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Følg meg. Det er søndagens prekentema. En kortere instruks
for alle tjenestegjørende til alle tider, kan knapt tenkes. Så kort-
fattet, enkelt – og likevel så vanskelig! Ikke desto mindre har
det fungert i snart tjue århundrer og rekrutert millioner av men-
nesker til å bære budskapet hans kloden rundt.
I kirka snakker vi ofte om å gjøre tersklene lavere for men-

nesker, så det skal være lettere for dem å «komme inn» i våre
sammenhenger. Vi snakker i det hele tatt mye i kirka. Vi bruker
også mye tid på å lage opplegg og programmer og legge til ret-
te og ordne og greie. Misforstå meg rett; mange legger ned
mye tid og godt arbeid i å lage istand til arrangementer. Like vel
hender det at jeg griper meg i å tenke: Hvordan viille et tids-
regnskap sett ut, over all medgått tid til «aktivitet» – arrange-
ring og organisering og programarbeid og liknende – i forhold
til det å levere stafettpinnen videre i kontante og lettfattelige
nye følg meg, bli med meg til ham som sier «følg meg». Det
skader i alle fall ikke å stoppe opp innimellom og tenke etter
hvordan vi disponerer tid og krefter. I fremtida kan det vel også
tenkes at det blir knappere med ressurser, og følgelig enda vik-
tigere å beholde folkus og disponere rett.
Disiplene som først hørte dette «følg meg», undret seg på om

denne Jesus kunne være Messias. Vi slipper å undres. Vi vet at
han er Messias. Det burde gjøre det enda lettere og enda vikti-
gere å etterkomme dette «følg meg». Jeg kan se for meg at det
var de som lo eller dro på smilebåndet av «det enkle oppleg-
get» til Jesus, også i ettertid. Samtidig tror jeg det var mange
slitne og utblåste stakkarar som var ham evig takknemlig for at
hans varme, inkluderende, enkle, ujålete, direkt og ærlige måte
å møte og ta imot dem på. I århundrene som er gått, er jeg
også ganske sikker på at det er Jesus-etterfølgere som har
opplevd skjeve smil og kanskje hånlatter for sin likefremme og
enkle måte å følge ham og å oppfordre andre til å gjøre det
samme. Men det er takket være disse at vi fortsatt har en ver-
densvid skare av Jesus-etterfølgere. Uten disse som tok opp-
fordringen om å følge ham, og som gikk vidre med den samme
oppfordringen, har kirken ikke bare overlevd, men bredt seg ut
over hele kloden. Og takket være mennesker som inderlig øn-
sket å leve et Jesus-liknende liv, møte mennesker med en den
samme kjærligheten og omsorgen, har millioner funnet en
trygg og sikker havn for livene sine, midt i en kald og brutal ver-
den. Der har de funnet den eneste som ville ha noe med dem
å gjøre, akkurat slik de var og med det eneste livet de hadde å
vise for seg, som kanskje ikke var så imponerende målt med de
vellykkedes og de heldiges målestokk.
I en tid da alskens moderne duppeditter og duppedittstyrte

aktiviteter (nei, jeg er ikke på Facebook, for å si det pent!) stje-
ler  menneskenes tid (jeg trenger ikke flere tidstyver, heller fær-
re) tror jeg det er dags å skjerpe fokus.
Følg meg! Ikke mye fancy, ikke hipt eller kult. Nei, så enkelt

at jeg kjenner følelsen av noe nær banalt, noe ukult. Men net-
topp der ligger hemmeligheten. Følg meg! Det er noe alle
skjønner og kan forholde seg til. Ingen opptakskrav eller bruks-
anvisning eller introduksjonskurs eller forskole eller kvalifise-
ring eller godkjenning. I de to ordene ligger ikke bare en opp-
fordring, men også en aksept, om at du er ønket i hans følge.
Først når du har tatt imot oppfordringen om å følge ham, er

det det begynner. Først da vet du hva etterfølgelsen handler
om og hvordan det arter seg. 
Selv om de første disiplene i starten på «karrieren» som Je-

sus-disippel, fysisk kunne følge ham hvor han gikk og sto, og
lære av hans eksempel  – hvordan han ville livet skulle leves,
kom det en tid da de også måtte følge ham, uten å se ham.
Etterfølgelsen fikk en annen form.
Mange unge kjenner til «bevegelsen» WWJD (What Would Je-

sus Do). Den prøver å hjelpe til å fokusere på hva Jesus-etter-
følgelse er i praksis, ved å stille det samme spørsmålet hver
gang vesentlige valg må gjøres: Hva ville Jesus gjort nå, her, i
denne situasjonen? Det er ikke alltid lett å vite det sånn på
strak arm. Men ved å stoppe opp og stille spørsmålet, og
gjennom bønnen lukke Jesus inn i valgsituasjonen, skjer det
noe med fokus. Hva er styrende for mine valg av handlemåte,
væremåte, holdning, stillingtagen? Jesus spør ikke som i en
markedsundersøkelse: Kunne du tenke deg å…. Hva skal til for
at du…. Bare de enkle ordene: Følg meg! Dermed er jeg utfor-
dret og må velge. «Follow or not to follow, that’s the question!»

Peer Rødal Haugen
redaktør
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Amalie Johnsen
Døpt i Fjære kirke 25. mars

Therese Antonsen
Døpt i Fjære kirke 25. mars

www.fjæreposten.noFjæreposten
menighetsavis for Fjære12. juni

8. ÅRG.

Natalie Normann Kalseth
Døpt i Fjære kirke 11. mars

Hermine Coll
Døpt i Fjære kirke 8. april

Mathilde Aalvik Ribe
Døpt i Fjære kirke 8. april

Colin Sørsvann
Døpt i Fjære kirke 22. april

Noah Krüger Silvik
Døpt i Fjære kirke 8. 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.

