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For et øyeblikks tid kan du kjenne, en fred i ditt fredløse sinn.
Men du har ikke lov til å glemme, alle inntrykk som presser seg inn.

Et sekund eller to kan det vare før jorden går under i brann.
Ditt urolige hjerte skal banke for fred mellom alle land.

...en 
glede

for hele
folket..
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For et øyeblikks tid er det stille, og fred på den fredløse jord.
For et døgn eller to må de tie, alle trusler i bomber og ord.
Et sekund eller to kan du glemme, at kanskje må jorden forgå.
Det er jul du har tid til å lengte, til å høre ditt hjerte slå.

For et øyeblikks tid kan vi leve, og leke som søster og bror.
For et døgn eller to kan vi samles, rundt et hjemlig og veldekket bord.
Et sekund eller to kan vi glemme, at kanskje må jorden forgå.
Det er jul du har tid til å drømme, og høre ditt hjerte slå.

For et øyeblikks tid kan du kjenne, en fred i ditt fredløse sinn.
Men du har ikke lov til å glemme, alle inntrykk som presser seg inn.
Et sekund eller to kan det vare før jorden går under i brann.
Ditt urolige hjerte skal banke for fred mellom alle land.

For et øyeblikks tid skal du knele, for fred på den fredløse jord
Dine døgn skal du vie til kampen mot bomber og krig og mot mord.
Det er menneskets fremtid det gjelder, til sist vil du kanskje forstå,
I en stall i en fattigslig vugge, du hører Guds hjerte slå.

T: Eivind Skeie / M: Sigvald Tveit

Denne forholdsvis nye julesangen har tatt plass blant de kjente
og kjære, selv med sitt nokså «moderne» språk til julesang å være.
Men kanskje nettopp derfor har den vunnet innpass, fordi den tref-
fer oss hjemme, i nåtid: At vi må lære oss å balansere julefeiringa
vår. Vi skal feire og glede oss, samle oss om hyggen, freden og gle-
den, for «et øyeblikk». Men bare på en slik måte at vi fortsatt er
våkne for den verden som trykker mot ruten, hvor mennesker le-
ver i nød, sult, mørke, fattigdom, skrekk og gru. «De» blir ikke bor-
te fordi om det er en smule jul i stua.
Ganske tilfeldig ble det slik at «Piken med svovelstikkene», teg-

net av Arnfinn Andreassen Messevoll (se side 14-17) kom til å pry-
de årets Julenattinéplakat. Det handler om at vi ikke har lov til å
glemme at det, all god og velment julekos til tross, fortsatt, og hele
tiden, er en verden utenfor vårt velstandsvindu, som roper om å
bli sett, hørt og tatt inn i varmen.
Moderne informasjonsteknologi har gjort at lutfattige, håpløse

og krenkede mennesker sitter langt borte, i oppgittheten og urett-
ferdigheten, og titter inn gjennom «vinduet», og vet hvordan vi le-
ver i «sus og dus». Og om vi er åpne for å se det vi ser, se med hjer-
tet, vet vi også mye om hvordan livet arter seg «ute i mørket og
kulden», utenfor mettheten og varmen og freden. Men vi behøver
ikke dra «ut i bushen» for å møte nøden. Den finnes nær oss. Alle
kjenner eller vet om noen som kan trenge ekstra hjelp om omtan-
ke, særlig når jula står for døra, høytiden da ensomheten, sorgen
og smerten kan oppleves ekstra vond for dem som er i den. men
hvor vi kan bety en forskjell.
Det er noe «øverlandsk» over julesalmen til Skeie. Noe om å

«ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv». Det
er så alt for lett å ta alle goder, muligheter og fordeler for gitt, og
bli blind og selvsentrert, når verden er myk, medgjørlig og bekvem.
Og hvis vi vil, kan vi la mørket skjule alle ubehagelige påminnelser.
Det må faktisk vilje til for å ta inn over seg at verden «utenfor ru-
ten» er vårt ansvar.
Vi har ulike «gaver» vi kan gi fra oss i jula, utenom de vanlige.

Utenom den nærmeste kretsen. Noen koster penger, men ikke
alle. Delt glede er dobbelt glede, delt sorg er halv sorg.
Hyrdene på Betlehemsmarkene fikk englebud julenatten. De var

de første til å få vite om gleden som var for alle, «for hele folket».
Frelseren var født. Guds kjærlighet var ikledd kjøtt og blod og var
kommet inn i verden i et menneskes skikkelse. Gleden tok de med
seg og gikk hjem, og delte den ganske sikkert med mange, mange
da de kom «tilbake på jobb».
Vi ser griskheten i outrert form bre hele verdens finansmiljøer. Vi

skal passe oss så vi ikke smittes og bli selvgode. Når gleden ved å
dele, gleden ved å gi, gleden ved å kunne bety en positiv forskjell
for andre, blir borte, da blir det fort kaldt og mørkt. Da er det grunn
til å rope et varsku. Ja, før det. Det er i tussmørket vi må tenne lys
og lanterner. I stappmørket risikerer vi å ikke 
finne igjen hverken lys eller tenningsutstyr.
Velsignet jul til alle Fjærepostens lesere!

Peer Rødal Haugen, redaktør
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I 2004 søkte Fjære menighet
om prosjektmidler til tros-
opplæring. Menigheten var
heldig og fikk midler til me-
nighetens trosopplæring
som ble kalt for Sammen-
prosjektet. Tiden har gått og
i sommer gikk trosopplæ-
ringen over i en ny fase. Det
er ikke lenger på prosjekt-
plan, men har gått over i en
gjennomføringsfase. 
Hva var og er egentlig

Sammen-prosjektet? Visjo-
nen i 2004 lød slik:
«Sammen» – Et fullskala

trosopplæringsprosjekt i
Fjære menighet med formål
å utvikle likeverdighet og
ansvarsdeling mellom hjem
og kirke i trosopplæringen.
Dette gjelder fortsatt. Me-

nigheten skal sammen med
foreldre og faddere lære opp
barnet i den kristne tro. Me-
nigheter har bygget videre
på trosopplæringen helt si-
den 2004. Dermed har vi
oppnådd en tettere oppføl-
ging av dåpsbarna enn tidli-

gere, og kan gjennom sam-
linger, gudstjenester og ma-
teriell som barna får utdelt,
være en hjelp til foreldre i
trosopplæringsarbeidet.
Foreldrene trenger kirken og
menigheten for at barnet
skal bli kjent med kirka, fel-
lesskapet og sakramentene.
Videre trenger vi forel-
drenes hjelp til å følge opp
barnet i hjemmet. Vi trenger

at en foreldre, besteforeldre
eller faddere leser i barne-
bibelen sammen med bar-
net, følger det til samlinger i
kirke og menighetslokaler,
lærer det å be for eksempel
bordbønn og aftenbønn, og
Fader vår, når det blir litt el-
dre. Vi trenger hjelp av
hjemmet så barnet lærer om
høytider som jul, påske og
pinse. Det er derfor trosopp-
læringen i Fjære heter
«Sammen». 
Målet er at alle menighe-

ter i Norge skal lage en tros-
opplæringsplan slik at fra
barnet blir født til det fyller
18 år, skal få 315 timer tros-
opplæring. For å kunne
klare dette, trenger menig-
het og foreldre å stå sam-
men om ansvaret, og vi er
avhengige av hverandre for
å nå målet. Gjennom at vi
står sammen kan barna våre
utvikle sin egen tro.

