fortsatt ivareta
tradisjonen og tryggheten
som ligger i kulturarven vår.
Samtidig må vi passe på at
det ikke bare blir en seremo-
nikirke fra vugge til grav.
Uavhengig av reformer me-
ner jeg den viktigste utfor-
dringen er å engasjere ut over
det seremonielle, styrke med-
lemmenes tilhørighet til kir-
ken sin, slik at den føles som
et naturlig samlingspunkt for
alle medlemmene i folkekir-
ken. Oppslutningen om for
eksempel julegudstjenestene,
viser at veldig mange har et
forhold til kirken som er vik-
tig, og som det er verd å ta
med i dette arbeidet.

– Hva mener du blir de vik-
tigste sakene for et nytt MR i
Fjære?

– Det drives mye godt og
byggende arbeid i Fjære me-
nighet, og i tråd med det jeg
nevnte over, vil en videre ut-
vikling av trosopplæringsar-
beidet være det viktigste ar-
beidet i årene framover. Det å
ha gode møtesteder for forel-
dre og barn i perioden
mellom dåp og konfirmasjon,
og for ungdommen etter kon-

firmasjonen, blir vesentlig. I
samarbeid med foreldrene,
vil kirken i framtida måtte stå
for all trosopplæringen. Som
Fevik-mann kan jeg jo ikke
unnlate å nevne ny kirke på
Fevik. Jeg tror ikke kirken
kommer i denne 4-årsperio-
den, men det er behov for
gravplasser og altså en kirke-
gård i denne perioden. Derfor
er det viktig at menighetsrå-
det holder oppe trykket mot
fellesrådet og kommunen i
denne saken.

For at stat og kirke skal kunne
skilles, må grunnloven foran-
dres. Disse endringene skal
etter planen komme i 2012.
Samtidig som båndene til sta-
ten løses, vil kontakten
mellom kirken og kirkens
medlemmer fremstå både
som en ny mulighet og en
nødvendighet.

I Kirkerådets prosjektplan
for gjennomføring av Kirke-
valget 2011 finner vi følgende
målformulering:

Gjennom demokratirefor-
men vil kirken:

• være en bekjennende, mi-
sjonerende, tjenende og åpen
kirke for folket i en ny tid

• bekrefte medlemmenes
tilhørighet til kirken

• gi folkekirkens medlem-
mer anledning til selv å be-
krefte sin tilhørighet til kir-
ken

• videreutvikle sine ord-
ninger og sin organisasjon
slik at medlemmenes enga-
sjement, deltakelse og med-
eierskap styrkes

• legge til rette for åpenhet

og innsyn, tilgjengelighet og
nærvær

• bidra til at kirkens med-
lemmer får økt kunnskap om
det kirkelige demokratiet og
større forståelse for hva kir-
ken er og gjør.

Ved valget i 2009 økte opp-
slutningen ved Kirkevalget
fra 4,2% (2005) til 13%. Selv
med en tredoblet oppslut-
ning vil deltakerprosenten
fortsatt oppleves av mange
som forholdsvis lav. Likevl er

det en klar indikasjon på at
interessen for den demokrati-
seringen som er på gang i
Den norske kirke, er økende.

Det er denne prosessen nye
medlemmer til Menighetsråd
og Bispedømmeråd velges til
å ta del i, og det er ditt og mitt
valg hvem vi vil skal repre-
sentere oss i disse organene. 

Som en følge av demokrati-
seringen vil nok menings-
brytninger innad i kirken bli
tydeligere, og oftere bli syn-
liggjort gjennom den offentli-
ge debatt. Det vil påvirke
hvordan kirken fremstår og
oppfattes i vårt lokalmiljø,
men også på nasjonalt plan.

En må nok også være for-
beredt på at saker som debat-
teres i kirken havner i klørne
på mer eller mindre objektiv
eller vennligsinnet medi-
amakt.

Her ligger det både mulig-
heter og utfordringer og ven-
ter.
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Hilsen presten

I april 1990 sto det såkalte ”Fevik-slaget” der
innvandringsmotstanderne, med Myrdal i spis-
sen, tok saken i egne hender og regelrett kjepp-
jaget en gruppe på 40-50 demonstranter som
kom til landsmøtet i egen buss fra Kristiansand.
De ble angrepet med trekøller og kjetting. Fem
personer ble skadet og kjørt til legevakten etter
tumultene.

Men er dette bare fortid? 
For noen dager siden fikk jeg en trist melding

om at noen av våre nye landsmenn, en pales-
tinsk familie med 6 barn, blir mobbet av ung-
dom på Fevik. De blir terrorisert med steinkas-
ting på vinduer og ødeleggelser av postkasse og
dører. 

Denne familien kommer fra et land hvor de
har kjent mye frykt og angst. 

Skal de så oppleve at det ikke er så mye tryg-
gere på Fevik? 

Slik vil vi ikke ha det. 
Mange av oss følger situasjonen i Midt-Østen

med stor interesse. Jeg har venner i Syria som
forteller om den angst og uro de kjenner for hva
som skjer og for hva de frykter vil skje. Er vi klar
over hvor heldige vi er som bor i Norge? 

Konfirmantene i Grimstad fikk i år oppleve å
være flyktninger for en natt. 