Victor Matheo Tvera ̊-Eriksen
Døpt i Fjære kirke 22. april

Leander Sætrum
Døpt i Fjære kirke 22. april

Harald Nytun Øyjordsbakken
Døpt i Fjære kirke 8. april

Hedvig Hansen
Døpt i Fjære kirke 22. april

Elias Midtbø
Døpt i Fjære kirke 6. mai

Tuva Emilie Berthelsen Svennevig
Døpt i Fevik kirke 27. mai

Marte Øverland
Døpt i Fevik kirke 27. mai

Jan-Oscar Lauvdal Sørensen
Døpt i Fjære kirke 6. mai
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frist for materiell 6. september
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Døpte i
Fjære menighet

Edina Thorsnæs
Døpt i Fjære kirke 18. april

Haakon Hausevik
Døpt i Fjære kirke 18. april

Ahmad Shah Rahimi
Døpt i Fjære kirke 10. april

Adrian Bermudez Myhre
Døpt i Fevik kirke 27. mai

Nadja Salvesen
Døpt i Fjære kirke 18. april

Sondre Salvesen Dønnestad
Døpt i Fjære kirke 18. april

Lisa Marie Holte
Døpt i Fjære kirke 18. april

Linda Bråstad Kristiansen
Døpt i Fjære kirke 18. april

Victor Dalheim
Døpt i Fjære kirke 18. april

Lørdag 23. juni er det klart for den tradisjo-
nelle St. Hans-feiringen i Randvika på Fevik.

Dette er en feiring som er trivelig for store og små, i
vakre omgivelser. 
Grillen og vaffelsalget åpner kl. 18:00.
På et lite bål nede ved stranda koker Oddvar Svalas-
tog kaffe, og da blir det gratis nykokt kaffe fra vaffel-
boden til alle som vil ha.
Det er et rikholdig program med sang og musikk, og
kveldens andakt holdes av Knut Mørland.
Kvelden avsluttes med trekkingen av hovedlotteriet
og deretter tennes bålet klokken 21:00.
Vel møtt til St. Hans-feiring i Ranvika!

St. Hans i Ranvika
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– trosopplæring i Fjære menighet

Da er det allerede blitt tid for meg å takke for
året som er gått som trosopplærer i Fjære
menighet. Mitt vikariat på ett år går ut nå i
juli, og nye arbeidsoppgaver venter meg en
annen plass. Jeg har gjennom året hatt opp-
følging av barn fra 0 – 12 år. Det har vært en
givende, allsidig og utfordrende jobb med en
hverdag fylt av takknemlige oppgaver. Og jeg
har fått møte og blitt kjent med mange flotte
mennesker, både små og store. Det er jeg tak-
knemlig for.

Noe av det som har gjort mest inntrykk på
meg i denne jobben, er møte med staben og
de frivillige. Her finnes det så mye positivt en-
gasjement, og ønsket om å la kirkens tilbud og
budskap nå den enkelte er sterkt tilstede. Ar-
beidet som gjøres, både av stab og frivillige er
med på å skape en kirke som en god arena for
alle. Hver for seg søker de blant annet å ivare-
ta et regelmessig gudstjenesteliv og kirkelige
handlinger, iverksette og opprettholde akti-
viteter så bredt som ressursene tilsier det. Og
ikke minst å bygge lokalt fellesskap og møte
menighetens nye utfordringer.

Det er mange synelige ildsjeler i en menig-
het, og det er her mange av de ansatte hører
hjemme. Men så er det nok enda flere usyne-
lige krefter som beveger seg og som jobber for
å skape en god kirke, og her finner vi mange
av de frivillige. Det er et betydelig innslag av
frivillighet i menigheten, og uten disse hadde
en ikke vært i nærheten av å kunne opprett-
holde det aktivitetsnivået som er i menighe-
ten i dag. Jeg har gjennom året gjentatte gang-
er blitt imponert over innsatsen og engasje-
mentet til de frivillige, og jeg har lyst til å be-
nytte anledningen til å takke dere spesielt, for
det dere gjør og betyr for menighetens små og
store.

”Til glede for fellesskapet i menighet og lo-
kalsamfunn”

Et mål vi har i kirken er å bygge livskraftige
fellesskap og fornye menighetenes virke i sine
lokalsamfunn. I dette ligger også en visjon om
å styrke kristen tro og identitet hos mennes-
ker både tilhørende menigheten og andre, og
deres bidrag til gode nærmiljøer. Det organi-
serte frivillige arbeidet er gjerne noe som skjer
inn mot menigheten og menighetens arbeid,
men det har også en større betydning for fel-
lesskap i nærmiljøene. Fellesskapet eksisterer
ikke bare for seg selv, men er kalt til tjeneste i
sine omgivelser. Her har jeg også fått erfare og
se mye gode krefter og flotte mennesker, som
engasjerer seg og betyr noe for menneskene
rundt dem.

”Alle kirkens medlemmer har et kall fra Gud
til å tjene sine medmennesker. Dette kall om-
fatter også et medansvar for sin kirke. Kirken
har bruk for de evner og anlegg Gud har gitt
den enkelte. Derfor vil Den norske kirke fort-
sette å legge til rette for frivillig arbeid i me-
nighetene fra flest mulig av kirkens medlem-
mer. Den vil støtte og utruste dem, slik at alle
kan bruke sine gaver og anlegg til glede for
fellesskapet i menighet og lokalsamfunn.
Samtidig vil kirken oppmuntre sine medlem-
mer til å leve ut Guds kall til tjeneste i hver-

dagslivet i hjem og samfunn.” (Hentet fra Kir-
kemøtet 2004 sin uttalelse om Den norske kir-
kes identitet og oppdrag)

Noe av det vi i kirkelig sammenheng jobber
mot er en god og strategisk forvaltning av
våre menneskelige og økonomiske ressurser
til det beste for menigheten og ønske om
vekst i Guds rike. Oppgavene våre her er altså
todelt, vi skal tjene menigheten og dens med-
lemmer, og vi ønsker å få flere med i menig-
heten og nå flere med det gode budskapet om
Jesus Kristus. For å få til dette må både de syn-
lige og usynelige kreftene jobbe, og jobbe
sammen. Ansatte og frivillige, organisert i me-
nigheten og tilstede i våre omgivelser og lo-
kalsamfunn. Og det er nettopp disse kreftene
sammen, på flere plan og i ulike sammen-
henger, som har imponert meg gjennom det-
te året.