Ingunn Metveit Olsen
menighetspedagog
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TAKK
for at du støtter

Fjæreposten
Vi tillater oss å takke på
forhånd alle dere som vil

støtte utgivelsen av
Fjæreposten med en jule-

eller nyttårsgave! 
Det er gaver og annonser
som skal dekke trykke- og
distribusjonskostnadene, så

vi trenger din støtte! 
Bruk vedlagte giro 

eller betal til 
kto. 2840.31.19581

Trosopplæringen
i Fjære menighet

Bli fast giver 
til Fjære menighet
Det er enkelt og praktisk for deg
som giver, og det gir menighetens
arbeid blant barn og ungdom
nødvendige, faste inntekter.

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 med å lage til et fast trekk.
Du kan også betale med giro. Øn-

sker du å få tilsendt ferdig utfylte
giroer, henvender du deg til me-
nighetskontoret, 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 personnum-
mer vil vi sørge for at det sendes
inn beretning til Skattekontoret
om dette. 

Kontonummer: 2840.31.19581
Merkes:
Fast givertjeneste, Fjære

fast giveretjenste

Lapper du
ikke trenger?
FMU trenger
dem veldig!

For ikke lenge siden kom nye tømmebilletter for 2013 i post-
kassen sammen med ny tømmekalender. Mange vet allerede
nå at de ikke kommer til å bruke alle, eller bare noen av, de nye
tømmebillettene. En enkel måte å støtte FMU på, er å gi lap-
pene du ikke trenger selv til FMU. Å bli kvitt søppel etter loppe-
markedet er en kostbar affære for FMU. Gaven koster deg ikke
en krone, men for FMU er de «gull» verdt. Les mer side 7. 
Send lappene til: FMU, Fjæreveien 185, 4885 Grimstad.

Fra strategimøte om trosopplæringen. Et av de store spørs-
målene handler om øknomi. En givertjeneste må på plass
dersom menigheten skal å klare å finansiere stillinger og
materiell som kreves for å opprettholde dagens nivå.



Vakre juletoner fra cd’en
«Gloria» strømmer ut i kirke-
rommet. Spente 5-åringer
spaserer inn i Fevik kirke.
Noen er litt beskjedne fordi
dette er litt ukjent. Andre er
husvarme og ikke fullt så still-
ferdige. Denne gangen er det
endelig deres tur til å bli med
på samling. Sist de fikk per-
sonlig invitasjon i posten var
da de var 4 år, så det er lenge
siden. Hva er det som skal

skje i kveld tro?
Det er adventssamling for

alle som er født i år 2007 den-
ne mandagskvelden 3. de-
sember, og innholdet bærer
preg av dette, skjønt noe blir
litt utenom det vanlige. Barna
treffer på de to dukkene
Frank og Fia som har fulgt
dem på hver årlig samling, så
disse er kjent for mange. Det
er også spennende med dra-
mastykke. Men det aller ra-

reste er når Ingunn (menig-
hetspedagog) pynter juletre!
Bortsett fra at det ikke er et
juletre, men Eli Anne (barne-
og ungdomsarbeider) som
blir dekorert med stjerner,
hjerter, glitter og julelys. Da
«juletreet» var  ferdig pyntet,
ble stikkontakten satt inn, og
lysene skinte så flott. Samti-
dig lærte barna symbolene
bak hver julepynt, og hvorfor
vi henger dem på treet vårt.

Adventssamling for 5-åringer Det er hyggelig med lys i vinduer, på trær inne og ute og ly-
sende julenisse med slede på garasjen nå som vi har minst sol.
Det kan for mange være en travel tid, men også en veldig hyg-
gelig tid, med kakebaking sammen med barna, lage hemmeli-
ge julepresanger og lage dekorativ julepynt sammen. Barna
koser seg masse og lever nesten i en konstant spenning: Hva
er det i julekalenderen denne dagen? Hva kommer til å skje på
barneTV i kveld? Tro om mamma blir glad for gaven jeg hol-
der på å lage til henne på skolen? Lurer på om jeg får det jeg
ønsker meg på julaften? Kanskje julenissen kommer?
Men hva er egentlig jula? Det er jo noe de aller fleste er klar

over. Vi feirer jul fordi det er Jesus sin bursdag. Men i veldig
mange norske hjem er det nok heller julenissen som får mest
fokus. En skribent i et blad jeg nylig leste tar Ola Normann på
kornet: …»det er julenissen som er den store helten (for mitt
barn). Det er ikke noe problem for meg. Det er vel rett og slett
et resultat av målrettet tradisjonsoverføring…Min kone og jeg
har i alle disse år jobbet for at vår datter skal tro på julenissen,
mens Jesus, har vi tenkt, må hun gjøre opp en mening om når
hun blir gammel nok. Tatt i betraktning at vi som foreldre
med sikkerhet vet at den ene av disse to bare er eventyr, er det
kanskje snålt at vi har lagt vekt på akkurat denne mannen….
Men hva med Jesus? Neste år regner jeg med at julenissen blir
avslørt, og hva da? Hvis man ikke tror på Jesus heller, hvorfor
feirer vi da julaften?»(red. sitat noe endret).
Mange kjenner seg nok igjen i det som denne mannen her