Det startet med gudstjeneste i Landvik kirke.
Så fikk de utdelt roller og skulle flykte gjennom
mørke natten. Underveis skjedde det en del ting
som gjorde det litt utrygt. De fikk kjenne litt på
kroppen det mange mennesker opplever i ver-
den. 

For konfirmantene var dette en lek med alvor.
For mange andre er dette bare alvor.

Konfirmantene ble minnet om at ”det du vil at
andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot
dem”. 

Rasisme er å tenke at noen mennesker er mer
verdifulle enn andre, mer intelligente enn an-
dre, bedre enn andre. Derfor kan man gjøre for-
skjell på mennesker, diskriminere , snakke ned-
settende om de og lage skiller. Sporene av ra-
sisme er skremmende!

Fremmedfrykt er ikke det samme som ra-
sisme, men kan bli det. Vi trenger derfor å bli
kjent med våre nye landsmenn. Et menneske du
har drukket kaffe sammen med, hatt på besøk,
eller vært på besøk hos , er et menneske du ikke
vil gjøre noe vondt eller ønske noe vondt for. 

Flere ste-
der i Norge har muslimer

invitert åpent til ”tea-time”. Tea Time er en
kampanje der norske muslimer inviterer ikke-
muslimer hjem på te, rett og slett for å bli litt
bedre kjent. Det eneste alle som inviterer har
felles er en muslimsk bakgrunn, og et ønske om
å vise et bredere bilde av norske muslimer enn
det som ellers får plass i mediene.

Fra Kristiansand hører vi at dette tiltaket er
blitt veldig populært. 

Vi må bli flinkere til å inkludere og være ven-
ner. På Fevik skole er dette et viktig tema. Men
hva med oss voksne? Hva slags holdninger er
det vi gir vår barn? Hvordan omtaler vi våre nye
landsmenn? 

Det blir spennende å følge valgkampen fram-
over i Grimstad kommune. Vil dette være et
tema? Er våre nye landsmenn en ressurs, eller er
de bare til bry? Er vi oss selv nok, eller har vi
omtanke for alle 

Hilsen Oddvar prest

Det ligger
meg på hjertet

Lenker til mer info om demokratiseringsreformen:

• Det såkalte «kirkeforliket» mellom alle stortingspartiene som ble lagt fram 10.04.2008:
http://www.kirken.no/index.cfm?event=showNews&FamID=38724#forlik_apr_08
• Informasjon om høstens kirkevalg, presentasjon av kandidater, m.m.:
http://www.kirkevalget.no

Vi er på vei mot en selvstyrt norsk kirke.
Akkurat når det fullstendige skillet
mellom staten og kirken kommer, er
enda noen politiske hestehandler unna,
men årets kirkevalg 11. og 12.
september, er et skritt i den retningen.

Jaktprat med kandidatjeger Bent Sætra

• Benestad, Øivind (57), inf.konsulent, Vågsbygd, Kristiansand
• Dahle, Ole Johnny (67), pensjonist, Porsgrunn, Skien,
• Drangsholt, Kjetil (61), lege, Domkirken, Kristiansand
• Edland, Aasne Djuve (71), pensjonist, Grungedal, Vest-Telemark
• Halvorsen, Else Marie (76) pensjonist, Notodden, Aust-Telemark
• Haugland, Bergit (47), høysk.lektor, Kragerø, Bamble

• Jakobsen, Martin, student, Vågsbygd, Kristiansand
• Junker, Karen (59), utdanningsdir, Barbu, Arendal
• Lilleaasen, Kari (61), førskolelærer, Landvik, Vest-Nedenes
• Marthinsen, Sissel Annette (38), lektor, Farsund, Lister
• Nordal, Torstein (25), student, Nissedal, Vest-Telemark
• Olsen, Jan Olav (61), rektor, Gjerstad, Aust-Nedenes
• Stærk, Martin (35), lærer, Bø, Aust-Telemark
• Seilskjær, Åshild (56), lærer, Søgne, Mandal
• Svendsen, Ingrid Breilid (18), student, Søm, Kristiansand
• Torvik, Rønnaug (54), rektor, Bykle, Otredal
• Tønnesøl, Kristian (31), daglig leder, Fjære, Vest-Nedenes
• Westermoen, Markus (36), design engineer,  Vågsbygd, Kr.sand

Bispedømmerådsvalget
Dette er kandidatlisten over leke medlemmer til
Bispedømmerådet i Agder og Telemark bispedømme:

Peer Rødal Haugen
tekst & foto 

Peer Rødal Haugen
tekst & foto 

Snart skal det stemmes
Alle som har hatt et oppdrag i en eller
annen valgkomité, det være seg for et
politisk parti eller andre lag og organi-
sasjonen, vet hva Bent Sætra har hatt å
stri med, som leder for valgkomitéen
for Menighetsrådsvalget i Fjære.

Bent Sætra har lang fartstid i
menighetsrådsarbeid i Fjære.
I forbindelse med årets valg,
har han vært leder for valgko-
mitéen. Det har ikke vært en
enkel oppgave. I intervjuet
innrømmer han at også de
som er engasjert i denne
delen av prosessen, er i en læ-
ringssituasjon.



