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«‘Alle’ leser det de skriver» var oppslaget for en artikkel over fire
hele avissider i Vårt Land for et par uker siden. Det var resultat
av en undersøkelsen «Menighetsbladet, en overlevning eller en
mulighet», gjennomført av TNS Gallup og Kirkerådet, med støtte
fra Rådet for anvendt medieforskning (RAM). Konklusjonen er at
menighetsbladet blir lest av «alle», og at det er menighetens vik-
tigste kontaktorgan. De som legger ned bladet og satser på nett,
de bommer. 

Det er interessant informasjon, og flatterende lesning for en
redaktør av et slikt organ. Derfor er det på sin plass med litt
kaldt vann i blodet.  

Arbeidet som gjøres i Fjære menighet – blant barn, unge og
voksne – favner bredt og når mange. Dyktige og engasjerte an-
satte og ulønnede gjør en formidabel jobb, og det blir lagt mer-
ke til at «kirkas folk», både på «hjemmebane» og «bortebane»,
skaper møteplasser og gir folk gode og verdifulle opplevelser.
Det knyttes kontakter og det skapes forbindelser utenfor kirke-
rommet og søndagens gudstjeneste. Fjære menighet har over
mange år drevet «god merkevarebygging», for å låne ord fra en
annen bransje, og blitt godt synlige også fra mandag til lørdag,
da det meste skjer. Derfor er det noe å skrive om og å lage avis
på. Og derfor er det  mange som føler at de har et forhold til
denne menigheten, og som leser Fjæreposten når den kom-
mer – selv om de ikke er blant dem som «renner ned dørene» i
kirka. Det er deres kirke også. 

Og enda har vi en vei å gå, enda har vi noe å lære, enda er vi
langt fra der at vi kan slå oss til ro og sole oss i «hå go’e mi e’».
Leksen jeg må repetere om og om igjen, er at det er Gud som
gir vekst. Gud. Gir. Ikke: Jeg. Klarer. Vi kan lede mennesker til Je-
sus, men de må møte ham selv. Jeg tror pilegrim Reidar, som du
kan lese om i denne avisa, har noe å lære oss, om å sprenge
noen rammer. Ikke nødvendigvis de samme som Reidar, og på
samme måte, men litt sprengningsarbeid tror jeg er på sin plass.
Med det mener jeg at det trengs kristne som har Jesus-troen sin
godt fundert, som vet hvem de er, og at de bærer med seg godt
nytt fra Gud; Jesus-budskapet. Som gjør sin misjonsoppdrag fra
mandag til lørdag, og som får komme og kvile seg i kirkerommet
på søndag, og bli betjent. Som kan være til for noen i uka, og
bare få være på søndag. Det er så mange som gjerne skulle
snakket med en Jesus-troende om det ene eller andre. Som er
nysgjerrig. Som er på leit. Som trenger hjelp, selv om det kan
være hardt å innrømme. Men å gå til kirka for å finne én, er i
overkant av hva de kan få seg til. Til det har vi mandag til lørdag.

Evangeliet er såre enkelt å forklare og fortelle videre, egentlig.
Men det kan være greit å øve seg inni mellom:

Så. Enhver ærlig kjeltring kan se seg i speilet, og erkjenne at
jeg har både det ene og det andre som hefter ved meg, og som
jeg vet ikke er godt. Og at så snart jeg har fått retta på noe, så
dukker det opp noe nytt. Det vet Gud også. Den bristen er i oss
alle, og den sonet Jesus for. Selv de som gjør så godt de kan,
kjenner seg igjen. Vi trenger en som gjør opp regninga for oss.
Alle sammen trenger vi det. Og Jesus gjorde det. Tro det den
som vil. Og den som vil tro, får tro, og kommer til Gud. Jesus sa
det selv: «Den som tror på meg skal leve selv om han dør. For
jeg har overvunnet døden.»

Utover det er det et spørsmål hvor mange rammer som skal
til. Det blir så mye å sprenge seinere... Men den teologien får vi
la ligge...

Det er viktig å kommunisere godt – for å låne ord fra andre
bransjer igjen. En god prat er viktig. Og for at praten skal bli god,
må det «skreddersøm» til. En god prat skapes av de samtalende.
Når anledningen er der, må jeg være klar, slik Paulus formante
sin venn Timoteus om å «stå klar i tide og utide». Da spørres det
etter deg som ikke er en hund etter å stå på scenen eller være
i rampelyset. Du som helst eller gjerne sitter bakerst. Du som
kan sitte igjen når de andre er gått. Du som kan stikke innom for-
di du kjente for det. Du som gjerne tar et tak når det trengs. Du
som har tid. Du som tåler at folk snakker. Du som har overskudd
eller noe å dele. Du som ser en annens nød. Du som lytter.

Se for deg Fjære menighet, hvor det både naturlig og bevisst
jobbes på alle slike ulike arenaer, på så mange forskjellige må-
ter, overfor så mange ulike mennesker. Da blir det tydelig hvor
viktig det er å spille på ulikhet; at vi flittig forkynner om å være
lemmer på en kirkekropp, med forskjellige oppgaver å fylle, og
at ulikhetene er en styrke. Fint er det nå, men da kan det fort
kommet til å bli enda finere å lage en lesverdig avis for Fjære!

Peer Rødal Haugen,
redaktør
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Rekordsalg, nok en gang!

Gode selgere er gull verdt. «Teppehandleren fra Vik», Johannes Kristiansen, fikk utøve kremmerkunstene sine i det overdå-
dige møbelsalget på årets loppemarked. Det gav verdifulle kroner i FMU-kassa. Inntektene fra loppemarkedet danner det
økonomiske grunnlaget for det aktive ungdomsarbeidet som drives i FMU.

371.000
kroner
Det var årets resultat. Mest øk-
ning på auksjon, møbler og ga-
rasjen. Dugnadsgjengen som
sørget for å dra årets arrange-
ment i land telte omlag 80 per-
soner, og gjort en kjempejobb
bode før, under og etter loppe-
markedet. 

STOR TAKK TIL ALLE!
Det var ferdig sortert på for-
hånd og folk begynte på torsda-
gen å sette ut.  Tom Heskestad,
Vidar Øvland og Kristian Tøn-
nesøl har samlet inn og sortert
alt på forhånd. 

God kontakt med eiendoms-
meglere, og folk som kontakter
oss, fordi de skal ut av et hus og
over i leilighet, har skaffet oss
mange fine gjenstander.  I år
kom det mye fint fra tre hus og
et småbruk på den måten. 

FMU er primært engsjert i
innhentingen av ting, og i
gjennomføringen på selve mar-
kedsdagen.  

Neste års loppemarked går av
stabelen første lørdagen i sep-
tember.  Mottak av lopper skjer
fra 1. mai. Dreier det seg om go
eller finere gjennstander, tar vi
imot også før 1. mai.

Bli med i
Jubileums-Julenattinékor!

10 år med Julenattiné
Første korøving 6. november kl. 20.00, så 20/11 

og hver onsdag fram mot nattinéen 22. desember.