beskriver. Vi påvirker barna våre slik at de skal tro på julenis-
sen, påskeharen og tannfeen. Det er vel nokså harmløst, og et-
ter min mening kan det godt høre med i barndommen. Det
har det gjort i min oppvekst, og det gjør det hos mine barn
også. Vi voksne prøver jo å påvirke barna i positiv retning. Det
som har vært fint og bra for oss, ønsker vi også at våre barn
skal få del i, som sunn mat, trening, og det å jobbe godt på
skolen. Men hva med Jesus?, som skribenten sa. Er det så ille
å påvirke barna til hva de skal tro på? Når min tro er det bes-
te og viktigste i mitt liv, så ønsker jeg at mine barn også skal få
oppleve dette. Jeg har også gått på turn som barn, noe jeg hus-
ker som morsomt. Og siden jeg også vet at det er viktig og
sunt for barn å bevege seg, legger vi til rette for at også våre
barn igjen skal få mulighet til å prøve ut dette. 
Nå må det jo også sies at det ikke blir helt riktig å likestille

trening med tro. Men det kan få frem et poeng. Og det er at
man trenger å bli kjent med noe dersom man skal gjøre seg
opp en mening om det. Julen er en gyllen anledning til å for-
midle tro. Den har et flott og enkelt budskap, barn og voksne
er kanskje mer åpne for troen i denne perioden, og fokuset på
familie og mennesker i nød står sterkt. På 400-tallet argumen-
terte kirkens ledere for en forberedelse til jul på denne måten:
«Når denne verdens barn med slik glans feirer sin jordiske
konges fødselsdag, hvor må ikke da vi med omhu feire vår evi-
ge konges! La oss flere dager i forveien rense våre hjerter,
klare vår samvittighet, gjøre vår ånd i stand, så vi med glans
og uten flekker kan gå i møte med vår kommende ubeflekke-
de Herre.»
Litt annerledes språk den gangen, men vi skjønner innhol-

det. La oss feire Jesu fødsel, og ikke glemme ham når julen er
over. Jeg vil avslutte denne julehilsenen med noen gode ord
fra barnemunn. Det er nok ikke for ingenting at Jesus sier at vi
må komme til ham som barn.
En mor holdt på å pakke bort all julepynten da julen var

over. Hun kom til julekrybben og begynte å legge delene på
plass i esken da hun oppdaget at Jesusbarnet var borte. Hun
spurte 4-åringen sin om han visste hvor Jesus
var. Han svarte: «Ja, men han vil ikke at jeg
skal si det til noen.»                «Hvorfor ikke?»,
spurte moren. «Fordi han ikke har lyst til å bli
lagt vekk sammen med julepynten,» sa han.

Hva tror vi på
i jula

BIBELquiz
1 Hvem var keiser på den
tiden da Jesus ble født?

1. Augustus 
X. Nero 
2. Kvirinius

2  Hvem fikk først melding
om Jesu fødsel etter at den
hadde funnet sted?

1. Gjeterne 
X. Herodes 
2. De vise menn

3  Hvor gammel var Jesus
da han ble omskåret?

1. 2 uker 
X. 8 dager 
2. 6 mnd.

4  Da Jesus-barnet ble båret
inn i tempelet første gang,
kom en profetinne som pro-
feterte over barnet. Hva het
profetinnen?

1. Debora 
X. Susanne 
2. Anna

5  Hva heter de tre kvin-
nene som er nevnt i Jesu
ættetavle?

1. Ester, Rut og Naomi 
X. Tamar, Rahab og Rut 
2. Rut, Batseba, Maria

6  Hvor gammel var Jesus
da han satt sammen med
de skriftlærde i tempelet og
samtalte med dem?

1. 12 år 
X. 8 år 
2. 15 år

7  I hvilket evangelium står
juleevangeliet?

1. Markus 
X. Lukas 
2. Johannes 

8  Hvem profeterte at Jesus
skulle bli født i Betlehem?

1. Sakarias 
X. Mika 
2. Jesaja

Riktig svar:
1. 1Augustus 
2. 1 Gjeterne
3. X 8 dager
4. 2. Anna
5. X Tamar, Rahab og Rut
6. 1. 12 år
7. X. Lukas
8. X Mik
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– trosopplæring i Fjære menighet

Ingunn Metveit Olsen
menighetspedagog

STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

VI SYNGER JULA INN
i Fjære kirke 16. des. kl. 18.00
• Fjære og Grimstad musikkorps • Elle Melle •

• Joy • Ungdommer fra FMU •
• Åge og Dina Andersen •

Dåpsskole starter i januar

Til slutt er det tid for en
gave til alle 5-åringene, nem-
lig julecd’en de hørte da de
kom tuslende inn i kirka. De
stiller seg i kø og får hver sin
cd til glede og trosopplæring.
Vi håper den kan bli brukt i
mange år fremover.
Er du 5 år og har ikke fått

julecd’en, kan du ta kontakt
med menighetskontoret og
hente en der.
Vi minner om at på nyåret

blir det dåpsskole for den
samme aldersgruppen, men
som i løpet av 2013 blir 6 år
og begynner på skolen. Dåps-
skolestart i Fjære kirke søn-
dag 20. januar kl. 11.00 og i
Fevik kirke kl. 17.00. Utdeling
av boka: «Den usynlige ven-
nen». Det blir tre samlinger,
og en avsluttende gudstjenes-
te for dåpsskolekandidatene
den 10. februar.
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Noen krabber, noe
ruller rundt og
rundt, noen ligger
på ryggen og
spreller med armer
og bein, og noen
reiser seg opp etter
stolbein eller
bordbein eller
andres bein. Vi er
altså på besøk på
hos Babysang
gruppa. 

15 babyer kravler rundt og 15
mammaer sitter på gulvet og
prater og passer på at den ene
babyen ikke slår den andre i
hodet med en leke eller lugger.
Denne gangen er ting litt an-
nerledes. Det er juleavslutning
og mammaene koser seg med
julegrøt, pepperkaker og man-
dariner. Babyene skjønner nok
ikke så mye av dette, men det
de «skjønner» eller husker er
sangstunden. Vi ser at etter
noen ganger med Babysang,
som inneholder både sang,
dans, rim og regler, kjenner
babyene innholdet igjen. Det
er så moro å se! Det er for ek-
sempel en sang som heter
«Stor bølge, liten bølge,» hvor
babyene ligger på gulvet på et
teppe, og mødrene bølger
med et tynt «tøyhav» over
dem. Da er det fantastisk å se
hvordan de fryder seg. Det

samme gjelder også mens ba-
byene lytter til klassisk musikk
mens mange store og små så-
pebobler daler ned over dem.
Det er både spennende og fas-
cinerende, syns de små.
Kirsti Svalastog Knutsen,

som er leder for Babysang-
kurset, er en dyktig dame til å
synge og er en omsorgsfull
person. Hun har gått på flere
Babysang-kurs for ledere, og
har drevet med Babysang i 6
år (siden jan. 2007). Fjære me-
nighet startet for første gang
opp med Babysang høsten
2005. Da var det menighets-
pedagogen den gang, Vibeke
Marie Tobiassen, som fikk
med seg Margrethe Rognstad
på et lederkurs. Da de kom til-
bake, fulle av inspirasjon, var
de klare for å innføre dette i
Fjære menighet. Det er vi vel-
dig glad for. Babysang er et