Håkon Lindeberg
• Hesnes
• f. 1959 år
• bygningsingeniør
• Kruse Smith Entreprenør AS – Arendal

2 Engasjert i FMU
3 Trekke frem ungdomsarbeidet i fjære menighet.

Ungdommen trenger ett sted å være i menighe-
ten.

4 Tidligere vært med i KFUM og nå 6 år i FMU
5 En synligere menighet, samt mer bruk av FMU-

bygget for alle aldersgrupper.
6 Menigheten vil være styrket med en ny kirke på Fevik. Ser bare det som

positivt totalt sett for menigheten.

Irene Skjæveland
• Hesnes
• f. 1947
• Lærerutdannet
• Jobber ved Jappa skole

2 Jeg er aktiv kirkegjenger og frivillig medarbeider i
menigheten.

3 Menigheten betyr mye for meg, og jeg er villig til
å gjøre en tjeneste.
Det var ikke vanskelig å si ja til forespørselen.
Siden  denne perioden bare var på 2 år, så  er jeg
villig å ta en periode til.

4 Jeg har erfaring fra liknende arbeid.
5 Jeg ønsker at MR skal videreføre det viktige arbeidet som trosopplæring-

en er.
Jeg er opptatt av at vi er flere som vil vise trofasthet til egen menighet.
At ikke «lokalitetene» hindrer oss i å delta på gudstjenestene i Fjære.
At vi gleder oss over felleskapet, ser hverandre og oppmuntrer hverandre.
Finne nye «møteplasser», slik at menighetens arbeid kan vokse.

6 Jeg har ikke tatt stilling til om Fjære menighet  må få ny kirke på Fevik. 

Eli Margrethe Skaiaa
• Hesnes
• f. 1946
• regnskapsutdannet
• Lønn sjøfolk (Subsea 7).

2 Fjære menighet er  min menighet.. Jeg er kirke-
vert i Fjære.

3 Jeg stilte til valg til MR for 2 år siden, men ble ikke
valgt. Var villig til å stille igjen.

4 Jeg har vært med i styret for Hesnes Bedehus og i
forskjellige styrer i Misjonssambandet.

5 MR bør legge tilrette for videre arbeid blant barn
og unge og med liturgien og innholdet i gudstjenesten.

6. Dersom Fevik kirke blir forliten vil det være naturlig med ny kirke.

Berit Stiansen
• Lia
• f. 1946
• Hjelpepleier
• Ufør

2 Har bodd i Fjære i mer enn 40 år og har de siste
fått være med i menighetsarbeidet. I MR OG MU
og som dåpsvert

3 Ønsket å vite litt mer om arbeidet i menigheten
og kirken. Fikk spørsmål om å stille til valg for 6
år siden, og det har vært interressant og givende.

4 Har vært med i MR og MU i 6 år
5 En av utfordringene må være hvordan få ungdommen og småbarnsforel-

dre til kirken.
6 Forstår at det er et ønske om kirke på Fevik, men har ikke tatt noen ende-

lig stilling til det. 

Egill Tesaker
• Fevik
• f. 1946
• Lærerutdannet
• Rådgiver i utdanningsavd, Aust-Agder fylkeskom-
mune.

2 Jeg har vært aktiv med i Fjære menighet siden 1980. 
3 Ser på arbeidet i menighetsrådet som en interessant

og en utfordrende oppgave. Var usikker om jeg had-
de tid/anledning.

4 Har vært med i styret i Fevik Arbeidskirke og i MUF
(menighetsutvalget på Fevik).

5 Ny kirke på Fevik. Videreføring av trosopplæringsprosjektet. Diakoni i
nærmiljøet.

6 Jeg mener at Fjære menighet må arbeide for ny kirke på Fevik. Dette er et
viktig satsingsområde som må prioriteres. 

Solveig Syvertsen Tønnesøl
• Grefstad
• f. 1941
• Utdannet gartner
• Pensjonist
2 Fjære menighet er min menighet, mitt åndelige hjem

i glede og sorg.
3 Jeg hadde ikke tanke på å stille på liste til menighets-

rådvalg før jeg ble spurt.
4 Jeg var med i en periode i Menighetsrådet  for 25 år

siden. I unge år aktiv i kristent barne- og undsomsar-
beid med misjonsarbeid.

5 Jeg er opptatt av at kirken skal fåen fri stilling i forhold til staten, og at kir-
ken må få lov å være kirke. At Bibelens budskap blir forkynt klart og men-
nesker blir frelst. 
Utfordringen må være å videreføre strategiplanen som er vedtatt. En vik-
tig sak er trosopplæringen og hvordan få flere unge mennesker til å enga-
sjere seg.

6 På sikt må Fevik få ny kirke. Det viktige nå er å få en kirkegård på Fevik.

Hanne Andreassen Ørnholt
• Fevik
• f. 1965
• Barnevernspedag
• Ansatt i Grimstad barneverntjeneste.

2 Min mann og jeg flyttet til Grimstad i 1990, og vi gif-
tet oss i Fjære kirke. Våre  to barn er også døpt der.
Kontakten med kirka har vært med utgangspunkt i
egne barn og  deres deltagelse i aktiviteter som kirka
tilbyr barn og ungdom. Jeg og min mann  var invol-
vert i prosjektet om trosopplæringen, og jeg har for
noen år siden også vært innom kirkas familiekor.