«Du skal elske Herren din
Gud av hele ditt hjerte, av
hele din sjel, og av all din
forstand og av all din kraft…
Du skal elske din neste som
deg selv (Mark.12,30-31).»
Jeg tror det ligger mye vis-
dom bakom disse ordene i
forhold til relasjoner, men-
neskesyn og tro, og sikkert
en hel del andre ting også.
Verset begynner med at vi
skal elske Gud - kilden til alt
liv, visdom, kjærlighet, tål-
modighet og fred. Det er her
vi kan lete og finne, banke
på og bli lukket opp for. Gud
vet om oss og Gud elsker oss.
Han elsket oss først. Vi vet
om ham og elsker ham. Det
er en relasjon; å kjenne og
være kjent av. Det er slik det
er med venner og ektefeller
også. Jeg kjenner deg, og du
kjenner meg. 

Den neste delen av bibel-
verset handler om å elske
andre og å elske seg selv.
Gud ønsker at vi skal være
fornøyd med oss selv, og det
er også nærmest en forutset-
ning for å kunne være for-
nøyd med andre. Mange re-
lasjonelle problemer kan
komme av mangelfull kjær-
lighet overfor andre, overfor
seg selv eller overfor Gud.
Men vi er mennesker og ikke
perfekte, derfor klarer vi
ikke å leve et liv i fullkom-
men kjærlighet. Da kan det
være godt å vende seg til
ham som er kilden. Han har
en plan for oss og han har
lovet å være med oss i opp-
turer og nedturer.

Jesus ser ikke på mennes-
kene som tapere, men som
potensielle vinnere som har
gått seg vill. Han ser på oss
gjennom Guds øyne, ikke
som ugress, men som poten-
sielle roser. Hans perspektiv
får frem det beste i oss. Der
andre så en kvinne med fem
mislykkede ekteskap, så han
en gjenopprettet synder som
kunne nå andre i Samaria.
De så en blind mann; Han så
for seg en som kunne se. De
så en krøpling; Han så for
seg en mann som tok opp
teppet sitt og gikk sin vei. De
så Matteus, en foraktet skat-
teinnkrever. Han så en frem-
tidig disippel. De avviste
Sakkeus som kjeltring. Jesus
gjenkjente et søkende hjerte.
De så en impulsiv fisker, Je-
sus så en som kunne bygge
hans menighet.

Albert Einstein var en treg

elev, og lærerne rådet ham
til å velge bort fysikk og hel-
ler ta andre fag, men han
regnes som atomalderens
far. Abraham Lincoln tapte
senatsvalget i 1832, fikk ner-
vøst sammenbrudd i 1836,
tapte valget for representan-
tenes hus i Illinois i 1838, og
deretter nominasjonen til
kongressen. I 1854 klarte
han ikke å komme inn i det
amerikanske senatet og tap-
te også valget som visepresi-
dent. I 1858 tapte han senat-
svalget enda en gang. I dag
regnes han som en av Ame-
rikas største presidenter.
Charles Schulz, skaperen av
den morsomme tegneserien
Knøttene, er tidenes mest
berømte avistegner. På sko-
len strøk han i latin, mate-
matikk, engelsk og fysikk.
Sosialt var han sky og klos-
sete. Han elsket å tegne og
var stolt av sine kunstneris-
ke arbeider, selv om tegne-
seriene hans ikke ble funnet
å være gode nok verken for
skolens årbok eller for Walt
Disney Studios. Schultz var
medlem av kirka, i flere år
var han også søndagsskole-
lærer, og mange mener at
hans kristne verdier kom
ofte til uttrykk i tegneseries-
tripene hans.

Ikke la din familiebak-
grunn, dine forutinntatte
ideer om hvem du bør være,
dine nåværende problemer
på skolen, hjemme eller på
jobben, dine tidligere feil,
tvilen på deg selv, eller an-
dres meninger holde deg
borte fra Gud og holde deg
borte fra å bli alt det Gud vil
at du skal være. «Herren gjør
mannens steg faste og gleder
seg over hans vei».
(Sal.37,23). «For det er Gud
som er virksom i dere, så
dere både vil og gjør det som
er etter Guds gode vilje.»
(Fil. 2,13).

Herre, hjelp oss å se deg
som du er, og hjelp oss til å
se oss selv og andre på den
måten du gjør. Amen.
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– trosopplæring i Fjære menighet

Det er tårnagenthelg i Fjære
kirke lørdag og søndag 21. og
22. september. Dette er et til-
tak rettet mot 8-åringer, og er
en del av Fjære menighets
trosopplæring. Men det er
også et nasjonalt tiltak utar-
beidet av Den norske kirke og
søndagsskolen. Det begynte
med TV-serien «Tårnagen-
tene» som gikk i jula to år på

rad. Her handler det om noen
barn som løser mysterier i
kirka. Det er en brevdue som
kommer med oppdrag til
dem. Tårnagentene oppdager
også at når de klinger med
kirkeklokka, forsvinner de og
havner i bibelsk tid.

Denne helgen får 8-åringer
i Fjære lov til å prøve seg som
agenter. Det er spennende!

Tårnagentene må huske et
passord for å få lov til å kom-
me inn i kirken, hvor det van-
ker nye oppdrag og mysteri-
er. Alle 8-åringene får et eget
agentbevis som de selvsagt
også må sette sitt eget finger-
avtrykk på. De skal så kravle
seg gjennom en labyrint,
være på utkikk etter symbo-
ler i kirken, løse agentoppga-

Herre,
hjelp oss å se

�����quiz
1 Hva kaller vi den
dagen da Jesus red inn i
Jerusalem på et esel?

1. Skjærtorsdag 
X. Langfredag 
2. Palmesøndag

2 Hva heter det andre
av evangeliene?

1. Matteus 
X. Markus 
2. Johannes

3 Hva het mannen som
klatret opp i et tre for å se
Jesus?

1. Sakkeus
X. Matteus
2. Bartimeus

4 I hvilken by vokste
Jesus opp?

1. Jerusalem
X. Nasaret
2. Betlehem

5 Hvilket yrke hadde
Matteus før han ble en di-
sippel?

1. Fisker
X. Murer
2. Toller

6 Hva het han som ble
valgt til disippel i Judas
Iskariots sted?

1. Mattias
X. Justus
2. Barsabbas

7 Hvilket ord mangler i
dette bibelverset: «Meg er
gitt all…i himmel og på
jord.»

1. Kjærlighet
X. Makt
2. Kraft

8 Hvilke to ord mangler
I dette bibelverset: «La de
... komme til meg, og 
hindre dem ikke!»?

1. som tørster
X. som hungrer
2. små barn

Riktig svar:
12. Palmesøndag
2X. Markus
31. Sakkeus
4X. Nasaret
52. Toller
61. Mattias
7X. Makt
82. Små barn

Ingunn Metveit Olsen
menighetspedagog

ver, spise flaggermus-suppe,
dra på skattejakt og løse et
oppdrag i tårnet. På vei opp i
tårnet må agentene love å
være forsiktige i de lange,
bratte trappene. På toppen i
kirketårnet opplever Fjære-
tårnagentene noe lignende til
det barna i TV-serien gjorde.
I tårnet er det en due, og når
agentene slår på kirkeklokka,
får de møte en person fra Jesu
tid. Men vi kan ikke røpe alt,
for neste år er det noen andre
som skal få være tårnagenter.
De som vil kan fortsette å
være agenter enten på søn-
dagsskolen eller gå inn på
www.tarnagenter.no og bli
med i en klubb der.