Autorisert regnskapsførerselskap
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

NB!

flott tiltak. Det er noe vi kan
tilby allerede når barnefamili-
ene kommer til dåpssamtaler i
kirka. Da får de nybakte forel-
drene en unik mulighet til å bli
kjent med kirke, menighetslo-
kale, ansatte og frivillige i kir-
ken, og andre nybakte forel-
dre. Det blir som et forsiktig
steg inn i menigheten. Vi hå-
per og tror at dette fører til at
terskelen blir lavere for at for-
eldre og barn kommer igjen til
kirken til andre arrangemen-
ter.
Denne lille juleavslutningen

markerte slutten på dette Ba-
bysang-kurset, som startet
opp rett etter høstferien. Hvert
kurs går over 8 mandager, og
vi har et kurs i høsthalvåret og

et i vårhalvåret. Kurset passer
for babyer i alderen 3 mnd.-ca.
10 mnd, og holdes på FMU-
bygget like ved Fjære kirke.

F Ingunn Metveit Olsen
tekst & foto

Juleavslutning for

Neste
babysangkurs

starter mandag 21. januar
2013 på FMU-bygget kl. 12.00. 

Kurset koster 100 kr, og går over de
neste 8 mandagene (ikke babysang i

vinterferien). Husk påmelding! 
Er det noe du lurer på, eller du har lyst til å
melde deg på dette kurset, ta kontakt med
menighetspedagog Ingunn Metveit Olsen 

på imo@grimstad.kirken.no  
eller tlf. 37 09 01 18 / 37 09 01 13

Vi har også småbarnssang hver
mandag på FMU-bygget kl. 10.00 for

barn fra 0-6 år. Sang, rim og regler, lek, 
nistespising og sosialt samvær. 

Vi holder kaffe, te og saft. 
Oppstart mandag 14. januar.

STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

BLI FADDER!

Bregnevn. 10, Fevik
konto  2801.02.58148

babysang



BARN OG UNGE
BABYSANG
FMU-huset på man-
dager (påmelding)

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

SMÅBARNSTREFF
Vik bedhus fredag 
kl. 10.00-12.30

SMÅBARNSTREFF
Fevik kirke hver
onsdag kl. 10.00-
12.00 

FEVIK KIRKE
SØNDAGSSKOLE
BS-AGENTENTE
Disse annenhver
søndag kl. 11.00

VIK SØNDAGSSKOLE
Vik bedehus hver
søndag kl. 11.00-
12.00

TORSDAGSKLUBBEN
Vik bedehus annen-
hver torsdag
kl. 18.00-19.30

HESNES
JENTEFORENING
Hesnes bedehus 
annenhver tirsdag 
kl. 17.30-19.00

BARNELAGET LIA
Lia bedehus annen-
hver onsdag i par-
tallsuker
kl. 17.30

ELLE MELLE FEVIK
Elle Melle Mine hver
tirsdag i Fevik kirke
kl. 17.15
Elle Melle Tween og
tenkor-gruppa Joy
annenhver tirsdag
kl. 18.15

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

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

ELDRETREFF
på Vik bedehus
kl 16.00 hver fjerde
tirsdag i måneden.
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JULEEVANGELIET
Vår gode kollega i Landvik og Eide, Jostein Ørum, har skrive ei vakker bok: «Mitt umu-

lige barn». 25 adventsmeditasjonar over dei ulike personane i, rundt og bak juleevangeli-
et. Fortelinga om Jesu fødsel er ei vakker historie. Igjen skal vi lese og la oss utfordre av
denne flotte historia når vi endå eingong går mot jul. Vi skal saman med barnehagane ha
julevandringer i både Fevik og Fjære kyrkje der vi forteler historia gjennom ulike stasjo-
nar. Juleevangeliet blir også lest og spelt og sunge på ulike skulegudstenester før jul. Og på
julaften er det sentrum i gudstenesta – og kanskje er det mange som les det ved middags-
bordet heime.
Det er ei vakker historie – og den utfordrar oss. Jula handlar om ein Gud som bøyger seg

ned, kjem nær oss menneske. Ein Gud som lar seg føde inn i ein vanskeleg og fattig ver-
den, viser oss ein annan veg enn makt og rikdom. Vi blir utfordra til å følgje han som vart
ein tenar for andre, han som viste oss kjærleikens veg. Den glade meldinga om «det umu-
lige barnet» skal igjen lyde rundt heile jorda. Meldinga om Gud som blir menneske, Ordet
som blir kjøt og blod. 
Midt i ein verden som treng fred og forsoning meir enn nokon gong skal igjen jula fei-

rast. Juleevangeliet om fredsfyrsten som er født skal lesast og forkynnast. Og vi ber om at
det må bli meir enn ord, at Ordet kan bli mennesket igjen når vi høyrer det, at det kan bli
kjøt og blod, få armar og bein, og brennande hjarte kan gå ut med tru, håp og kjærleik,
skape fred, forsoning og fellesskap.
GOD JUL – med juleevangeliet, verdens vakraste historie, i sentrum!

Helsing Helge prest,
Fjære, i advent 2012 

hilsen presten

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no
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KONTAKTinformasjon
Fjære menighet

ANSATTE

POSTADRESSE
Fjære menighet
Fjæreveien 185
4885 Grimstad

TELEFONER
Sentralbord kirkekontoret
37 09 01 00
Fevik kirke
37 04 82 33

Håvard Backe
Kirketjener i Fjære
T: 37 09 11 40

Helge Flaath
Kirketjener i Fjære
T: 37 09 11 40

Kjell Olav Haugen
Kateket
koh@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 16

Kirsti Pedersen Haugen
Musikalsk leder i Fevik
kph@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 17

Andrea Maini
Organist i Fjære
am@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 15

Anne Marie Midtbø
Daglig leder
amm@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 13

Helge Spilling
Sokneprest
hs@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 12

Oddvar Tveito
Kapellan
ot@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 09

Eli Anne Haugen
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 
aktiviteter i kirkene finner du på

www.fjæreposten.no

Ingvild Wangensteen Limm
Barne- og ungdomsarb.
iw@grimstad. kirken. no
T: 37 09 01 14

TRENGER DU KIRKESKYSS?
Trenger du skyss for å komme deg til gudstjeneste,
kan du ringe en av disse kontaktene:

Beth Løhaugen, Kroken, tlf. 48277934
Kari Normann Erlandsen, Hesnes, tlf. 37041333 / 91109837
Berte Marie Reiersølmoen, Bergemoen, tlf. 37042241
Solveig Tønnesøl, Grefstad/Hausland, tlf. 37047191.