3, 4 og  Jeg hadde ikke tenkt tanken på å stille på liste til MR, men det var
veldig hyggelig å bli spurt. Brukte litt tid og tanke på å vurdere om det er
riktig av meg å si «ja», om jeg var kvalifisert til en slik oppgave, uten erfa-
ring fra lignende arbeid, og uten kunnskap om hvilke saker og problem-
stillinger man jobber med i MR. Jeg kom til at jeg har lyst til å stille; så får
jeg satse på en «bratt læringskurve» og at jeg kan gjøre en god jobb der-
som jeg skulle bli valgt inn.

6 Jeg mener det er viktig å jobbe for at vi får en ny kirke på Fevik. Kirka er
en viktig kulturbygger i lokalsamfunnet på Fevik, med god tilslutning og
mange aktiviteter for store og små, både i det daglige og tilknyttet større
arrangementer. Det er viktig at Fevik får et kirkebygg med tilstrekkelig
plass, og som er tilrettelagt for de ulike behov/aktiviteter. Jeg har forstått
det slik at innbyggermessig er Fevik stort nok til å skulle hatt egen kirke
for lengst.
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Norunn Sture Bjugan
• Fevik
• f. 1951 i Bergen
• Utdannet hjelpepleier
• Jobber i skolen og helgevakter på Feviktun.

2 Synger i Pro Kor.
3 Når det gjelder spørsmål nummer 3, må jeg inn-

rømme at jeg syntes det var veldig vanskelig og si
ja til å stå på listen. Jeg lot meg overtale, men kan
ikke si at jeg vet helt hva jeg begir meg ut på. Jeg
hadde ikke tenkt tanken før jeg ble spurt.

4 Har vært styremedlem i Express, Turn og Trim, og vært varamedlem i
Grimstad Revmatikerfor. og nå som varamedlem i Trolldalen Terrasse Bo-
rettslag.

5 Vet ikke. Det har vert så fjernt for meg.
6 Ikke sikker. på hva jeg skal mene. Er det et reelt behov, eller fordi en så in-

derlig ønsker en ny kirke på Fevik? Det koster å holde vedlike det en har.
Om det er fordi Fjære kirke er for liten ved spesielle annledninger; er det
grunn god nok for å bygge ny?

Per Kristian Finstad
• Fevik
• f. 1948
• Folkeskole, framhaldsskole, regnskapsutd.
• LO´s distriktssekretær i Vestfold

2 Anser Fjære menighet som åpen og inklude-
rende

3 Videreføre min tro på nestekjærlighet. Jeg ser det
som en ære å bli forespurt, med min bakgrunn
som tillitsvalgt i fagbevegelsen.

4 Aktiv i fagbevegelsern gjennom 48 år.
5 Få tilrettelagt bedre demokraktisk utvikling,

gjennom aktiv deltakelse for en god og allmenn folkekirke. Foreta disposi-
sjoner slik at folk flest bruker kirken som et hovedpunkt i livet.

6 En åpen og realistisk holdning til behov og utvikling i retning av en god
folkekirke.

Kristin Haugaas
• Esketveit
• f. 1978
• Sivilagronom
• Jobber nå som pedagogisk veileder i barnehage.

2 Er oppvokst her og flyttet tilbake hit for tre år si-
den. Har hatt min ungdomstid i fjære menighet,
og FMU

3 Det er viktig å delta og ikke alltid tenke at andre
kan gjøre det. Hadde aldri tenkt tanken før jeg
ble spurt, trodde ikke jeg hadde så mye å bidra
med.

4 Noe
5 Barne- og ungdomsarbeid. At menigheten er et sted hvor alle blir tatt vare

på og føler seg sett, uavhengig av hva de har i «ryggsekken».
6 Har ikke satt meg så veldig inn i den saken, men jeg forstår hvorfor det er

et ønske.

Åshild Igland
• Nordås, Naudenes
• født 1955
• Jobber som miljøarbeider  

2 Sokner til gamle Fjære kommune, har tre barn
som alle er døpt og konfirmert i Fjære kirke. Fjæ-
re kirke er den kirka vi tilhører. 

3 Hadde egentlig tenkt å si nei til å stå på lista, følte
kanskje ikke at jeg var rette personen. Når det er
sagt tenker jeg at det kan være lærerikt, kan lære
masse om hva som skjer i menigheten og menig-
hetsarbeidet, og bli bedre kjent med de sakene
menighetsrådet arbeider med. Har nok ikke tenkt at jeg noen gang skulle
inn i menighetsrådet. 

4 Selv om jeg har vært med i forskjellige organisasjoner blandt annet Sani-
tetsforeningen, har jeg ingen erfaring ifra liknende arbeid.

5 Siden jeg ikke har noen erfaring med hva MR jobber med er det vanskelig
for meg å svare på dette. tenker likevel at det må være viktig å arbeide for
at det kan bli bygget ny kirke på Fevik. Ellers tenker jeg at ungdomsarbei-
det er viktig.

6 Tenker at da vil menigheten på Fevik få en kirke som vil være funksjonell
på alle måter, og at dette er noe som alle i MR må arbeide for å få til.