For å få til tårnagenthelgen
er vi heldige som får engle-
vakt. En englevakt er en vok-
sen person, gjerne en forelder
eller besteforelder, som stiller
opp, passer på agentene på
vei opp i tårnet og på de ulike
oppdragene. Disse englevak-
tene er til stor hjelp, både for
oss som ledere og for barna.

Agentene klarte heldigvis å
løse mysteriet med de for-
svunne nattverdsbeger og fat,
så det ble nattverd for alle på
gudstjenesten på søndagen,
som var en tårnagentgudstje-
neste. Her var også duen med
oss, og hadde et oppdrag til
oss alle før den ble sluppet løs

utenfor kirka, til alles store
begeistring. Duen hadde hel-
digvis ikke vondt av besøket i
kirka, og den klarte også å
unngå de ivrige haukene på
vei hjem til Reddalsveien.

Fjæreposten møter to av 8-
åringene som har deltatt den-
ne helgen, Emma og Elise, og
vi lurer på hva de synes har
vært mest morsomt. 

– Jeg synes det var veldig
gøy med dueslipp, og så var
det moro å male bilde av den
gode hyrde. Bildet stod på al-
teret under hele gudstjenes-
ten så alle kunne se det, for-
teller Emma.

– Jeg synes det var spen-
nende å gå alle trappene opp
i tårnet. Der oppe var det en
due. Mange tok bilde av den.
Og så var det gøy det som
skjedde der oppe i tårnet, for-
klarer Elise.

I gudstjenesten deltok også
søndagsskolen og torsdags-
klubben fra Vik med sang og
tekstlesing og utdeling av
program. Etter gudstjenesten
var ferdig ble så å si alle med
opp til FMU-bygget hvor det
var salg av pølser og kake. I
tillegg hadde deltakerne fra
Vik laget en spennende na-
tursti, og dette skapte stor
entusiasme for både liten og
stor.

Mysterier
i Fjære

Det er noe mystisk som har skjedd her i Fjære
kirke. Skålen til nattverdsbrødet og kalken til
nattverdvinen er forsvunnet. Og i morgen skal
det være nattverd i kirka. Da er vi nødt til å finne
en løsning på dette mysteriet. Er dere klare for å
løse dette oppdraget, tårnagenter?



Irene Skjæveland er med i
menighetsutvalget i Fjære
menighet. Da de drøftet for-
bønnstjenesten i menigheten
i 2010, sa hun seg villig til å
prøve å lage et bønnebrev
som regelmessig kunne sen-
des ut til de som ville motta et
slikt brev. Hun mottok selv
slike brev fra organisasjoner
hun var tilknyttet, og så ver-
dien i   den kontakten disse
brevene gav, og det fokuset
det satte på forbønnstjenes-
ten og bønn generelt.

Brevet hun er ansvarlig for
å utforme, går ut to ganger i
måneden.

– Hva, utenom disse bre-
vene du selv mottar, er det

som gjør at du er opptatt av
bønn og forbønn?

– Først og fremst det Bibe-
len selv sier om å be og be-
tydningen av å be. Jesus lærte
disiplene sine å be, helt sik-
kert fordi han mente det var
viktig, og Jesus brukte selv tid
til å be. I den kristne litteratu-
ren er det særlig boken til
Fredrik Wisløff, «Min bønne-
bok» og Ole Hallesbys «Fra
bønnens verden» som har
gitt meg inspirasjon. Selv om
Ole Hallesbys bok er fra 1927,
er den fortsatt like aktuell og
lærerik.

– Hvordan vil du definere
bønn og forbønn?

– Bønn er sjelens samtale

med Gud, og forbønn er det å
be for andre, løfte dem fram
for Gud.

– Hva er typisk for det du
setter opp som bønne- og
forbønnsemner i brevene?

– Ting å be om og takke for
finner jeg både i vår egen me-
nighet, i aviser og nyhetssen-
dinger. Jeg vet det har verdi,
og jeg skulle ønske flere ville
bruke bønn som «redskap» i
andaktslivet. Mange, sikkert
de fleste, har bønn som en
mer eller mindre fast del av
livet, men jeg tror enda flere
skulle og burde ta i bruk
bønn på en mer aktiv og selv-
følgelig måte i livet sitt.

– Hvem er det som mottar

brevet du sender ut?
– Primært er det menig-

hetsutvalget som er motta-
kere, men også andre som

har hørt om det og som har
bedt om å få det. Alle som vil,
kan få det på mail. Jeg sender
det mer enn gjerne til flere.

Kontakt Irene på 
irene.skjaveland@losmail.no.

6 | Fjæreposten 5 • 2012

Noen laget granbarhytte og bål, noen laget vakre blomster-
oppsatser, på kjøkkenet ble det bakt muffins, i trimrommet
øvet noen jenter inn to danser, ute på grusbanen var det
luftgeværskyting til stor interesse for guttene, og inne var
det en gruppe som laget bilder av silkepapir til å henge på
vinduet. Innimellom gruppeaktivitetene øvet barna inn et
par sanger, grillet pølser på bål, og var med på samling
med Tore Thomassen. Dagen avsluttet med at foreldrene
ble med på den siste halvtimen. Her fikk barn og voksne
se hva 10-åringene hadde lært og fått oppleve i løpet av
de siste 4-5 timene. Takk til alle ansatte, frivillige med-
arbeidere og foreldre som bidro til at det ble en så flott
aktivitetsdag. Vi gleder oss til neste år!
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KILDE TIL TANKE OG TRO FRA
GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

SCOTT OM
vår edleste sans

«Har vi ikke nogen vher en
slik forbindelse i vort indre,
ahr vi ikke hat den alle en-
gang? Var det ikke n tid som
barn, da vi eiet den alle sam-
men, nogen sterkere, nogen
svakere, da det gik hemmelige
traade ifra os, som bandt os
sammen med altet og Gud?
Har vi ikke alle engang hat ev-
nen til at føle denne forbin-
delse? Har vi ikke bare for-
sømt den for andre formaal,
som syntes os viktigere, har vi
ikke forskuslet den med vor
mekaniske, jordvendte higen,
ringeaktet den og latt den vis-
ne istendfor at utvikle den og
pleie den som for ædleste
sans? Har vi ikke avstumpet
den gjennem vort rastløse jag
efter penger, vort kapløp efter
berømmelse og makt, vort
egenkjærlige nydelsesliv? Vi
træner vor krop, vi træner vor
hjerne, men vi for sømmer
aanden i os, opdriften i os, vor
sjæls nerve, vi slaver under
konveniensen indtil personlig-
heten gaar under og vi bare
har hordeinstinktet igjen. Saa
brister forbindelsen, så brister
traadene, det dyreste i os
skrumper helt ind, og vi gaar
der underlig sammenhængslø-
se forringet indvendig, forgro-
vet, fornedret, et organ fatti-
gere end før. Vi har likesom
mistet følehornene – evnen til
styring, evnen til rentning og
har ingen fornemmelse av
vort maal.