GUDSTJENESTENE des.-febr.

PREKENTEKSTEN
for 3. søndag i advent, 16. desember 
31 Dersom jeg vitner om meg selv,
er mitt vitneutsagn ikke gyldig. 32
Men det er en annen som vitner om
meg, og jeg vet at hans vitneutsagn
om meg er sant. 33 Dere sendte bud
til Johannes, og han har vitnet for
sannheten. 34 Men jeg er ikke av-
hengig av at noe menneske vitner
om meg. Dette sier jeg for at dere
skal bli frelst. 35 Johannes var en
brennende og skinnende lampe, og

for en tid ville dere glede dere i lyset
fra ham.

36 Men jeg har et sterkere vit-
neutsagn enn det Johannes ga: de
gjerningene Far har gitt meg å full-
føre. Og det er disse gjerningene jeg
gjør, som vitner om at Far har sendt
meg.

Joh 5,31-36

Fjære kirke
16.12. 18.00 Vi synger julen inn
24.12. 14.30  Gudstjeneste v/Helge Spilling
24.12. 16.00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
25.12. 11.00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
26.12. 11.00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
31.12. 23.15 Gudstjeneste v/Helge Spilling
06.01. 11:00 Gudstjeneste v/ Helge Spilling.
13.01. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
20.01. 11:00 Familiegudstjeneste 

v/Helge Spilling. Dåpsskolestart
27.01. 11:00 Felles gudstjeneste 

på Bibelskolen.
03.02. 11:00 Gudstjeneste v/Svein Lilleaasen
10.02. 11:00 Familiegudstj. v/Oddvar Tveito. 

Avslutning av dåpsskolen.
13.02. 20:00 Askeonsdagsgudstjeneste 

v/Oddvar Tveito. 
Sang av PROKOR

17.02. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland.
24.02. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling

Fevik kirke
22.12. 20.30 Julenattine i Fevikhallen
24.12. 14.30  Familiegudstjeneste 

v/Oddvar Tveito
24.12. 16.00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
25.12. 13.00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
30.12. 16.00 Juletrefest i Fevikhallen
06.01. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
13.01. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland
20.01. 17:00 Familiegudstjeneste 

v/Helge Spilling. Dåpsskolestart
27.01. 19:00 Fest på kjerka.
03.02. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
10.02. 17:00 Familiegudstjeneste 

v/Oddvar Tveito. 
Avslutning av dåpsskolen.

14.02. 19:30 Temakveld med Steinar Ims.
Tema: Relgionsdialog.

17.02. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito

...alt var slik 
som det var
sagt dem.

det
skjerdet

skjer
det
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Aut. Rørleggerfirma

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

Sydens katedral, Pastor
Strømmes Minnekirke, var
fullsatt da Hesnes Brothers
hadde lovsangsgudstjeneste
der 11. november.  Over 360
personer var møtt fram for å
oppleve lovsangsgudstjeneste
med Helge Spilling (liturg),
Vidar Øvland (preken), Kirsti
P. Haugen og Hesnes Brot-
hers.   Det ble en gudstjenes-
te som ikke vil bli glemt.
På kvelden var det konsert

samme sted. Også konserten
samlet mye folk, og sangbrø-
drene ga alt i en variert og fin
konsert.  Det  var ikke bare
nordmenn som var tilstede;

noen spanjoler fortalte etter
konserten at de ikke forsto
noen ting, men de  følte var-
men. Det er en god attest.
Konsertdagen var også fars-
dag, og enda snakkes det her
nede om en utrolig fin sang
som hyllet far.
Etter fine dager i Albir var

det Torrevieja som skulle be-
søkes.  Prinsesse Märtha
Louises kirke var arrangør for
en konsert i regi av Sjø-
mannskirken.  Hesnes Brot-
hers, med sin dyktige og inn-
spirerende leder, vil bli hus-
ket lenge.  De formidlet så
mye med sin sang, og det er

der et samstemt krav her
nede at «de må komme igjen!
Dette må vi ha mer av!»

Hilsen Reier S. Hetland

Stor takk til Reier for
helhjertet innsats som gjorde at
turen i det hele tatt ble noe av.

Han fungerte som både
«impresario», vert og sjåfør

under oppholdet.
Hilsen Brødrene

i Spania
HESNES BROTHERS

Hesnes Brothers ble varmt mottatt da de besøkte Albir/Alicante
i november og holdt lovsangsgudstjeneste i Minnekirken og
konsert både der og i Torrevieja. Den umiddelbare reaksjonen
var at gruppa måtte komme tilbake neste år også.

Hesnes Brother hadde både lovsangsgudstjeneste og konsert i Pastor Strømmes Minnekirke i Alicante

Over: Den andre konserten
ble holdt i Prinsesse Märtha
Louises kirke i Torrevieja. Her
er det sognepresten i rolle
som trommis og gruppas mu-
sikalske leder Kirsti P. Haugen
ved flygelet.
T.h.: Formiddagsbesøk på kir-
kesenteret i Albir, for å teste
vaflene!

Det har vært lagt ned store
mengder dugnadstimer i for-
kant av årets loppemarked og
etter evaluering fra alle avde-
lingsleder er det vedtatt at vi
ikke tar i mot lopper på utsi-
den av garasjen før 1. mai
2013.  Har du noe du ønsker å
gi før dette (enkeltting eller
bo), må dette avtales med
kontoret på forhånd.

Søppelhåndtering
Vi vil fra 1. mai sortere mye

på forhånd og ta inn nesten

daglig det som kommer på
utsiden av garasjen.  Det ble i
2012 levert 22 tilhengerlass
med søppel før loppemarke-
det, så vi blir brukt som søp-
pelplass og av og til. I den an-
ledning ber vi dere som ikke
bruker alle gratis billettene til
søpla om å gi disse til FMU.
Disse kan leveres på menig-
hetskontoret.
Ønsker du å være med oss

som annenhver mandag sor-
terer lopper fra 1. mai kontakt
Kristian Tønnesøl.  Vi er 4-5

stykker som sorterer og har
kaffe fra 19-21.
Har du og mulighet til å

hjelpe oss de siste tre dagene
før loppemarkedet 7. septem-
ber 2013 og spesielt på selve
dagen er vi takknemlig.  Det
er et must for at vi skal kunne
holde i gang dette.  Sett dato-
ene i kalenderen allerede nå!
Ønsker du å få sms med på-
minninger send: FJAERE
FMU til nummer 2077.