Sigrund Larsson
• Hesnes
• f. 1952
• Jobber i dag på Vitusapotek Odden som apotek-
tenikker

2 Jeg er oppvokst i Fjære og har derfor lang tilknyt-
ning til Fjære Menighet

3 Jeg har vært med i MR siste periode som varare-
presentant. Derfor syns jeg det kan være interes-
sant å være med i én periode til. Var derfor ikke så
vanskelig å si ja til valg.

4 Har før vært med i søndagsskolen på Hesnes, Fjæ-
re søndagsskoleforening og Aust-Agder søndagsskolekrets.

6 Syns det hadde vært fint med ny kirke på Fevik. Tror det hadde vært vel-
dig positivt .

Gerd Elsie Larsen
• Killegård
• f. 1957
• Servicestudiet, Kompetansegivende 
læring gjennom hospitering,
Kurs i utdanning for personell ved sosialkontor.
• Jobber i Grimstad kommune som førstekonsu-
lent i Rådmannens stab.

2 Jeg er konfirmert i Fjære kirke, giftet meg i Fjære
kirke og bor i nærheten av kirken.

3 Støttespiller. 5 barn som alle har alle vært enga-
sjert i Fjære kirke, gjennom søndagskole, barne-
forening på Fjære bedehus og FMU, og har ellers også bidratt i ulike
sammenhenger i menigheten. Hele familien er engasjert i det årlige loppe-
markedet. 
Har blitt forespurt tiligere. Denne gangen har jeg bedre anledning, da bar-
na er blitt voksne.

4 Har erfaring fra organisasjonsarbeid.
5 Jeg ønsker at Den norske kirke skal være en åpen og inkluderende kirke for

alle. Ungdomsarbeidet er svært viktig, samtidig som eldre og enslige også
skal ha sin plass, og det er viktig å se at disse menneskene ofte har ressur-
ser som de ønsker å bidra med til fellseskapet.
Viktig å ta fatt i de sakene som kirken skal jobbe med, og jeg er enig med
Kirkeminister Rigmor Aaserud i at, skal folk bli engasjert i kirka si, må de
vite hva som er aktuelle problemstillinger og utfordringer.

6 Har ingen sterke synspunkter for eller mot ny kirke på Fevik. Der er jo
allerede en arbeidskirke på Fevik, og når folket ønsker seg en ny kirke, og
ser behovet for det, så er det en sak som er viktig å jobbe med.

Navn, bosted, fødselsår, utdanning, jobb nå 
Hvordan vil du beskrive din tilknytning til Fjære menighet?
Hva er din motivasjon/grunn for å si ja til å stille på  liste til
MR? Var det vanskelig å si ja til å stille på liste? Hvorfor / hvor-
for ikke? Hadde du tenkt tanken før du ble spurt?
Har du erfaring fra liknende organisasjonsarbeid?
Hvilke saker, utfordringer eller problemstillinger håper du det
nye MR vil jobbe med?
Hva er ditt synspunkt på om Fjære menighet må få en ny
kirke på Fevik?

1

2

4

5

6

3

Kandidatene til nytt menighetsråd
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Mange har sikkert fulgt tv-
programmene. Vellykkede
bedriftsgründerne infiltrerer
fattige bydeler eller lokalsam-

funn for å finne ut hvordan
de, ved å dele ut en slump av
sin overflod, kan gjøre en for-
andring for noen som trenger
en håndsrekning. Veldig
amerikans i formen, men
både interessante og tanke-

vekkende program. Kirke-
ringen i Fevik kirke er en
norsk variant av arten. Den
vellykkede «bedriften» er ho-
vedsaklig en velfungerende
julemesse, og de trengende er
i hovedsak Fevik kirke, men

også en rekke andre.
Den gangen, i 1974-75, da

det trengtes penger for å få
reist en kirke på Fevik, var det
en gjeng med damer, godt
støttet av en mann, som lyder
navnet Asbjørn Pettersen (i
dag renomert keramiker i
Grimstad) som satte i gang.
Asbjørn støtter forøvrig fort-
satt julemessa med sine kera-
mikkprodukter. I perioden
f.o.m. 1980 t.o.m 2004, altså
fram til Den norske kirke
overtok Fevik kirke, overførte
foreningen kr 40.000 pr år til
Fevik arbeidskirke, som den
het da. Det blir 1.000.000 kro-
ner det, fra den lett forkledde
millionæren, som altså ikke
bare nøyde seg med en
slump, men har gitt hele mil-
lionen.

Fra tiden før 1980 viser mø-
teprotokollen at kirkeringen
har finansiert forskjellige ting
kirken har hatt behov for.
29/11-77 er det notert at for-
eningen har bestilt messeha-
gel fra England, og 29/1-80
ble det vedtatt å kjøpe opp-
vaskmaskin til kirka. En

mann ble satt på saken for å
ordne innkjøpet!

Etter 2004, har foreningen,
istedet for å yte et fast årlig
beløp, tatt tak i ulike prosjek-
ter som de har valgt å gi
pengestøtte til. Det har blant
annet resultert i alterteppe,
og nye stoler til hele kirken –
prosjekter som til sammen
har fått vel kr 150.000 fra Kir-
keringen. Med andre ord er
det denne damegjengen som
har vært den bærende øko-
nomiske giveren til kirka. I
tillegg støtter de også en del
andre prosjekter. Blant annet
har de sørget for at en døv-
stum gutt på Madagaskar har
fått skole og utdanning til
snekker, slik at han i dag er
berget fra fattigdom og kan
forsørge seg selv. Fra årsmø-
tet i 2011 kan en lese at, i til-
legg til kirka, står både russis-
ke barn, skolebarn i Thailand,
brannskadeklinikk i Addis
Abeba, Søndagsskolekretsen
og et omsorgsprosjekt i Aust-
Agder på listen over motta-
kere av pengegaver fra Kirke-
ringen.