Samtidig har ”kirkerommet” plass til mange
flere. Jeg har fått erfare hvor godt det kan
være å tilhøre et arbeid som dette, og jeg er
veldig takknemlig for å ha fått lov til å ha vært
en del av dette fellesskapet. Å tilhøre dette
som medarbeider er både inspirerende og gi-
vende. Her er det rom for å finne den plassen
den enkelte kan trives i og bidra med det en er
komfortabel med. Jeg kan på det aller sterkes-
te anbefale et slikt fellesskap, og ikke minst
nettopp dette fellesskapet med så mye gode
krefter og mennesker.

Hjertelig takk for godt samarbeid og for
gode bekjentskap og relasjoner. Gud velsigne
dere rikelig!

Ragnhild
R. Gellein
avtroppende
menighetspedagog

Gode krefter

KILDE TIL TANKE OG TRO FRA
GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

SCOTT OM
LIVETS FRUKT
Klangen runget hen over takene, den
vemodige tonen de husket fra barn.
Den hadde bud til minnene deres,
ordene de hadde sunget som små,
kom dukkende frem av glemselen,
enten tilhørerne ville det eller ikke:

Lytt o mennesker fra berg og dale
til det hellige enfolds vise tale.
Hør den fra biens honningmunn, 
fra liljens lebe, fra bekkens bunn.
Akt på de tiendes tause tog
og skriv i ditt hjerte stillhetens sprog.

Det var blitt tyst på torvet. Og
mens hopen sto der og tidde og
kjente seg grepet mot sin vilje, stem-
te det i fra tårnet på ny:

Hjulet svinger og klokken ringer,
sæden den flyver ut på vinger.
Ord i gull eller ord i jern –
de males til støv i tidens kvern.
Opp i dagen og ned i muld,
gamle slekter og nye kull.

Det skumrer i langsomt og dagen
heller
til støy av ringende narrebjeller.
Du frekke spotter, hvor er din fred?
De små har stjerner å lyse med.
Du strødde om deg ditt beske salt –
et barn har nøklen som åpner alt.

Hør jorden bulter på kistelåget
og ormen piller så smått på skroget.
Ord i jern eller ord i gull –
det båder deg lite, skjeppen er full.
Sæl du som delte om enn du svalt,
ve deg som nektet med hadde alt.

Du lyseslukker som i din puppe
gransket det evige gjennom en lupe–
du grov i forstandens karrige jord
efter kimen til livets bungnende flor.
Hva fant du, visman? Forbi din dør
går barnets under i våren slør.

Stillheten kunne høres da det tidde.

(Det flyvende bord, s. 68-70, utg. 1954)

Fjære menig-
het inviterte
alle frivillige

med på tur som takk for
det gode samarbeidet og
som takk for den frivillige
innsatsen de har hatt inn i
Fjære menighet. Den
31.mai var det en gjeng på
65stk som dro på medarbei-
dertur til Kilandsenteret for
en hyggelig sommeravslut-

ning. 
Vi reiste i Fmu-bussen opp til Ki-

land og stemmningen var god. Vi skulle
tilbringe kvelden på Kilandsenteret.
Senteret ligger i naturskjønne omgi-
velser ca tjue minutter inn i landet. Her
ble vi møt av flere av Røde Kors sine ild-
sjeler. De hadde dekket til langbord og
på kjøkkenet stod det fire stykker som
tilberedte nydelig grillmat til oss. Etter vi
hadde spist og kost oss hadde vi litt ak-
tiviteter. Her var det flere som fikk
prøvd sine klatreegenskaper i klatreveg-
gen, en stor gjeng spilte volleyball og

noen bare
nøt godværet. På senteret har de

muligheter for en rekke aktiviteter som
klatrevegg, bading, fisking, seiling, ball-
spill i egen ballbinge, sandvolleyball og
mye annet gøy. 

Vi samlet oss mot slutten over en kaf-
fekopp til sang, andakt og hyggelig prat.
Der flere fikk delt litt og takket for det
fine samarbeidet som har vært i året
som var gått.

Takk for en hyggelig tur til alle som var
med og takk til de frivillige på Kiland-
senteret som la til rette for at dette ble
en flott tur!.

Takk til Ragnhild!
Det er alltid spennende å få nye medarbeidere.
Ragnhild kom inn i staben som vikar for Ingunn
Metveit Olsen for et års tid siden, som et ungt
friskt pust. En av oppgavene hennes har vært å
skrive til trosopplæringsspalta her i Fjæreposten.
Du har vært et svært hyggelig bekjentskap, Ragn-
hil, og en god hjelp for redaktøren. Takk for ditt
klare og frimodige vitnesbyrd, ditt gode smil og
humør og positive innstilling til nye oppgaver. Du
fortalte da du startet i menighetspedagogjobben
at du brenner for diakonien, og jeg håper du kan
finne nye oppgaver på det området, og ellers i
menigheten. Håper også at det ikke er siste gang
du skriver i Fjæreposten, men at du lar høre fra
deg når du har noe på hjertet! Lykke til med nye
prosjekt og oppgaver, og takk for innsatsen i Fjæ-
reposten!                     

Red.