Garasjen
Etter loppemarkedet i år er

det gjort en stor dugnad i ga-
rasjen.  Det er ryddet opp på
trevet og revet dette, gamle
oljefat er levert og det er skif-
tet all belysning.  Dette gjør at
vi nå har en brukervennlig
garasje som kan brukes og er
ryddig.  

Plasthall
I august var plasthallen til

bussen og lopper klar.  Denne
ble satt opp av Industritek AS
etter at Olav Lindstøl AS had-
de gitt oss «gi bort» pris på
grunnarbeide og asfalt.  Spa-
rebanken Sør sponset oss
med 99.000.- 

Uteområdet og bygget
I høst har Thorvald Hansen

vært engasjert for å få på
plass mye av det forfallende
både ut og inne.  Dette har
gjort til at det er blitt et løft
og en viktig investering fra
menigheten.  Dette håper vi
at blir gjort i 2013 og.  FMU
og Fjære menighet må ta vare
på bygget og området. Det
generere flere frivillige når
noen drar i gang og letter be-
lastningen på Kjell Olav og de
andre ansatte. 

Bussen
Bussen er et kjent merke

både lokalt og nasjonalt.  Den

drifter seg selv ved utleie og
har en komité med 5 perso-
ner som er ansvarlige. I fjor
og i  år og frem til juli 2013
har Sport 1 i Grimstad ved
Kristiansen familien sponset
bussen med 75.000.- i året.  Vi
er takknemlig for at lokale gir
til et så godt formål.  Ønsker
du som privatperson
(2840.31.19581) å bidra har vi
tavle i bussen som vi skriver
opp de som gir gave på kr
3000 eller mer.  Her har både
bedrifter og enkeltpersoner
gitt.  Takk til de og.
Vi vil igjen takke alle som

frivillig stiller opp for FMU
og bygget.  Det gjøres en vik-
tig jobb for menigheten ung-
domsarbeidet, både av frivil-
lige og lønna personer.  Det er
en flott gjeng i FMU-ledelsen
som alle burde ha mer ros.
De legger ned mange timer
og mye engasjement.

Hilsen fra 
Vidar 

Øvland, 
Tom 

Heskestad 
og Kristian 

Tønnesøl

Vi vil takke alle som bidro under årets
loppemarked.  Det ble ny rekord med
314.000 kr og en god reduksjon i
utgifter. 

FMU, lopper og drift – fra tre frivillige
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Det inviteres til guttetur på ski 8.-10. mars 2013
Turen går i området Haukeliseter og nordover

FREDAG: Avreise Vik kl. 16.00. Vi kjører til Haukeliseter der vi får middag
før vi tar kvelden.
LØRDAG: Etter frokosten går vi nordover til Hellevassbu (selvbetjent)
(25 km.) 
SØNDAG returnerer vi til Haukeliseter for dusj og middag før heimreisa.
Turen går i flott høyfjellsterreng imellom 1000 og 1400 meter over havet.
Helge prest blir med og gir oss ord for dagen og natta.
Du behøver ikke være i kjempeform for å være med.

TURPRIS ca 1300 kr. for DNT medlem, 1400 kr for ikke-medlem. Dekker 3
middager, 1 frokost, 2 overnattinger og kjøring.
Har du mulighet så bli med og få mange gode opplevelser sammen med
andre «store gutter».

PÅMELDING til Leif på mail lhodneb@broadpark.no eller 97594772.
Maks antall er 20 stk (først til mølla).

PÅMELDINGSFRIST 6.januar 2013.

Hilsen turgruppa i Fjære menighet 
Jan Midtbø, Helge prest,  Kristen Leifsen og Leif Hodnebrog

det
skjer

GUTTETUREN 2013

12 | Fjæreposten 6 • 2012

Helga 14.-16. sep-
tember dro en for-
ventningsfull gjeng
på tur. Hele 29 stk,
menn og kvinner i
skjønn forening.

Sykkeltur på Hardangervidda var målet. 
Fredag kveld ankom vi Rjukan fjellstue hvor vi

overnattet. Etter frokost og nistesmøring bar det
av sted. For å komme opp i høyden tok vi Kros-
sobanen. Noen av oss greide ikke helt å nyte den
delen av turen, og var veldig glade da vi kunne
sette beina på fast grunn på toppen.
Men været var veldig fint! Litt overskyet på for-
middagen, og fin sol utover ettermiddagen.

Vi hadde fått beskjed om at de 3,7
milene som skulle

tilbakelegges

denne dagen var 3i lett terreng, det var bare de to
første kilometerne som måtte trilles. Terrenget
var nok litt mer kupert enn vi hadde regnet med
og motvinden førte også til at vi enkelte ganger
måtte tråkke på i utforbakker. Men flott natur,
trivelig reisefølge og hyppige pauser gjorde at vi
akkurat rakk å komme frem i rett tid til Synken,
hvor vi skulle ta båten til Mårbu. Noen veldig
spreke hadde syklet føre for å ta en tidligere båt
slik at vi andre skulle få plass.
Når du kommer inn til Mårbu føler du virkelig

at du er på Hardangervidda. Turistforeningshytta
ligger flott til ved Mårvann. Det må også nevnes
at selv om gradestokken ikke viste så mange var-
megradene var det noen spreke karer som tok seg
et bad i Mårvann!  Vi andre gikk heller for en
varm dusj, inne.
Neste dag var det igjen båttur over Mårvann.

Alle 29 med bagasje og et mannskap på 2 i en båt
på knapt 30 fot (den var vist sertifisert for

enda flere). Sykkelturen den-

ne dagen var for det meste nedoverbakke og fort
gikk det. De mest fartsgale var opp i 60 km/t. Hel-
digvis kom alle hele ned til Atrå. Her var vi invi-
tert til tante og onkel til Helge, Randi og Per Spil-
ling. Per blåste i luren da vi ankom og Randi ser-
verte kaffe og kake, og vi hadde en flott stund i
hagen og inne i huset deres. De bodde i et lafta
hus med torvtak, og på taket hadde de dagen i
forveien plukket 15 l tyttebær.
Helge hadde kveldsbønn med oss, og både lør-

dag og søndag hadde vi samling i det fri. Else og
Kristen hadde med sanghefter og sangen lød
friskt inne på Mårbu og ute i det fri.