Julemessa
Julemessa har blitt en suk-

sess. I løpet av to dager der de
selger lodd fra sin stand på
Meny og den faste arrange-
mentsdagen første lørdag i
desember, som varer en 4-5
timer, får de hvert år inn kr
50.000-60.000. Det er ikke
lenger slik at alle gevinstene
er håndarbeider som med-
lemmene laget selv. Håndar-
beidene forekommer nok
fortsatt, men i stor grad er ge-
vinstene gaver de har fått fra
næringsdrivende og private.

I mange år hadde Elinborg
Henningsen sitt eget storpo-
pulære barnelotteri, hvor hun
selv skaffet alle gevinstene,
og barnelotteriet var en del av
julemessa. En annen ildsjel
var Anne Jacobsen, som i
mange år lagde og solgte er-
tesuppe på messa.

Anna Monen har i ca 25 år,
kanskje mer, bidratt med to
flotte broderte duker til ho-
vedlotteriet, en juleduk og en
kaffeduk. Hun er nå 93 år og
syr like pent som hun har

gjort i alle år!
Hotellkongen Petter Stor-

dalen startet med å selge
jordbær på torget i Pors-
grunn. "Det handler om å sel-
ge de bæra du har", har han
uttalt. I så måte er han i godt
lag.

Håndarbeid som fellesinn-
sats er ikke helt gått i histori-
eboken. Damene lager fort-
satt sitt felles strikketeppe
(slumreteppe). De strikker
hver sine lapper som settes
sammen til ett, stort teppe.
For noen er dette en syssel de
bedriver mens praten går
over bordet på den månedli-
ge samlingen i foreningen.

Andre aktiviteter
De samles altså en gang i

måneden til ulike tema, av og
til presentert av en de har
hanka inn utenfra, eller de
spiller på hverandre. I det
hele bærer organiseringen
preg av å være dønn
gjennomarbeidet. Valget på
årsmøtet er mer proforma,
sies det. Det er noen titler
som skal fordeles, men ellers

vet alle nøyaktig hva de skal
gjøre gjennom årets gang. På-
står de. Det høres mer ut som
en biologisk organisme, men
de hevder altså at det funge-
rer helt prima. At dette kan
være en litt lukket forsamling
å entre for en nykommer, kan
de dels si seg enig i, men lover
høyt og hellig å ta vel imot
enhver som har lyst til å bli
med. Det synes å være en
gjeng som har det trivelig
sammen, i tillegg til å gjøre en
viktig jobb for kirka på Fevik.
Anne Ribe, Jorunn Nærdal og
Inger Svalastog har sågar
vært med like fra starten i
1975 (første julemesse i 1974).

Nye medlemmer
– En grunn til at det ikke

har kommet så mange nye til
Kirkeringen de siste åra, tror
jeg handler om en litt for dår-
lig markedsføring. Det er
Anne Meyer Tallaksens teori.

Så får det vise seg om et
oppslag i Fjæreposten kan
gjøre noe med det.

Altså: Nye medlemmer til
Kirkeringen er hjertelig vel-

kommen inn i et fargerikt da-
mefellesskap, som har både
driv og humør.

På vårparten er det alltid
tur med Kirkeringen; en
dagstur til et eller annet
interessant eller spennende
sted i overkommelig avstand
fra Fevik. Årets tur, sist i mai,
går til en skulpturpark på Ak-
land (Lindland) som også
vekker undertegnedes nys-
gjerrighet. Turoperatør Eleo-
nore Simon står på for å få
damene til å melde fra om de
blir med, og det ser ikke ut til
å by på problemer å fylle en
minibuss.

Etter ferien står det på pro-
grammet en orientering om
Omsorg Aust-Agder, en åpen
kveld om hva biblioteket kan
tilby, og så er det stram regi
og planlegging av julemessa
de siste samlingene før det
braker løs igjen 3. desember.

Hva med mannfolka?
Jeg prøver meg med en

etterlysning etter mannfolka
– om de er velkomne i kirke-
ringen?

– Å ja da, kommer det
kjapt, kanskje litt vel kjapt.
For når de får tenkt seg litt
om tror de kanskje at en
mann eller to ville følt seg litt
fortapt, og om de var to eller
flere ville de trolig havnet
borti en krok for seg selv og
funnet "noe annet" å snakka
om.

Men kanskje en kirkering
for menn, "Gutta på sløyden"
eller noe? Det er visstnok å
oppfatte som en utfordring
fra damene…

Før møtet heves skal det
være utlodning, og Fjærepos-
tens utsendte får i hurten og
styrten rasket sammen kro-
ner så det nesten holder til
det ene loddet den enkelte får
kjøpe. Kjapp, kjapp, kjapp så
var de fire-fem gevinstene
trukket. Om jeg vant? Neida,
men selvsagt var det en gene-
røs vinner som syntes at jeg
ikke kunne gå tomhendt, så 2
stk microfiberkluter kunne
avleveres i heimen, og de ble
vel mottatt.