F Ragnhild R. Gellein
tekst

Viktige lagspillere
F Liv Marion Tønnesøl

foto

STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

BLI FADDER!

Bregnevn. 10, Fevik
konto 2801.02.58148

STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103



De eldste på søndagsskolen
(4.-klassingene) dro avgårde
på lørdag ettermiddag sam-
men med tre av lederne. Må-
let var hytta til Dagny og Au-
dun Jørgensen der vi skulle
overnatte til søndag. Det var
en spent gjeng som dro av
sted, og alle gledet seg veldig.
Spenningen steg ettersom vi
nærmet oss slalombakken.
«Var det nok snø i den?» Jor-
dene oppover var nesten
bare, og det var lite snø over-
alt. Men da vi kom til bakken,
kunne vi se at den var helt
hvit! Her hadde nok snøkan-
onene gjort en god jobb! Nå
var det bare å håpe at bakken
ville holde åpent dagen etter!

Vel framme på hytta var det
bare å begynne å fordele ma-
drasser og liggeplasser. Alle
barna fant seg en plass på lof-
tet, og her koste de seg resten
av kvelden! Men da de kjente
lukten av taco, fant de raskt

veien ned i stua. Maten smak-
te nydelig og alle ble gode og
mette. Litt senere så vi «Mes-
ternes mester» på TV, og da
hadde vi heldigvis plass til litt
lørdagsgodt på toppen!

Roen senket seg etter hvert,
men med seks ni- og ti-åring-
er på ett rom, tok det litt tid!
Mye prat og knising og fni-
sing!

På søndag våknet vi til en
litt grå dag. Men humøret var
på topp og alle gledet seg til
en dag i slalombakken. Etter
frokost var det bare å rydde
hytta, vaske og sette kursen
mot bakken. Den åpnet kl.
10.00 og vi skulle ha full valu-
ta for pengene! Vi var der
nede fem over ti og fikk be-
skjed om at bakken skulle
holde åpent! Nå var det bare
å få kjøpt seg kort og komme
i gang!

Det ble en fantastisk dag!
Etter hvert kom sola fram, og
den skinte fra skyfri himmel
så lenge vi var der! Utover da-
gen kom det flere fra Søn-
dagsskolen og Torsdagsklub-

ben, og tilslutt var vi en gjeng
på rundt 30 stykker! Det ble
mange turer i bakken for
både store og små. Og de som
ikke rant, koste seg i sola og
var «bålvakter». For pølser på
bål hører med i skiløypa!
Noen hadde nesten ikke tid
til å spise mens andre spiste
opptil flere ganger! 

Det var greit med snø i bak-
ken da vi kom, men utover
dagen ble det flere og flere
bare flekker og det ble skik-
kelig «slalomkjøring». Sola
tæret hardt på snøen og i
«heistraséen» ble det oppda-
get nye steiner og kvister for
hver tur. I bunnen av bakken
kunne du få vasket både ski
og støvler om du kjørte
gjennom dammen som ble
dypere og dypere!

Men vi hadde en FANTAS-
TISK DAG! Det ble sesongens
siste åpningsdag for Vegårs-
hei Skisenter og den fikk vi
være med å nyte fullt ut!

Nå har både søndagsskolen
og «Torsdagsklubben» tatt
sommerferie, men vi starter

opp igjen i september. 
Søndagsskolen har sine

samlinger hver søndag
kl. 11.00-12.00 på Vik Bede-
hus og er for alle barn opp til
ca. 10 år. 

«Torsdagsklubben» er for
dem som går i 5. klasse og
oppover, og de samles annen-
hver torsdag på Vik Bedehus
kl. 18.00-19.30.

Vi ønsker alle nye og gamle
barn velkommen til både
søndagsskolen og Torsdags-
klubben til høsten! 

Og det blir helt sikkert nye
turer!
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Vik-inger
i østerled

Vi på Søndagsskolen og i «Torsdagsklubben» elsker å reise
på turer! Vi har vært mange steder de siste årene, og i vinter
gikk turen til Vegårshei! Her nede i lavlandet «sang snøen på
siste verset», men vi håpet at vi ville finne nok av den oppe
på heia!

F Hilde Steinmoen Ask
tekst & foto

Kan du
ditt fag?
Jeg holder på å utvide huset litt. Det er litt rart kan-
skje når man snart er 60 år? Barna er flyttet ut og tilbake er
det Klara, Sinus (katten vår) og jeg. Men så kommer barna våre
hjem, med svigerbarn, samboere og barnebarn! Og da skulle vi gjerne kun-
ne sitte alle sammen rundt et stort bord. Så nå utvider vi kjøkkenkroken. 

Jeg har en flink snekker. Han er også veldig hyggelig. Og vi har en avtale om at jeg kan
gjøre så mye jeg rekker, så gjør han resten. Eller var det motsatt? I hvert fall har jeg bruk
for hans råd. Jeg kan ringe til han, og han kommer gjerne innom for å gi meg hjelp. Jeg har
kanskje arvet noen snekkergener etter min far? For jeg liker å holde på. Jeg jobber lange
dager. For den uka med ferie går så fort. 

Det jeg har tenkt litt på er at det er fint at det finnes fagarbeidere. Slik er det i alle yrker.
Jeg kan sikkert ordne litt elektrisk, men jeg er ingen elektriker. Jeg kan sikkert sette på ban-
dasje når noen har slått seg, men jeg er ingen sykepleier eller lege. 

Hva så med prest? Trenger vi presten som fagarbeider? 
Det er mange som kan holde andakt. Det er mange som kan trøste de som trenger en

skulder å gråte på. Hva med begravelser? Dåp? Konfirmantarbeid? Vielser? 
Jeg tror sikkert at dette er det også mange som kan klare uten 7 års utdanning. 
Før hadde mange mennesker rolleforventninger til en prest. Presten skulle være god til

alt dette og mer til. Jeg tror fremdeles man har forventninger til hvordan en prest bør være
og ikke være. Men de har endret seg med årene. 