Ingen har nogen tid «be-
vist» Gud. Men like godt har
menneskene trod paa ham saa
langt tilbake vi evner at se.
Deres tro har skiftet form, har
ændret uttryk ned gjennem
slekten, slik so historien viser
os det, men den har været der
til alle tider, hos alle folkeslag
verden rundt. Den har levet
som en anelse i dem – hvor
raa, hvor sunken slekten har
været, den har allikevel fostret
sjæle hvor denne anelse har
levet videre som en uutslukke-
lig flamme. Fra det laveste til
det høieste, fra fetischdyrke-
ren til Spinoza, fra ildtilbede-
ren til Platon og Pascal – over-
alt har troen på et høiere væ-
sen vedlblit at leve i mennes-
kenes sind. 

Det beviser ikke Gud, vil du
svare. Det, det beviser bare
det ene, at det er naturlig at
tro paa ham. 

Hyrden (1927), s. 48-50

Aktivitetsdag 
Lørdag 12. oktober var litt over tretti 10-åringer 

samlet på FMU-bygget til en solfylt, innholdsrik og morsom

F Ingunn Metveit Olsen
tekst & foto

Noen ber for deg...

• Takk for vakre høstdager!
• Takk ditt nærvær i gode og vanskelige

dager!
• Takk for alle løfter som du har gitt oss!
• Takk for alle som gir av sin tid og sine

penger for at ditt rike skal komme!
• Takk for dem som ser nøden iblant oss,

og gjør noe med det.
• Kjære Gud-Vi ber om at ditt rike må

komme!
• Vi ber om at din vilje må skje i våre liv !
• Vi ber for alle som har tunge dager fylt

av sorg.
• Vi ber for de i vår menighet som sliter

med sykdom.
• Vi ber for alle nye studenter som er kom-

met til Grimstad!

• Vi ber for vår nye regjering.
• Vi ber for vår urolige verden, nevner spe-

sielt Syria, Israel og Egypt.
• Vi ber for alle som er på flukt og de som

er rammet av naturkatastrofer.
• Vi ber for misjonsprosjektet i Ecuador,

for alle brukere og ansatte.
• Vi ber for vår by, la byen være et godt

sted å bo i for oss alle! 
• Vi ber for alle du har gitt makt og myn-

dighet til- la ditt ord bo blant oss! 

• Kom og vær vårt lys her i Fjære, så vi kan
vokse og få leve sammen i din kjærlighet
som gjør oss til ett med alle mennesker-
Gud, hør vår bønn, Amen!

Irene sender ut bønnebrev to ganger i måneden

Irene Skjæveland

Haglund Regnskap as
AUTORISERT REGNKAPSFØRERSELSKAP

Sømsveien 5 • 4870 Fevik
Regnskap – Bedriftsrådgivning

Tlf. 37 25 61 00
www.haglund.no

Medlem NARF

Legg din vei i Herrens hånd, stol på
ham, så griper han inn! 
Vær stille for Herren og vent på ham! 

Salme 37, 5 og 7
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Det er en fryd å reise på tur
med slik en gjeng, og jeg ser
optimistisk på fremtiden med
slik en flott ungdomsflokk i
menigheten.

På alle turene har vi hatt
med ungdomsledere fra FUG
og FMU, og de har gjort sitt
slik at det har vært mulig å få
dette til. Takk til de som gir av
sin fritid for å være med på å
gi konfirmantene en fin opp-
levelse. Disse turene er et
flott utgangspunkt for det vi-
dere arbeidet sammen med
konfirmantene. Nå er vi blitt
litt bedre kjent, og det blir
mye enklere å møtes med fel-
les opplevelser i bagasjen.

Takk, konfirman-
ter, for flotte opp-
levelser sammen
med dere.
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BARN OG UNGE
BABYSANG
FMU-huset på man-
dager (påmelding)

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

SMÅBARNSTREFF
Vik bedhus fredag 
kl. 10.00-12.30

SMÅBARNSTREFF
Fevik kirke hver
onsdag kl. 10.30 

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 
annenhver onsdag
i Fevik kirke 
kl. 20.00-22.00

FJÆRE
KAMMERKOR
har øvinger i Fjære
kapell onsdag
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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Konfirmantkullet i Fevik
Alle konfirmantene i Fjære menighet har nå vært på tur til
Danmark. En fantastisk gjeng som har
oppført seg helt eksemplarisk.

F Kjell-Olav Haugen det
skjer

det
skjer

det
skjer

det
skjer

FAMILIEKLUBB i Fevik kirke tirsdag 5.11 kl. 17.00.
Minikonsert og billig middag.
4-ÅRSBOK utdeling søndag 10.11 i Fjære kirke kl.
11.00 og i Fevik kirke kl. 17.00
HØSTKVELD i Fjærekirke Søndag 10. november
kl. 20 er det høstkveld i Fjære kirke ved Vidar Øv-
land. Tema for denne kvelden er: Forfulgte kristne.
Kveldens gjest er Reidulf Stige, som er levende en-
gasjert av de forfulgtes situasjon. Det blir sang av
Eli Anne Haugen og Linn Kronheim.
Diakoniutvalget i Fjære har i sitt handlingsprogram
at det denne høsten skal være en temasamling om
forfulgte kristne, og 10. november er den interna-
sjonale bønnedagen for den forfulgte kirke.
ADVENTSAMLING for 5-åringer i Fevik kirke
mandag 25.11 kl. 17.30.
JULEVANDRINGER med alle barnehagene i Fjære
i Fjære og Fevik kirke i uke 49.

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

JULEMESSE i Fevik kirke
LØRDAG 30. november kl 11.00

åpner Kirkeringens årlige julemesse

Det blir åresalg med mange fine gevinster og lynlot-
teri. Hovedlotteriet trekkes mot slutten av dagen.
Kafe med salg av ertesuppe, rundstykker og bløtkake
Møte kl 14.00: Elle Melle synger, andakt v/ Oddvar
Tveito. Alle hjertelig velkommen

Arr. Kirkeringen i Fevik kirke
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KONTAKTinformasjon
Fjære menighet

ANSATTE

POSTADRESSE
Fjære menighet
Fjæreveien 185
4885 Grimstad

TELEFONER
Sentralbord kirkekontoret
37 09 01 00 / 37 09 01 13
Fevik kirke
37 04 82 33 / 37 09 01 06

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

11 Jesus sa: «En mann hadde to sønner. 12 Den yngste sa til faren: ‘Far, gi meg den delen
av formuen som faller på meg.’ Han skiftet da sin eiendom mellom dem. 13 Ikke mange da-
ger etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort
formuen sin i et vilt liv. 14 Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hunger-
snød over landet, og han begynte å lide nød. 15 Da gikk han og søkte tilhold hos en av inn-
byggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. 16
Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe.