Millionær
i forkledning
Ingen skulle vel tro at denne middelaldrende damegjengen er
god for millionen. Men det er de, eller rettere; det var de. De
har gitt den bort. Kirkeringen kaller de seg.

Peer Rødal Haugen
tekst & foto 

«Never change a winning horse»:
Julemessa er full spiker 3-4 timer første lørdag i desember. Så langt har det vært en vinner.

Dette var de av velgjørerne
i Kirkeringen, som var til-
stede på mai-møtet, der
Fjæreposten var invitert.



det
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15 mannfolk i “sin beste” al-
der, nå også med egen senior-
avdeling, hadde i starten av
mars en fantastisk tur i Setes-
dal Vesthei.

Fjære Menighets Turgrup-
pe hadde lagt opp tur fra
Brokke til Øyufsbu og deret-
ter til Svartnut.

Fredag kveld fra Brokke til
Øyufsbu viste oss fjellet fra
en av sine mange fascine-
rende sider. 

Fire timer med hodelykter i
kuling og tett snødrev. De
eneste vi møtte var noen ry-
per som hadde latt seg snø
ned og som kikket forundret
på “monstrene” som passer-
te. God planlegging fra turle-
delsen gjorde at alle hadde
tilstrekkelig utstyr for å holde

seg varme, vi hadde skredsø-
kere, stenger, spader og et par
GPSer og følte og dermed
trygge og sikre på å komme
frem i god behold. 

Denne gangen hadde vi i
tillegg med oss Rune Solhøi
fra Turistforeningens tur-
gruppe som vi visste kunne
alt om snøhulegraving og el-
lers hadde mye kunnskap om
hva som skal til for å
gjennomføre litt mer straba-
siøse fjellturer.

En kuttskade mens vi grav-
de oss ned til inngangen på
Øyufsbu ble forskriftsmessig
plastret, riktig utstyr er viktig!

Nydelig vær lørdag viste
oss ufattelig flott fjellterreng
og på relativt nært hold fikk
vi med oss turens aller mest
spektakulære syn!

Vi hadde undret oss litt
over at det ikke var noen rein
å se noe sted og fikk helt
overraskende svaret; opp

langs en fjellside bykset en
jerv , en sjelden gjest på disse
trakter og en fryktet kar for
villreinen!

Turgruppa i Fjære Menig-
het har årlig tur omtrent på
samme tid og det er plass til
flere. Vi har utviklet en “lag-
tempomodell” der første
mann går opp løypa tre kvis-
ter fram (2-300 meter) før
han går bakerst i laget. Spesi-
elt med mye nysnø som i år er
dette effektivt, vi sparer kref-
ter og vi får en sterk følelse av
å være på lag. I tillegg har ku-
linariske høydepunkter hver
kveld , denne gangen var det
nok en viltgryte med turleder
Leifs selvplukkede tyttebær
som vakte størst oppmerk-
somhet.

Turen ble som alltid avslut-
tet med varm dusj og deilig
middag, denne gangen på
Sølvgarden på Rysstad.

Vi gleder oss allerede til

neste tur og takker Aust Ag-
der Turistforening for godt
samarbeid om en fantastisk

tur, enda en vi ikke kommer
til å glemme!
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Rørlegger
Liene AS

Fevikveien 34 
4870 Fevik

Telefon: 37 25 81 90
Faks: 37 25 81 91

E-post: 
post@liene-vvs.no

Åpningstider:
Mandag – fredag: 

07.30-15.30
Torsdag: 07.30-17.00

Lørdag: stengt

STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

Fjellfellesskap

Hva er det med fjellet? Hva er det med dette uberegnelige
været? Hva er det med alt dette slitet og hva er det med pri-
mitivt hyttelivet? Ikke vet vi, men det skaper en helt spesiell
følelse av samhold, det renser kroppen og tanken og det gir
hver gang en følelse av at dette skulle vi gjort enda mer.

Kristen Leifsen
foto

Jan Inge Tungesvik
tekst

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!

FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

TORSDAGTRIMMEN
VÅREN 2011

Hver torsdag kl. 19.00

Vi løper/jogger rolig i en
times tid.  Forsjellig start-
sted hver gang.
Nytt er at vi hver 4. tors-
dag reiser utenfor
Fjære/Fevik for å bli kjent
i nye områder.
28/4 Fjære kirke
5/5 Fjære skole
12/5 Lunderød stadion, 

Asdal (området 
v/Gjennestadtjenna) Vi kjører felles fra 
vekta” ved Temse kl 1845

19/5 Storesand P. plass
26/5 Moysand P. plass
2/6 Fjære skole
9/6 Inntjoreveien P plass.

Vi kjører felles fra Fjære skole kl 1845.
16/6 Dømmesmoen (Langs Grosebekken)
26/6 Marivold P. plass.

Velkommen til trim/trening,  naturopplevelser og
fellesskap.
Spørsmål ring Leif på 97594772.
Mvh Kristen og Leif.