Takk til Fjære menighets turgruppe med
turgeneral Leif Hodnebrog i spissen for nok
en fantastisk tur. Vi gleder oss til neste!

Menighetens turgruppe tok syklene til Hardangervidda

Sprekingene
Det finnes en gjeng iherdige turentusiaster i Fjære menighet, som jevnlig har noe fore. I høst var de
på sykkeltur på Hardangervidda. Og ryktet forteller at de på ingen måte har tenkt å gi seg med dette.

Turgeneral Leif Hodenbrog leder an
for troppen av spreke turentusiaster
fra Fjære menighet

F Anne Marie Midtbø
tekst & foto

F Helge Spilling
foto
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merke til detaljrikdommen i
tegningene hans, øyet for det
rette perspektivet og de na-
turtro gjengivelsene. Alle som
har vært borti eller har litt
kunnskap om å jobbe med
leire og figurer i leire, vil bli
imponert over detaljrikdom-
men som også finnes i skulp-
turene hans, når en vet hvor
utrolig lite som skal til for å
knekke og ødelegge en slik
skulptur under arbeidet, når
detaljene blir små og tynne.
– Jeg liker det klassiske, be-

tror han meg, og lar det
skinne igjennom at han synes
det er mange «keiserens
skreddere» der ute.
Det er helt tydelig hvor

Arnfinn henter inspirasjon til
tingene han lager. Og når han
prater kommer det også fram
at han har lest en masse. For
det er i mytologi og ikke
minst eventyr og fabler, han
henter idéene; ikke bare fra
norrøn mytologi, men også
fra klassisk gresk-romersk,
slavisk, baltisk, russisk – alt.
– Det mytolgoiske og even-

tyrene har alltid vært min
verden, forteller han. Det er
alltid en baktanke og noe å
lære i de fortellingene, og
personifisering av egenska-
per og fenomener som du
kan sette et ansikt på, alt etter
hvordan du oppfatter det.
– Den første boka jeg kjøp-

te selv, da var jeg ikke gamle
gutten, var Edith Hammil-
tons «Mythologi». Den har

jeg enda. Den hadde et fan-
tastisk cover, og etter det var
jeg hekta. Nå har jeg kassevis,
et helt bibliotek av bøker om
myter og sagn, legender og
teologibøker og alt mulig fra
hele verden, forteller han.
Et av Arnfinns største for-

bilder er Allan Lee, kjent il-
lustratør av Lord Of The
Rings-utgaver og sentral i ut-
formingen av kulliser og re-
kvisita til Peter Jacksons fil-
matiseringen av boka.
Tingene Arnfinn lager er

både stående skulpturer
montert på en steinfot, eller
på steinplate for opphenging
på vegg.
– Hvorfor støper du ikke

skulpturene i bronse?
– Det skulle jeg gjerne gjort,

det er drømmen å kunne gjø-
re det, men det koster penger.
Å lage former og få tingene
støpt er kostbart, opplyser
han meg. Men han har ikke
lagt tanken helt på hylla.
Arnfinn tar meg med ut i

hagen, hvor det også finnes
en flere eksempler på kreati-
viteten hans – og som kanskje
kunne serieproduseres. En
peis i hjørnet av hagen, hvor
en ørn troner på toppen med
vingene spent ut, er et tidlig
eksperiment med å forme
skulturer i betong armert
med netting. Et annet sted
står en liten fontene-vegg av
leka hvor dekorasjonen er et
relief. Oppe i et frukttre står
et stort fuglehus, tydelig rus-

sisk inspirert. Det samme
gjelder en figur inni en eføy-
busk – et lite hus med fugle-
bein og en liten gnomlikende
figur inni huset.
Trolig er det ikke bare meg

som var uvitende om hva

Arnfinn drev det til med
kunstnertallentet sitt. Derfor
var det ekstra hyggelig med
et gjennsyn og denne praten,
og at vi fikk bruke tegningen
hans på årets julenattinépla-
kat. Så vi takker!

KILDE TIL TANKE OG TRO FRA
GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

SCOTT OM
gleden av et juletre
«Men du store verden,

hørte de tante Poses stemme,
«hva skal dette bety?»
«Nei!» ropte de unge pi-

kene og stilte sig på tærne,
det var ikke fritt for at de føl-
te et stikk i hjertet så store de
var. 
«Kjære,» sa fogden rolig,

«jeg har jo sagt det hele tiden
– – det er for barnas skyld,
skjønner dere, det var ikke
råd å få noget juletre i år.»
Vesle-Thor og Sigrid var

stanset straks innenfor dør-
terskelen. De stod forferdet
og stirret frem, vilde ikke tro
sine egne øine, der – der stod
sopelimen allikevel..
Det var noget så inderlig

komisk over deres hjelpeløs-
het, de så og så … kunde ikke
begripe … fogden måtte snu
hodet vekk…
(…) De snudde ansiktene

sine – øinene gled spørrende
fra den ene til den andre. Var
det virkelig alvor at de skulde
gå rundt den lille stygge ting-
esten der på gulvet som om
det var et ordentlig juletre?
(…) «Nå barn, hvad kikker

dere efter? spurte bestefar.
De stod begge som de var
grepet i å stjele og så ned i
gulvet.
«Er det julegaver kanskje?»
«Ja,» svarte Vele-Thor

skamfull.
«Hm, ja» – bestefar skalv

så underlig i stemmen, «har
dere lett ordentlig, da?»
(…) Har vi ikke nu vært alle

steder?»
(…) Hvor har vi ikke vært

da?»
«Der – der inne!» De pekte

på døren til hjørnestuen.
«Nei, det har dere rett i,

det hadde jeg rent glemt;
men nu orker ikke bestefar
mer, så der får dere se efter
selv.»
(…) De to gikk med ban-

kende hjerte over gulvet,
Vesle-Thor med limen forsik-
tig foran seg i begge hender
… der åpnet Sigrid døren …
Det kom et høit jubelskrik,

og Vesle-Thor glemte beste-
fars formaning – han slengte
limen med lysene langt bort-
over gulvet og styrtet inn
over terskelen – for der stod
et mektig , blendende juletre,
som likesom bredte et ildhav
omkring seg, og toppen gikk
helt op i taket...