17 Da kom han til seg selv og sa: ‘Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat
i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel! 18 Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far,
jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. 19 Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.
Men la meg få være som en av leiekarene dine.’ 20 Dermed brøt han opp og dro hjem til
faren.    

Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham.
Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. 21 Sønnen sa: ‘Far, jeg
har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.’ 22
Men faren sa til tjenerne sine: ‘Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham,
gi ham ring på fingeren og sko på føttene. 23 Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise
og holde fest. 24 For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var kommet bort
og er funnet igjen.’ Og så begynte festen og gleden.

25 Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg
gården, hørte han spill og dans. 26 Han ropte på en av karene og spurte hva som var på
ferde. 27 ‘Din bror er kommet hjem’, svarte han, ‘og din far har slaktet gjøkalven fordi han
har fått ham tilbake i god behold.’ 28 Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og
prøvde å overtale ham. 29 Men han svarte faren: ‘Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har
jeg gjort imot ditt bud; men meg har du ikke engang gitt et kje så jeg kunne holde fest med
vennene mine. 30 Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort
pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham!’ 31 Faren sa til ham:
‘Barnet mitt! Du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. 32 Men nå må vi holde fest og være
glade. For denne broren din var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet
igjen.’»

Luk 15,11-32

Fjære kirke
20.10. 11:00 Familiegudstjeneste med høsttakkefest v/Vidar Øvland.  Alfsam deltar
27.10. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling. Konfirmantgruppe 1 deltar
03.11. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito. Fjære Kammerkor deltar 

17:00 Minnegudstjeneste v/Oddvar Tveito.
10.11. 11:00 Familiegudstj. v/Helge Spilling. Søndagsskolen på Vik deltar. Bibler til 4-åringene.
17.11. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling. Konfirmantgruppe 2 deltar.
24.11. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland.
01.12. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling

19:00 Fjære Kammerkor m/solister fremfører Händels Messias. 
08.12. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
15.12. 18:00 Vi synger julen inn. Kirsti P. Haugen og FMU.
22.12. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland

Fevik kirke
20.10. 17:00 Familiegudstjeneste med høstakkefest v/Oddvar Tveito
27.10. 11:00 Diakonisøndag v/Oddvar Tveito

20:00 Gabriel Scott kveld m/Hesnes Brothers
03.11. 19:00 Lovsangsgudstjeneste v/Oddvar Tevito
10.11. 17:00 Familiegudstjeneste v/Helge Spilling. Bibler til 4-åringene.
17.11. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito. Søndagsskole
24.11. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito. Søndagsskole
01.12. 16:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito og konfirmantene. Sang av JOY.
08.12. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito. Søndagsskole
15.12. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling. Søndagsskole
22.12. 20:30 Julenattiné i Fevikhallen

GUDSTJENESTENE

PREKENTEKSTEN
for søndag 27. oktober (Bots- og bønnedag)

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

Fjære kirke:
Beth Løhaugen, Kroken, tlf. 48277934
Kari Normann Erlandsen, Hesnes, tlf. 37041333 / 91109837
Berte Marie Reiersølmoen, Bergemoen, tlf. 37042241
Solveig Tønnesøl, Grefstad/Hausland, tlf. 37047191.
Fevik kirke:
Oddvar Svalastog, Fevik, tlf. 98658078
Norman Risholm, Fevik, tlf. 90787218

hilsen presten
HVA SKAL VI MED KIRKEN?
Jeg har vært på tur til Israel.
På denne turen hadde jeg
som mål å snakke med
mange spennende mennes-
ker for å gjøre tematuren som
jeg skal arrangere i mars best
mulig. Når jeg lager tematur
til Israel så er det ikke bare
for å besøke de hellige ste-
dene og dvele ved historiene
fra Bibelen. Men like mye er
det å møte de levende steine-
ne som har fortellinger det er
verd å lytte til. Og la det være
klart: Det er mange stemmer i
det landet hvor Jesus en gang
vandret omkring. Mange un-
derlige stemmer, og til dels
motstridende også. 

Jeg møtte stemmen fra Ba-
hai-religionen, som forkynte
kjærlighet, fred og harmoni.
Jeg møtte jødisk mystikk –
også kalt Kabbala- som har
Madonna som en av sine til-
hengere. De venter at 1000-
års riket snart skal inntreffe,
og da skal det bli fred på jord.
Jeg møtte den palestinske fri-
gjøringsorganisasjonen, Sa-
beel, som leser Bibelen med
palestinske øyne, og maner til

ikkevoldelig kamp mot jødisk
undertrykkelse. Jeg møtte en
mann fra Nasaret, som var
baptist, og rektor for en skole
med 1200 elever- både krist-
ne og muslimske. Han var
dypt bekymret over at flere
og flere kristne ser seg tvung-
et til å emigrere fra Israel.  Jeg
møtte en mann som hadde
lagt seg ned ved døren inn til
gravkirken for å be om
fred. Måtte han
bli bønnhørt!
Mange andre
møtte jeg også. 

Men en av de
jeg traff spurte
meg om hvor
mange medlem-
mer  jeg hadde i
min kirke i Fjære
menighet. Jeg sa at
det var omtrent 80
% av befolkningen.
Men da har du vel
en kjempestor kirke?
Tja, vi har to kirker,
sa jeg og de rommer til
sammen ca 500 mennesker.
Da må dere vel ha flere guds-
tjenester hver søndag for at

alle skal få plass?  Jeg måtte
innrømme at slik er det ikke.
Av de 12000 mennesker er
det nok ca 150 - 200 som

kommer til gudstjeneste i de
to kirkene på en vanlig søn-
dag. Det han da sa ga meg
noe å tenke på: Da har dere

også blitt rammet av materia-
lismen!  Og så fortalte han at
også i mange av de  gudshus

som finnes i Israel er
det en synkende
oppslutning. Og
han la all skyld på
m a t e r i a l i s m e n .
Man har ikke tid
til den levende
Gud. Man er bare
opptatt av gull-
kalven. 

Treffer dette?
Jeg vet ikke.
Mange som ikke
går i kirken er
like lite, eller
like mye opptatt
av materialis-

men som vi som går i kir-
ken. Mange mennesker lever
et rikt liv uten tanke på å bli
rike. Men de går likevel ikke i
kirken.  Hva skal vi da med en
kirke? Kanskje fordi kirken
gir oss både livshjelp og for-
ankring, kanskje fordi det sti-
mulerer til et rikt og godt liv?
Kanskje fordi vi trenger ste-
der for tilbedelse?  