Blant oss prester er det også stor forskjell. Noen har tatt videreutdanning. Noen har kur-
set seg på forskjellig vis. Andre er mer som «allmennpraktisernde» prester. Jeg liker godt
det siste. 

«Vi er alle prester», har Luther visstnok sagt. Med det ville han si at for å bygge Guds
menighet er det bruk for alle gode krefter. Og jeg er takknemlig for alle som tar et tak i me-
nigheten. Jeg håper jeg kan være en fagarbeider som dere kan ha bruk for? 

Den største utfordringen har dere som er foreldre og som bærer barna deres til dåp. Sko-
lens religionsundervisning har jeg respekt for og er glad for. Men dåpsopplæring er det
ikke. Det er i hjemmet det viktigste skjer. At barna får be aftenbønn. At man har bordbønn.
At barna får møte bibelske fortellinger. At de får høre mamma og pappa si «vi kristne». At
barna blir tatt med til kristne aktiviteter og gudstjenester også. 

Som liten gutt, med alt for mye energi var det gøyeste jeg visste å reise på leir om som-
meren. Hver eneste sommer hadde jeg minst en leir på Agderstrand
(Søgne). Og alltid kom jeg hjem uten stemme og med vonde mand-
ler. Fremdeles er det kristne leirer for barn og ungdom. FMU reiser
snart på tur, og det er fremdeles ledige plasser, tror jeg. NMS har
gode leirer for barn på Havglimt. Jeg skulle unne alle barn og ung-
dommer å få oppleve dette. 

God sommer til alle. Og hvis du trenger en prest, så skal jeg med
glede legge fra med sag og hammer. Da blir snekkeren fornøyd, ten-
ker jeg. 

HIlsen Oddvar prest

hilsen presten

Loppemarkedet går av stabelen første lørdag i september, altså 1.
september. Varer kan leveres i hele sommer og fram til uka før
auksjonen. Vi trenger hjelp til å være med og ordne til uka før, og
til å hjelpe oss på selve auksjonen og loppemarkedet. Intereserte
kan ta kontakt med Kjell-Olav Haugen tlf93217137

Loppemedarbeidere søkes



3 • 2012 Fjæreposten | 98 | Fjæreposten 3 • 

PREKENTEKSTEN
for søndag 17. juni, fra Joh. 1,35-51:

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

Ragnhild R. Gellein
Menighetspedagog
rg@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

Fjære kirke
10.06. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
24.06. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
01.07. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
15.07. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
29.07. 11:00 Olsokgudstjeneste v/Svein Lilleaasen
12.08. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
19.08. 11:00 Gudstjeneste i Fjæreparken v/Svein Lilleaasen
26.08. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
02.09. 11.0 Gudstjeneste v/Helge Spilling. Presentasjon av konfirmantene
09.09. 11.00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
16.09. 11.00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland

Fevik kirke
10.06. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
17.06. 11:00 Gudstjeneste på Sandodden v/Oddvar Tveito
23.06. 18:00 St. Hans arrangement i Ranvika
08.07. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
12.08. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland
26.08. 11:00 Gudstjeneste ved Hauslandskjenna v/Oddvar Tveito
02.09. 11.00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito. Presentasjon av konfirmantene..
09.09. 11.00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland
16.09. 11.00 Gudstjeneste v/Svein Tore Langås

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

FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av di-
siplene sine. 36 Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og
sa: «Se, Guds lam!» 37 De to disiplene hørte hva han sa og
fulgte etter Jesus. 38 Jesus snudde seg og så at de fulgte ham,
og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor
du?» Rabbi betyr lærer. 39 «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da
med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen.
Det var omkring den tiende time.

40 Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde
hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. 41 Han
fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Mes-
sias!» – Messias betyr «Den salvede». 42 Så førte han Simon til
Jesus. Jesus så på ham og sa: «Du er Simon, sønn av Johannes.
Du skal hete Kefas» – det er det samme som Peter.

43 Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip
og sa til ham: «Følg meg!» 44 Filip var fra Betsaida, den byen
Peter og Andreas var fra. 45 Filip traff Natanael og sa til ham:
«Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som
også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs
sønn.» 46 «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natan-
ael. Filip svarte: «Kom og se!» 47 Jesus så Natanael komme gå-
ende og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.»
48 «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte:
«Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.»
49 Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels
konge.» 50 «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentre-
et?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» 51 Så sa
han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen
åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesøn-
nen.»

følg meg wwjd

Fotograf for bildeserien er Thomas Leikvoll, student ved BiG (Bi-
belskolen i Grimstad). Bildene er laget til BiGs Følg meg-kam-
panje, og er et utvalg av bilder publisert på BiG Teams blogg
(http://big10m.blogspot.no/) Takk til Thomas som lot Fjærepos-
ten bruke bildene som illustrasjon til søndagens tekst.



AFRIKA-SYKEN
– Den berømte Afrika-sy-

ken, dragningen tilbake til
Afrika. Er dere smittet?

Anette innrømmer at hun
er for glad i den komforten li-
vet her hjemme gir.

– Jeg kunne ikke flytte ned
dit permanent, men likevel er
jeg ikke fremmed for å gjøre
noe liknende igjen. For det
var en fin tid.

– Jeg vil ikke si at jeg har
fått den, begynner Aage.

– Det tok lang tid før jeg
tenkte at jeg ville ned igjen…

– Så…?
– Ikke slik at jeg må ned

fortest mulig, men jeg tenker
mye på dem som er igjen der
og at jeg kanskje kunne få til
noe mer enn bare å være en
brannslukker, at jeg med
mine evner, ressurser og kon-
takter kan bety en stor for-
skjell, og at dette må jeg gjøre
ett eller annet med…, så ja,
jeg har vel fått en variant av
syken… 

– Har erfaringer og opple-
velser fra Afrika satt spor som
gjør at noe blir forandret i li-
vet her hjemme?