• Himmelkvævristene er
på fjellet mellom Fyresdal
og Setesdal.
• Fredag kveld kjører vi fel-
les i biler til Torsdalsbu.
Lørdag går vi over Himmel-
kvævristene til Hovstøyl.
Det er enrur med utsikt til
alle kanter om været vil
det slik; 4-5 timer DNT tid.
• Søndag går vi ned til Nos,
der vi har satt en av bilene;
en tur på ca 1,5 time
• Turen er for voksne av
begge kjønn. Dette er et
turfellesskap du ikke må gå
glipp av.

• Helge prest blir med.
• Påmelding eller spørsmål
til Leif  på mail: 
<lhodneb@broadpark.no>
eller  på tel.: 97594772.
Maks antall 20stk. Det er
mulig å slutte seg til gjen-
gen lørdag morgen.

Med hilsen Turgruppa
i Fjære Menighet

Jan Midtbø,
Kristen Leifsen
Helge prest og
Leif Hodnebrog

Her praktiseres fjellvettreglene ganske så eksemplarisk. «Det
er ingen skam å si ifra i tide hvor en har gravd ned kjentfolk» –
kort oppsummert.

Invitasjon til fjelltur 9.-11. september over

Himmelkvævristene

det
skjer

det
skjer

KILDE TIL TANKE OG TRO FRA
GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

SCOTT OM
MOTGANG

«En kan være saa van-
tro en vil, men av og til
kan det se ut som Herren
ønsker at prøve et folk, el-
ler kanske rettere sagt,
som han vil at folket skal
faa prøve sig selv. Det skal
vise sig selv og andre om
det er et standhaftig folk,
som kan bestaa paa jor-
den – ja, som har ret til at
gjøre det! kort sagt, om
det har vilje og tro, eller
om det har levet ut, saa
det er modent for øksen
og ilden. Det skal faa se
hvad kræfter det eier,
hvor stor en forsagelsens
evne det har til at leve sig
frem til lyset, om brode-
raanden er til eller ikke,
som kan samle det naar
det behøves. Det skal
prøve at finde sig selv 

– om det kan glemme
det smaa for det store,
glemme det indbyrdes for
det fælles, hver enkelt sig
og sit for de manges. Det
er som en ildprøve eller
jernbyrd, den gir tillid og
mod om den klares. Fol-
ket skal kunne si til sig
selv, at kan det taale saa
stor en trængsel, maa det
og kunne taale den som
skal til for at kaste den
av –»

(fra Jernbyrden, 1915)

JERNBYRDEN
SOM TEATER
Uken etter St. Hans går
Jernbyrden, basert på bind
1, historien om Jan Vibe,
som utendørsteater på 
Åmland i Høvåg, i regi av
Agder Teater og Lillesand
kommune. Stykket ble
oppført første gang for to
år siden, og fikk strålende
kritikk. Da var det mange
som ikke fikk tak i billetter.
Nå er sjansen her igjen. En
sterk historie, dyktige
skuespillere – både proffe
og amatører – flott musikk
og en vakker utescene!
Absolutt å anbefale.



Bussgruppa, bestående av
Thorvald Hansen, Knut Rein-
hartsen, Kristian Tønnesøl,
Sondre Undheim, Tom Hes-
kestad og Kjell-Olav Haugen,
har jobba hardt for å finne
den rette bussen. Vi har søkt i
inn- og utland over lang tid.
Til slutt falt valget på Gledes-
sprederen, bussen til Hermon
reiser. Vi kjente til han som
hadde bussen, og den var i
veldig god stand. For vel en
måned siden reiste deler av
bussgruppa til Drammen
med gamlebussen og vi var
fast bestemt på at den skulle

vi ikke ha med oss hjem igjen.
Etter en kort prøvetur der

Sondre Unhjem, den yngste
av oss, fikk gleden av å være
første prøvekjører, bestemte

vi oss. Vi tar med oss bussen
og prøver den en ukes tid, blir
vi fornøyd tar vi den.

En ukes prøving i nærmiljø-
et overbeviste oss; denne vil
vi ha, og da var det gjort.

1,1 millioner må vi ut med,
og de pengene må vi låne. Vi
kjører på verdifull last og vil
at vi skal ha en så sikker buss
som råd. Denne bussen har
seler i alle seter, og er en fryd
å kjøre; 55 seter med den bes-
te komfort. Bussen skal få ny
FMU-logo og dekoreres, men
på grunn av tidsfrister kom-
mer vi tilbake med fyldig pre-
sentasjon av bussen i neste
Fjæreposten.

Er det noen som kunne ten-
ke seg å støtte oss med peng-
er til bussen, så er kontoen
2801.04.11108.

I juni drar FMU på sin årli-
ge sommertur, og i år går den
til Borås-traktene i Sverige.
En fortropp har vært over
grensa en snartur på inspek-
sjon, og rapporterer at det
bør love godt for en vellykket
tur – til og med i ny buss!

KOH

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

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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ny FMU-buss
Overtagelse av den nye bus-
sen. Thorvald Hansen, Kjell-
Olav Haugen og Sondre
Undheim.

Det har lenge vært kjent for en del at
FMU jaktet etter en nyere buss. Buss-
gruppa har lett i inn- og utland, og nå er
valget gjort og bussen kommet til gårds.

Her er det takk og farvel til
gamlebussen. Den har gjort
sitt for FMU.