Det jeg håper er at vi alle

skal tenke igjennom er: 
Hva skal vi med kirken?

Hvis du finner et positivt svar
på det, så vil jeg gjerne lytte
til det du har å si. Og hvis du
svarer nei – hvis du ikke har
et positivt svar – så vil jeg
gjerne lytte til det også.

Beste hilsen
Oddvar prest

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

Helga Haugen er aktiv i Fjære menighet, og har fulgt debatten
om «den dyre nye salmeboka» som «raser» i avisene.

– Diskusjonen om hvem som burde utgi den nye salmebo-
ka, om anbud og denslags, er en sak for seg. Det er ikke mitt
anliggende, sier Helga Haugen, og ber om å få slippe til med
en tanke hun har:

– De begynte å bli ganske slitne de gamle salmebøkene i kir-
ka nå, så nå gleder i alle fall jeg meg til å få, ikke bare ny sal-
mebok, men også mange ny salmer,  i tillegg til de kjære, gam-
le. Salmesangen, musikken og liturgien er en viktig og givende
del av gudstjenesten. Men så mange nye bøker blir et stort
økonomisk løft for menigheten. Så jeg tenkte her en natt at
det kunne være en god julegaveide i år å gi en julegave til kir-
ka vår. Salmeboka koster litt over tre hundre kroner pr stk. og
vi som menighet kommer til å ha glede av den i mange år
framover. Så egentlig er det også en gave til oss selv som me-
nighet. Jeg oppfordrer derfor Anne Marie (daglig leder i Fjæ-
re menighet, red. anm.) til å opprette en konto for dette for-
målet, så den som synes ideen har noe for seg, kan bli med.

«Gi en salmebok!»-aksjon?
Vi som er glad i kirka
vår og glad i salme-
sangen, kan da gi en
salmebok. Det har vi
råd til.
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STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

BLI FADDER!

Bregnevn. 10, Fevik
konto  2801.02.58148

Onsdag 30. oktober åpner dø-
rene til den første kunstutstil-
lingen for amatører. Vi har i
flere år hatt glede av den eta-
blerte kunstutstillingen, som
er et svært godt arrangement.
Kunstutstillingen er en arena
for de profesjonelle, men det
finnes også mange kreative og
dyktige amatører i området.
Vi i komitèen for amatørut-
stillingen har i lengre tid øn-
sket å skape en arena der dis-
se også får vist fram sine verk.
Vi starter i det små, og har tatt
kontakt med ti lokale amatør-
kunstnere som vil være med
og stille ut. Dersom dette blir
tatt vel i mot, ønsker vi å
videreføre utstillingen neste
år, og la kunstnerene selv mel-
de sin interesse til komiteen. I
år har vi ren bildeutstilling,
med både tegninger, malerier
og fotografier, men vi har
tenkt at utstillingen skal være
åpen for alle typer kunst. 

Utstillingen er åpen 18:00-
20:00 onsdag til fredag. Lør-
dag og søndag er den åpen
15:00-17:00. I tillegg har ut-
stillingen åpent i forbindelse
med lovsangskvelden på søn-
dag.  

Hilsen komiteen for 
Amatørutstillingen

«Skapt for å skape» er tema
for utstillingen, som det har
vært ved alle tidligere utstil-
linger i kunstgruppas regi.

Fevik barnehage skal også i
år ha egen utstilling inne i
kirkerommet.

Fevik kirke har sett det som
sitt mål og gjøre terskelen lav
og døren høy, slik at mange
kan komme inn og få med seg
kunstutstillingene og de an-
dre arrangementene i kirka
under kunstuka.

Inspiratoren Gunnar Brei-
vik som skal ha foredrag  med
temaet «Behovet for utfor-
dringer, og jakten på det gode

liv» på vår kulturkveld tors-
dag 24. oktober.

Søndag 27. oktober blir det
Gabriel Scott-kveld med opp-
lesning, og Hesnes Brothers
skal synge.

OVERSKUDDET
Det som måtte bli av over-

skudd etter årets ustilling,
skal, som i fjor, gå til Haydom
Hospital i Tanzania.

ÅPNINGSTIDER
Utstillingen vil være en

salgsutstilling med åpnings-
tid fra kl.18 hver kveld unn-
tatt mandag og fredag. Lør-

dagene og søndagene vil ha
noe annerledes åpningstid
enn hverdagene, se plakat.

Vel møtt til en flott utstil-
ling.

Kunstutstilling
F E V I K  K I R K E  1 9 . - 2 7 .  o k t o b e r  2 0 1 3

Skaptfor åskape

Hovedutstiller

Ole Ertzeid
Øvrige utstillere

Olga Grimsmo Nilsen
Mette Lilletvedt

Ingelin Haugland
Kjellaug Grimsby Mydland

Turid Rakkestad

TORSDAG 24/10
GUNNAR BREIVIK

«Behovet for utfordringer, 
og jakten på det gode liv»

SØNDAG 27/10
Gabriel Scott-kveld 
m/ Hesnes Brothers

Jarl Vidar Erichsen og Peer R. Haugen
salgsutstilling

Ivrige kunstmedarbeidere i Fevik kirke rydder igjen menighets
salen i Fevik kirke for gjøre plass til årets kunstutstilling. Veg-
gene skal fylles med kunstverk fra profesjonelle kunstnere.

FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

Gunnar Breivik (70) er en av
de mest betydningsfulle per-
soner som har vokst opp i
Grimstad, nærmere bestemt
på Drottningborg på Hesnes.
Hans far, Birger Breivik, var
rektor ved skolen i mange år.
Selv kjenner jeg Gunnar fra
KRIK kurs for prester på Gei-
lo. Han holdt et glimrende
foredrag, som jeg fremdeles
husker deler av. 

Fra Wikipedia sakser jeg
følgende: Gunnar Breivik er
professor i samfunnsviten-
skapelige fag ved Norges
idrettshøgskole. Han er også
tidligere rektor ved skolen.

Breivik har jobbet med

idrettsfilosofiske og etiske
spørsmål, og har studert fy-
sisk aktivitet i befolkningen,
ekstremsport og menneskets
tilpasning til ekstreme stress-
situasjoner. Breivik er opptatt
av barn og ungdoms opp-
vekstsituasjon med tanke på
utfordringer og fysisk akti-
vitet, og har i en årrekke ar-
gumentert mot en samfunns-
utvikling som skaper stillesit-
tende og passive mennesker.

Han har utdannelse innen
teologi, filosofi og idrett,
samt studieopphold i Tü-
bingen og Berkeley.

Gunnar Breivik har skrevet
en rekke artikler og utgav i

2001 boken «Sug i magen og
livskvalitet». Han har også ut-
gitt boka «Friluftsliv fra
Fridtjof Nansen til våre da-
ger» (1999) sammen med
Haakon Løvmo.

På temakvelden i Fevik kir-
ke vil øse fra et langt og spen-
nende liv, blant annet fra
mange år som mentor på
Toppidrettsenteret i Oslo.
Han har skrevet mange arti-
kler om at vi lever alt for for-
siktig. 