Fra «Tante Pose» (1904), 
s. 62-67 (utg. 1935)

Arnfinns tolking av Pan

Typen relief Arnfinn har laget på en fontene i hagen sin, har han tanker om å kunne gjøre til et produkt for serieproduksjon.
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– Det må jo være Arnfinn,
tenkte jeg en dag jeg kom kjø-
rende på Sømsveien. Arnfinn
kom fra USA til klassen vår
på Fjære ungdomsskole. Jeg
hadde ikke sett ham siden
den gangen. Da Hans Kristian
Brekke for litt siden viste meg
en avsinding «riktig» og de-
taljert tegning av en Norton
Commando som Arnfinn teg-
net som 16-17 åring, kom
tanken om å utfordre man-
nen til å tegne noe for Fjære-
posten til jul, hvis han kunne
tenke seg det. Så en kveld
troppet jeg opp hjemme hos
ham. Det var ikke annet å
vente enn at jeg måtte pre-
sentere meg, men så var også
kontakten opprettet. Arnfinn
var også lik seg fra dengang-
en, bortsett fra at det var
mindre igjen av de lange tjuk-
ke røde håret. Så kunne jeg
legge fram ærendet mitt. Et-
ter et par runder på gulvet
visste han beskjed:
– Jeg har en tegning et sted

som jeg tror kunne passe…, sa
han, men så var det å finne
den… På grunn av ombyg-
ging i andreetasjen var det en
del kaos andre steder i huset,
og han visste ikke just hvor
ting var og om han hadde
dem. Men han var snart tilba-
ke – med tegning –  som illus-
trerer «Piken med svovelstik-
kene» av H.C. Andersen. 
– Ta den med deg og se om

den kan brukes. Hvis ikke kan
jeg lage noe annet. Det hadde

vært fint om du hadde noe
som kunne sette meg på spo-
ret, sa han. Men tegningen
passet jo flott til tema for ju-
lenattinéen, «kom nå jul med
lyset ditt», faktisk ganske som
hånd i hanske. Den går ikke
direkte på juleevangeliet,
men den illustrer tydelig noe
av det som er julens utfor-
dringen, å leve slik at vi sprer
lys, varme og kjærlighet til
dem som opplever verden
mørk og kald. 

Takk til lærerne
Dessverre er det ikke så ofte

en hører en kunstner fortelle
at det var takket være skolen
at hun eller han fikk utviklet
sitt kunstneriske tallent. Men
det hender… Arnfinn forteller
i alle fall begeistret om Sig-
valdsen og fru Fjære, to av
formingslærerne på Fjære
ungdomsskole tidlig på sytti-
tallet, som både så ham, kun-
ne og ville hjelpe ham videre. 
– Det er ikke mye av det i

norsk skole. De som er flinke
får ikke god nok hjelp, og tal-
lentene blir ikke tatt vare på.
Det var de flinke til i gamle
Sovjetunionen (Arnfinns
kone er oppvokst i St. Peters-
burg) og den finske skolen
har de adoptert mange av de
samme ideene.
Som vi har sett i media siste

året kommer skolefolke fra
hele verden til Finland for  å
lære av deres suksess. 

Et levebrød
Det er en lang og krunglete

vei å komme dithen at en kan

ha et levebrød av kunsten sin,
det har mange fått erfare.
Arnfinn også. Det handler om
å kjenne de rette mennes-
kene, noen som kjenner
noen, for å få de rette kontak-
tene, som kan hjelpe og åpne
noen dører. Tallent og ambi-
sjoner aleine er ikke alltid
nok for å komme i mål.
Mange har erfart at både
snarveier og omveier er deler
av løsningen. Arnfinn søkte
mange ganger på Kunst- og
håndverkskolen, men kom
ikke inn. Det var ikke politisk
korrekt å være norsk-ameri-
kaner den gangen, smiler
han. Han måtte finne andre
løsninger.
Etter reklametegning og

dekoratørlinja, dro han tilba-
ke til Statene og var en stund
på en privat skole der. Han
seilte for noen firma på vest-
kysten, og hadde noen utstil-
linger der borte. Det var
mens han fortsatt drev med
tegninger.  Men gjennom
egenutvikling og ulike jobber,
i tillegg til hjelp, tips og vei-
ledning av kolleger og venner
på veien, har han bygget sin
kunstneriske platform. Idag
driver han nesten uteluk-
kende med keramikk og
skulptur. 
– Jeg har hatt utstillinger

hvert år, hos Anne Attestog i
Galleri Hove, hos Truls Dahl
og Cettina Spano i Studio
d’Arte i Risør og seinere Gjer-
stad. Reidun Emanuelsen i
Galleri Fløistad i Arendal har
mange av mine ting og selger
en god del. Ellers går det mest
i bestillingsverk fra kunder
som har spesielle ønsker om
noe jeg skal lage, forteller
han.
En annen som har vært til

god hjelp er Kari Bugge Fjære
i Grimstad.
– Jeg blir ikke millionær av

dette, understreker han.
Tvert imot har han fått betale
med en arbeidsskade. Under
arbeid som sandblåser i Hau-
gesund falt han baklengs ned
over en rørflens iført sand-

blåserdrakt. En slik drakt har
en luftkran på ryggen; den
fikk han slått inn i korsryg-
gen, med sprukket ryggvirvel
som resultat. I tillegg plages
han av krystallsyke, så til ti-
der er det en utfordring å be-
vege seg. En behandler som
skulle prøver å fikse ryggen,
gjorde bare vondt verre.

Skulptøren og 
mytologiene

Hans tallent innen tegning
til tross, så er det altså kera-
mikkskulpturer og relieffer
som har blitt hans felt. Han
har kommet fram til en glase-
rings- og brenningsteknikker
som både gir styrke til figu-
rene og samtidig et inntrykk
av bronse. 
Alt på ungdomsskolen la vi

Inspirasjon fra 

Kunstneren som står bak illustrasjonen på årets
julenattinéplakat (se siste side) er Arnfinn Andreassen
Messevoll. Han er fevik-mann, selv om om han også har
røtter i USA. Allerede da han dukket opp i klassen vår på
ungdomsskolen, skjønte vi at denne gutten hadde
kunstneriske talent utenom det vanlige. Heldigvis var det
også noen lærere som skjønte det.

mytenes verden

Skulpturen av Frøya er Arnfinns tolking ut fra en bitteliten flat-
klemt sølvnål fra Sverige. En av Arnfinns egne favoritter.

Dette relieffet er fra islamsk mytologi

F Peer Rødal Haugen
tekst & foto



Tegning: Arnfinn Andreassen Messevoll