Aage har tenkt en del på
det, så Anette spiller ballen til
ham.

– Livet her er for stres-
sende, for effektivt. Det er et
jag, og en blir for sliten av det.
Jeg vet også at det nytter ikke
bare å tenke det, men en må
gjøre noe aktivt for å endre
på det. Det er mye verdi i det
å ha rom for å stoppe opp litt
her og der. Men det er også
helt enkle ting som måten vi
møter hverandre på. I Tanza-
nia er de veldig til å klemme
og håndhilse, gjerne flere
ganger for dag, og de sier "ka-
ribo", velkommen, i alle
sammenhenger, også når de
selv kommer som gjest! Det
synes jeg er en veldig fin tra-
disjon som jeg og har lyst til å
praktisere, men ser at det er
jeg som må ta initiativet. For
de fleste her hjemme er det
ikke naturlig...

Anette forteller at det har
skjedd noe med oppmerk-
somheten hennes rundt fat-

tigdom. Hun sluker alt hun
kommer over i media om te-
maet.

– Jeg har fått en annen for-
ståelse av hva det er. Et bilde
forteller meg mye mer nå,
fordi jeg vet hva som er bak-
grunnen.

– Før var det ofte sånn at
bildene blafret forbi, med
mindre det var ordentlig fæle
bilder. Nå sier de mye mer, og
engasjerer mye mer, fordi jeg
vet om det store bildet, alt det
andre, som bildet ikke viser,
repliserer Aage.

SYKEHUS I BUSHEN
Haydom ligger bokstavelig

talt ute i bushen. Det er ingen
storby i nærheten. Bebyg-
gelsen som finnes rundt syke-
huset har grodd opp på
grunn av sykehuset. Likevel
har det skaffet seg ry som et
sykehus av høy klasse i tanza-
niansk målestokk. I fjor fikk
de status som referansesyke-
hus, det er godt organisert,
godt utstyrt og har hatt en
god utvikling som har bragt
dem dit det er idag.

– Likevel er det noen afri-
kanske særegenheter som
slår til fra tid til annen. Utstyr
som går i stykker kan bli stå-
ende ureparert over lang, litt
uvisst av hvilken grunn. Plut-
selig inntrer en form for time-
out. Det kunne være etter en
ekstra hektisk periode med
mye øyeblikkelig hjelp, eller
helt umotivert, at alt liksom
stopper opp. Det var akkurat
som de følte at nå hadde det
vært så mye at nå trengte de
en pause, og så stoppet alt.
Veldig spesielt…

– Du sa før du reiste at du
regnet med å lære mye?

 – Jeg lærte mye, faktisk
også innen mitt eget fagfelt.
Jeg kom borti ting i mitt fag-
felt som en vanligvis opplever
bare en eller to ganger, mens
jeg fikk erfaringer med det
bare på den korte tiden jeg
var der nede. I starten sa jeg
nei til mye. Det var baggasje
fra Norge. Du gjør bare det
du kan eller er opplært i. Der
var det enten å gjøre det eller
så ble det ikke gjort. Å henvi-

se til et annet sykehus var
uaktuelt, det hadde de ikke
råd til. Etter hvert ble det
flere ting jeg gjorde for første
gang i livet. Så det var veldig
lærerikt, forteller kirurgen.

EN ANNEN VERDEN, 
ET ANNET LIV

– De lever virkelig et annet
liv der nede. Du unngår ikke å
bli slått av det. Forskjellen
mellom oss og dem er enorm.
De har ingen ting! Det er fak-
tisk rart at det ikke er mer
krig! For de vet jo at vi har
overflod av det meste! Ikke
rart av at mange av relasjone-
ne du kommer opp i ender i
et spørsmål om penger. Du
får vite om taket som mang-
ler når du kommer på besøk!
Men det er ikke rart om de
øyner et håp om at det skal
dryppe litt på dem…, innrøm-
mer Anette.

– Mange ganger måtte jeg
klype meg og tenke: Dette er
som det må ha vært i Norge
for 200 års siden og mer!
Samtidig har de mobiltelefon
og du møter plutselig en mo-
derne firehulstrekker, mens
en annen trekker på en kjerre
med trehul og jegere kommer
med rotklubber, forteller
Aage.

– Det er som flere tidsaldre
kolliderer i tid og sted.

GUNNAR, ELISJA
OG TROMMENE

Aage og Anette forteller en
historie om en måte å gi hjelp
på, slik at de innfødte kan ha
sjans til selv å forbedre livssi-
tuasjonen sin.

– Gunnar Hasle hadde lært
seg å bygge afrikanske trom-
mer før han kom til Haydom.
Dette lærte han videre til Eli-
sja, så han kunne få hjelp til
et levebrød. Når Elisja bad
ham om penger til sykkel,
fikk han tvert nei. "Du må sel-
ge en tromme og få penger så
du kan kjøpe en sykkel", sa
Gunnar. "Så må du lage flere
trommer og kjøpe deg et
jordstykke så du kan sette
opp en liten fabrikkbygning,"
sa han videre. På den måten

gjorde han Elisja ansvarlig for
sin egen fremtid, og da vi
reiste hjem, tre måneder sei-
nere, var Elisja nesten klart til
å kjøpe det jordstykket.
Trommene hadde etter hvert
blitt butikk, og gav faktisk
bedre avkastning enn det lille
han kunne få ut av å dyrke og
selge forskjellige matvarer.

Så innhenter hverdagen oss
i intervjuet… Dina må må
tenke på at hun skal på sko-
len, full dag, og Aage må ta
telefon nummer to i en jobb-
sak som ikke er helt enkel og
rett frem. Men han håndhil-
ste på meg dag jeg kom, så
han er i alle fall igang med
endringene etter erfaringer i
Afrika.