Vi håper mange vil sette av
tid til å komme i Fevik kirke
på denne temakvelden. 

Oddvar  prest

Gunnar Breivik til temakveld i Fevik kirke 26. oktober kl. 19.00

«Behovet for utfordringer, og jakten på det gode
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I sitt «forrige liv» dreide det
seg mye om å være leder. Han
var ung leder, og sto midt
mellom jevnaldrende og de
voksne, og kjente trykket.
Han var profilert ungdomsle-
der i FMU i 17 år. Han var
søndagsskolelærer og lærer i
grunnskolen. Han sto på ta-
lerstolen og underviste og var
forbilde for mange. Det var
på mange måter et liv i ram-
pelyset. Så ble han syk; så al-
vorlig at han holdt på å stry-
ke med et par ganger. Ulike
plager tvang ham til å trekke
seg tilbake fra et offentlig og
aktivt liv som leder og frontfi-
gur i forskjellige sammen-
henger. Den nye hverdagen
ble sykehusinnleggelser, re-
konvalesens og timer med
samtale, og rikelig tid til å
tenke.

– Månedsvis på et sykehus-
rom, hvor det eneste du ser,
er veggen tre meter fra senga,
det gir mye rom og tid til å
tenke igjennom både det ene

og det andre, forteller Reidar.
Reidar vokste opp på Lista,

i det han kaller «et drivhus,
hvor alt var svart eller hvitt».

– Jeg var hele tida opptatt
av at de voksne skulle være
fornøyd med meg. Det var et
følelsestrykk uten sidestykke.
I dag ser jeg på det som en
form for psykisk vold. Det be-
gynte å gå opp for meg – jeg
måtte i alle fall spørre meg
selv – om jeg i alt for stor
grad bare hadde overtatt et
liv og en rolle fra andre, fra
foreldre, ledere og forkyn-
nere og mennesker jeg så opp
til og ønsket annerkjennelse
fra. Var livet mitt mer eller
mindre bare en ny variant av
dem, uten at jeg egentlig had-
de tenkt tingene igjennom
selv?  Hadde jeg bare gått inn
i rollen av det som ble for-
ventet av meg? Var applausen
fra flokken viktigere enn å
finne min egen vei? 

FINNE MIN EGEN VEI
– Det ble viktig for meg å

treffe annerledes tenkende,
møte mennesker som hadde
gått en annen vei, som hadde

en annen historie. Jeg begyn-
te å lytte, se, lete og undres,
mer enn å fokusere på at jeg
skulle dosere de rette sva-
rene. Undringen og nysgjer-
righeten ble en større driv-
kraft enn det å prestere som
forventet, og helst litt til. Syk-
dommsplagene gjorde at jeg
var nødt – samtidig som det
var en ny mulighet – til å
trekke meg tilbake og fri meg
fra alt som hold meg fast i til-
vendte roller og mønstre, og
som jeg etter hvert kjente at
ikke helt var mine egne. Jeg
måtte finne min egen vei.

Han forstod etter hvert at
det var mye som ikke stemte,
hverken med kropp eller sjel.
Fra å figurere i mange
sammenhenger, som en av
dem som hadde de fleste, el-
ler i alle fall mange av, sva-
rene, har han gitt seg over til
undringen, og tillater seg selv
være underveis.

– Å være en pilegrim, for
meg, er som en blomst ute i
det fri, som har vokst der den
er plantet, fraktet med vind
og vær, fugler, etter eller an-
net, men lever i det fri. Ikke

plantet og innegjerdet i en
hage eller en park. Det bildet
er utrolig sterkt for meg. Og
så er det undringen, og det å
være underveis; det har blitt
dominerende uttrykk i mitt
nye liv.

– Sprenger du deg ut av et
liv du har hatt?

– Ja, jeg gjør det, og det på-
virker klart mennesker rundt
meg, som spør hva som skjer
med meg. Og det er på en
måte godt. Jeg skal ikke leng-
er ta på meg ansvaret for å
skape noen revolusjon rundt
meg, men bare bestemme
mer i mine egne tanker og ta
tilbake meg selv.

– Er det ikke noen som ten-
ker at nå er Reidar gått helt i
frø?

– Helt sikkert, og at jeg er
en «frafallen» eller kommet
på avveie. Det får være deres
utfordring. Jeg har ikke behov
for å proklamere noe som
helst, sier han.

– Da jeg lå i sykehussenga
ble dette veldig tydelig for
meg. Aldri mer stengsler. Jeg
må ut, jeg må bli fri og finne
min egen vei. Ankerfestet i li-

vet er det samme, selv om jeg
nok har et annet bilde av Gud
– at Gud er kjærlighet. Men
fra å ha en nokså kort og
stram trosse, har jeg i dag at-
skillig mer slakk på tauet.
Men troen er fortsatt solid
forankret.

PILEGRIMSVANDRING
At det bokstavelig talt skul-

le bli en annen og nokså kon-
kret, vei, pilegrimsveien, som
var en av nøklene til en ny til-
værelse, kanskje den største
brikken i et nytt puslespill, og
ny forstålelse av livet og tro-
en, kan se ut som en tilfeldig-
het… Eller kanskje ikke… Et
ferieopphold i Syd-Frankrike,
i den lille byen St. Jean Pied
de Port, som er utgangspunk-
tet for mange som går ruta
mellom Frankrike og Santia-
go, satte igang en prosess.
Over alt så han vandrere, pi-
legrimsmerker, og ryggsek-
ker. Interessen ble tent.
Gjennom venner og nye be-
kjente samlet han informa-
sjon og inspirasjon nok til å
kaste seg utpå. I 2008 bestilte
han flybillett til Frankrike, til
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den samme byen hvor han
hadde feriert, men denne
gangen som pilegrim. Selv et-
ter så mye lytting og lesing,
var han like vel temmelig
uforberede på sitt første møte
med pilegrimsvandringen og
caminoen.

– Til tross for alt jeg hadde
prøvd å finne ut på forhånd,
visste jeg minimalt om hva
jeg gikk til – hva som ventet
av svette og slit, smerter, red-
sel, angst og ensomhet. Alt
dette skulle jeg få rikelig an-
ledning til å kjenne på. Det er
mye slit, men også mye vak-
kert, slik et menneskeliv er
det. Caminoen er på en måte
som et komprimert liv. Jeg fø-
des med smerte i St. Jean Pied
de Port, med de harde opp-
stigningene mot Pyrineene,
og så dør jeg framme ved må-
let for vandringen, foran ka-
tedralen i Santiago de Cam-
postella. Etter hvert som det
har blitt mange turerer, kor-
tere eller lengre biter av den
samme ruta, har jeg fått kjen-
ne på det meste, og møtt det
hos medvandrere og mennes-
ker jeg har truffet underveis.

Møtet med sitt eget indre
liv har absolutt vært hoved-
saken for Reidar. Men også
møtene med andre mennes-
ker har gitt sterke inntrykk og
ny kunnskap om det å tro og
leve og velge sin vei gjennom
livet.

– Det er helt tydelig at det
er lettere å komme innpå
mennesker på caminoen. Pi-
legrimen er innstilt på åpen-
het, og der kommer du i kon-
takt med all verdens mennes-
ker. For meg, som på en måte
samler på møter med men-
nesker, har dette vært fantas-
tisk. Alle møtes på like fot.
Alle har sitt å jobbe med på
det indre plan, og på camino-
en sitter praten løst, og tiden
er ingen begrenset ressurs.
Det er et hav av tid. Trenger
vi fem timer til å snakke, så
bruker vi fem timer.

Reidar forteller fra flere
møter med mennesker, om
nærhet, om åpenhet, om å
hjelpe og bli trøstet, om
vennlighet og gjestfrihet, om
å få og dele. En liten historie
fra et møte på veien, forteller
litt om livet på caminoen.

GI DET VIDERE 
– TO MØTER

– På min andre dag på den-
ne siste turen, i en skråning
inni en skog tar jeg igjen et
par. Hun viser seg å være fra
Brasil, han fra Venezuela.
Hun har klassisk vondt i bei-
na. Etter turen over fjellet får
mange problemer når det
bærer utfor. Så vondt at de
ikke skjønner hva de holder
på med. Hun har så vondt i et
kne og en ankel at hun støn-
ner. Jeg spør om jeg kan hjel-
pe med noe. Hun lurer på hva
det skulle være, og jeg sier at
jeg har Voltarenkrem, banda-
sje og tabletter. Det hun er
opptatt av, er hvordan hun
skal få levert tilbake banda-
sjen.. «If I see you in heaven»,
nynner jeg, og sier hun kan ta
den med da. Mellom pilegri-
mer på caminoen er det litt
slik at alt mitt er ditt… Vel, jeg
får massere foten med Volta-
renkremen og sette på ban-
dasjen. Idet jeg skal gå spør
hun om jeg er en engel, og jeg
svarer at «ja, bare se på far-
ven, den er så svart at du kan

nesten ikke tenke at du har
ordene i hodet ditt».. De
kommer fram et par tre timer
etter meg, og da kommer hun
gråtende og takker. Greit.
Neste dag kommer jeg til
Pamplona, en storby. Jeg sit-
ter med et par venner fra Bel-
gia da det kommer inn ei ei
dame med en vond fot, litt
nedfor, fordi hun ikke får
kontakt med sin venninne.
Telefonen hennes er utladet
og ingen steder har hun fått
låne strøm til lading. Jeg blir
med henne, og etter tre for-
søk får vi fem minutters la-
ding i en butikk, så mye at
hun får opp nummeret til
venninna, får låne min tele-
fon og kan ringe. Venninna
skal vente der hvor hun er, og
jeg skal følge denne dama til
møtestedet. Idet vi går opp-
over gata sier hun: «Se anke-
len min. Den var så vond i
dag morges da jeg startet.» Så
forteller hun at hun møtte en
dame fra Brasil, som sa hun
hadde truffet en engel i sko-
gen igår. «Han brukte denne
kremen, og nå har jeg vært å
kjøpt. Den varmen han hadde

vil jeg føre videre til noen an-
dre. Kan jeg få smøre foten
din og sette på en bandasje?»
Fantastisk! Det er caminoen.
Det komprimerte livet. Du får
så mange opplevelser knyttet
til sterke ting i møte med
mennesker.

Reidar deler villig av det
han har sett og fanget opp på
veien. Bilder og film han har
tatt på vandringene, er i kjent
stil, redigert sammen til pre-
sentasjoner i form av bøker,
bildeseriert og filmer. I bok-
hylla står det et tjuetals bøker
han har laget, fulle av egne
tanker, notert ned på veien,
og ting han har sett under-
veis. På You Tube ligger det
ute flere filmer han har laget
fra dager på caminoen. Bare
søk på navnet hans, så får du
se. Bilder sier mer enn tusen
ord…

Denne praten blir bare en
smakebit. Vil du høre mer,
må du komme i Fevik kirke
17. novemer. Det blir helt sik-
kert tankevekkende for noen
og enhver. Kanskje bor det en
potensiell pilegrim i deg
også?

Han har knapt rukket å banke støv og skitt av vandre-
støvlene sine. Reidar Nørsett har vært enda en tur
langs pilegrimsleden mot Santiago de Compostella i
Spania. Tidlig i oktober kom han hjem fra sin sjuende
tur på caminoen (spansk for «sti»), og det blir sikkert
ikke hans siste. Reidar Nørsett har blitt pilegrim, både
i eget liv og langs veier og stier i landskapet.
– Rollen som en som skal prestere, er jeg ferdig med,
sier han. 17. november i Fevik kirke, kan du få høre
mer fra hans nye liv.  Men litt er han villig til å dele
med Fjærepostens lesere.

finne min egen vei

Reidar Nørsett er just kommet hjem etter nok en pilegrimsvan-
dring på camonoen som fører til Santiago de Compostella, på
Spanias vestkyst. 

F Peer Rødal Haugen
tekst 
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STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

Med nytt konfir-
mantkull har det
har det også blitt
nytt liv i Fevik
UngdomsGruppe,
som hver fredags-
kveld samles i Fe-
vik kirke. 
Fredag 11.10. var over 30 ung-
dom samlet til sosialt samvær
og fellesskap med Jesus. Selv
om det denne kvelden ble det
spilt mye bingo og servert
herlig pizza, var kveldens
midtpunkt en flott andakt, og
vakker sang av ett nytt lov-
sangsteam av konfirmanter
og tidligere band medlem-
mer. Det gikk i groovende
rytmer og flerstemt sang.
Han som sto for gode og vel-
tate ord var selv konfirmant
for tre år siden, Håkon Stens-
vand. Andakten hans hadde
«drømmer» som tema – en
flott og inspirerende tale for
alle som var tilstede.

Lederne i FUG

Oppblomstring
i FUG

Håkon Stensvand hadde andakten for kvelden
(her sammen med ungdomsleder Eli Anne Hau-
gen). Ellers gikk det i sang, bingo og pizza.

Avdeling av Multi Regnskap AS
Sømsveien 5, 4870 Fevik – tlf. 37 04 40 06

www.fevikregnskap.no

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

Staben i Fjære menighet har i høst vært på tur til Danmark,
samme sted som konfirmantene er og det ble en fin tur med
mange fine opplevelser. God mat sørget Søren Grønn for og
den faglige delen ble godt ivaretatt av Kirkesjef med hjelpere.
Kirketjenerne var satt på skolebenken på kirketjenerskole,
mens resten av staben gikk i kloster. Bading ble det også tid til.

Det er viktig med litt sosialt fellesskap utenom og det ble det
god tid til. Takk til alle som var med på å gjøre denne turen til
en fin opplevelse.

KOH

Stabenpå tur

Her skal det morgenbades!