– Det har vært en fin tid og
en positiv opplevelse, begyn-
ner mamma Anette.

– Hvordan?
– Vi traff så mange vanvit-

tig flotte mennesker! Direk-
tøren ved sykehuset og kona
hans (Olav og Turid Espe-
gren), for eksempel. De had-
de et langt liv bak seg som
misjonærer, begge to i syttiå-
ra, men sto på for fullt, og
gnudde på med lange ar-
beidsdager – noen skikkelig
ihuga idealister. Og sånn var

mange av dem som arbeidet
ved sykehuset. Vet ikke om
hjelpearbeidere og mennes-
ker som velger dette livet er
en spesiell type. Det samme
gjaldt helt unge studenter,
som bare var der for en kor-
tere periode.

– Men dette er vel mennes-
ker som har bestemt seg for å
en oppgave og å sette kref-
tene sine inn i dette arbeidet?

– Jo, de som blir der, og de
som kommer igjen og igjen,
er nok det, sier Aage.

– Men det gjaldt også folk i
vår kategori, som aldri hadde
gjort noe slikt før – de kunne

også tenke seg å komme til-
bake. 

– Oppfattet dere det som at
utgangspunktet var opple-
velse eller nysgjerrighet, og
ikke noe spesielt ønske om å
gå inn i rollen som hjelpear-
beider?

– De fleste hadde nok tenkt
en stund, at dette var noen de
ville prøve, og langt de fleste
av dem vi traff hadde en eller
annen kristen bakgrunn for å
reise ut, så det lå nok noe
der…, tror Aage.

De forteller om ei ung
norsk jente, bare 18-19 år,
student, som var der nede for
andre gang. Hun hadde fått et
spesielt forhold til en liten
jente på 8-9 år, som kom fra
alkoholiserte forhold hjem-
me. Den norske ungjenta
hadde bestemt seg for å prø-
ve å hjelpe henne så hun kun-
ne få begynne på skole, inter-
natskole, og var nå nede bare
en uke for å prøve å ordne
dette. Baggasjen hennes –
mange kilo kostbar overvekt
– var full av klær og ting til
denne jenta. Med god støtte
fra et av parene som jobbet
ved sykehuset, kom hun i mål
med prosjektet sitt, riktignok
etter at hun selv hadde retur-
nert til Norge. Anette, Aage
og Dina fikk være med til
skolen og se rommet hennes
og at hun endelig skulle få be-
gynne på skole, takket være ei
idealistisk ungjente fra Nor-
ge.

– Selv om jeg etter hvert

jobbet ganske mye der nede,
og at det ble mange lange da-
ger, så vi hverandre mye og
kunne møtes i korte pauser.
Ganske ofte kunne vi møtes
til lunsj og spise sammen.
Tempoet er et helt annet enn
det vi er vant med her hjem-
me, og det gjør selvsagt noe
med opplevelsen av dagen,
forteller Aage, som hadde et
svært stressende år bak seg
da de dro ut i februar.

– Så slipper du unna en del
av det livsstilsstresset og ef-
fektivitetsjaget her hjemme.
Du har hushjelp og gartner
for å gi folk jobber, det for-
ventes av deg, og det fører til
at du har mye fritid etter jobb
og tid til å være sammen både
i familien og med andre folk.

DINAS AFRIKA
Opplevelsen var kanskje

størst for Dina (12), som var
alene hvite barn på sykehuset
under hele oppholdet.

– Hva var det kjekkeste du
opplevde i Tanzania, Dina?

– Å være på barnehjemmet,
kommer det kontant. 

– Jeg var der nesten hver
eneste dag.

– Det var seks til ti små
barn på barnehjemmet (CCU
– Children Care Unit) da vi
kom til Haydom. I løpet av ti-
den ble noen hentet av fami-
liene sine, og det kom nye
barn. For det meste var det
morløse barn fordi moren
hadde dødd i barsel. De ven-
tet på bli hentet av faren eller

familien.
– Så du ble som en store-

søster du da?
– Ja, de minste var bare

noen uker gamle, forteller
Dina. 

En ting hun har lært om
små babyer, er at de gulper
utrolig mye!

– De trengte veldig mye
oppmerksomhet, så jeg hjalp
til med å passe dem, hadde
dem på fanget og koste med
dem. Det var kjempegøy, for-
teller hun.

Dina skrev blogg mens hun
var i Tanzania, og der kan en
lese at det var diverse andre
ting også som var kjempegøy
– møter med både elefanter,
løver og apekatter, og det
ganske tett på! Av kommen-
tarene fra venner hjemme i
Norge forstår vi også at det
var mange her hjemme som
gjerne skulle opplevd det hun
opplevde.

– Hjemlengsel har aldri
vært tema, forteller mamma,
og selv noe suspekte måltider
med lett ribbede hønseben
har hun høflig smakt på! Hun
har vært tøff og kastet seg uti
nye ting, vel vitende om at
dette var kanskje en én gang i
livet-opplevelse.

Anette hadde jobben som
lærer for Dina. Det var gjerne
effektive og korte skoledager,
hvor andre spennende akti-
viteter ofte gikk foran. Men
Anette har i alle fall fått fris-
ket opp kunnskapene sine
om brøkregning...
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Etter
Afrika
Hvordan gikk det egentlig med familien
Andersen i Afrika? Vi intervjuet dem før
de dro. Nå er de tilbake, mange
erfaringer rikere.

F Peer Rødal Haugen
tekst

Alle foto privatAage med en av kollegene, dr. Igogo

Under: Aage og operasjonssykepleier Juliana                                        Over: Kirurgen ser og lærer.         

– En fin tid for
oss som famile!

Dina lærer
lokal dans



Nå er vi akkurat ferdig med et
konfirmantår, samtaleguds-
tjeneste og konfirmasjon er
unnagjort. Tiden flyr, jeg sy-
nes at vi nettopp begynte. Vi
som har konfirmantundervis-
ning er akkurat begynt å bli
godt kjent med konfirman-
tene og så er det over og et
nytt konfirmantår står foran
oss.

I Fjære menighet har vi hatt
god oppslutning om konfir-
masjonen og det virker som
om konfirmantene   trives
godt. Vi som har undervis-
ning  syntes det er veldig in-
spirerende å være sammen
med disse unge som er midt i
en brytningstid fra barn til
voksen. Mye skjer og det er
mange spørsmål de unge har
som vi håper vi kan få gode
samtaler rundt.

Konfirmasjon i vår kirke er
tid der vi vil prøve å fortelle
hva vi lærer i kirken. Konfir-
masjon betyr å bekrefte og
det vi bekrefter er dåpen at vi

fortsatt vil leve i vår dåps-
pakt.

På konfirmasjonsdagen blir
hver konfirmant bedt for og
det synes konfirmantene er
fint og høytidlig.

Vi prøver å gjøre konfir-
manttiden til noe annet enn
skole, vi reiser på tur til Dan-
mark, konfirmantene er med
i FMU og FUG og lærer på
den måten kirkens ungdoms-
arbeid å kjenne. Vi håper at
konfirmantene vil føle seg
hjemme i ungdomsmiljøet og
at de knytter nye kontakter
der. Vi har mange eksempler
på at dette har vert starten på
et rikt liv i et kristent ung-
domsmiljø, mange har blitt
med på turer og seinere etter
å ha gått på lederkurs er de
blitt ledere i ungdomsarbei-
det og fortsatt der i mang e år.
Videre har vi happenings
med musikk og undervisning,
På Flukt og konfirmantene
gjør alltid en stor innsats med
å samle inn penger til kirkens
nødhjelp.

Vi håper at mange vil melde
seg på konfirmantkurset og

ser fram til å treffe de nye
konfirmantene.

Ledere for konfirmant-
undervisningen i Fjære er ka-
teket Kjell-Olav Haugen,
Prest Oddvar Tveito, Ung-
domsarbeider Eli Anne Hau-
gen og sokneprest Helge Spil-
ling.

Noen viktige datoer
Innskriving
Fjære 14. juni kl 17.30, FMU bygget
Fevik 14. juni kl 18.30, Fevik kirke

Første time
Fjære 29. aug., FMU bygget kl 17.00
Fevik 30. aug., Fevik kirke kl.17.00.

Første foreldremøte
Fevik 30. aug. kl 19.15, Fevik Kirke
Fjære 05. sept. kl 18.00, FMU-bygget

Kontaktfaddersamling
felles for Fevik og Fjære
13. sept kl 19.30 Fevik kirke

Danmarkstur
7.-9. sept. for Fevik-konfirmanter
14.-16. sept. for Fjære-konfirmanter/ 

Gruppe Fjære skole
21.-23. sept. for Fjære-konfirmanter, 

Gruppe Grimstad ungdmsskole

Konfirmasjon i Fjære kirke
for Fevik 27. og 28. april 2013
for Fjære 11. og 12. mai 2013
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Fjærekonfirmantene, første gruppe, som ble konfirmert lørdag 28. april

Fjærekonfirmantene, andre gruppe, som ble konfirmert lørdag 28. april

Fjærekonfirmantene som ble konfirmert søndag 29. april

F Kjell-Olav Haugen
tekst & foto

KONFIRMASJON
Vårens vakreste eventyr
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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
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Temakveld i Fevik kirke 28. okt kl. 19.00 

DOM OG FORTAPELSE 
– FORVIST TIL KIRKENS MØRKELOFT?

Det kan se ut som de strenge sidene ved kirkens trostradisjon
forkynnes langt mindre enn før, altså alt som handler om dom,
fortapelse, helvete, ondskap og synd. Det som kommer i forgrun-
nen, er de gode opplevelser og de morsomme aktiviteter. Guds-
bildet er blitt mykere, og det
kristne menneskesynet er
blitt mer optimistisk. Samti-
dig er ondskap et sentralt
tema i mye populærkultur,
og etter 22. juli også i sam-
funnsdebatten. Som et
grunnlag for samtale om
dette vil samfunnsforskeren
Pål Repstad prøve å be-
skrive og forstå denne ut-
viklingen i kirke og
samfunn.

Pål Repstad er professor
i religionssosiologi ved
Universitetet i Agder.

Fevikkonfirmantene, første gruppe, som ble konfirmert lørdag 12. mai

Fevikkonfirmantene, andre gruppe, som ble konfirmert lørdag 12. mai

Fevikkonfirmantene som ble konfirmert søndag 13. mai



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

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

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.

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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Hva er det med fjellet? Hva er
det med dette uberegnelige
været? Hva er det med alt
dette slitet og hva er det med
primitivt 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.

15 mannfolk i “ sin beste”
alder, nå også med egen seni-
oravdeling, 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 passerte.
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!

Fjellfellesskap

F Kristen Leifsen
foto

F Jan Inge Tungesvik
tekst

Kor i Fevik kirke
høsten 2012
• Elle Melle starter tirsdag 28. august
• Pro Kor starter onsdag 29. august

Nye korgrupper høsten 2012
• Elle Melle Tween fra og med 3.
klasse øver videre etter Elle Melle
Mini i oddetallsukene
• Tenkor-gruppa Joy, fra og med 8.
klasse, øver i partallsukene

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 personnummer vil
vi sørge for at det sendes inn be-
retning til Skattekontoret om det-
te. 

Kontonummer: 8403119581
Merkes:
Fast givertjeneste, Fjære

fast giveretjenste

Gutta på tur


