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Påske er ikke oppussing. Bare ordet «oppussing», før en spiker
er rørt, bærer bud om kompromisser i rask rekkefølge. Det er
noe gammelt og underkjent som skal fikses på. Selv hvor strå-
lende og lekkert det vil se ut til slutt, så vet oppusseren selv,
at det skjuler seg diverse inni, bakenfor, under, over, som ikke
er like stilig. Selv ikke ordet «totalrenovering» kan fjerne viss-
heten om at det er ikke nytt fra bunnen av. Det er re-novert.
Det bygger på noe gammelt som er gjort til nytt. «Gammel
drid», som det vil hete på talemålet. Mang en oppusser har
stått og vurdert om det nå er revet nok, fjernet nok av det
gamle, til at sluttresultatet blir godt, eller godt nok.
Påske handler ikke om oppussing. Oppussing er noe vi har

funnet på – å fikse og flikke på noe gammelt. Gud skapte en
gang alt, og det var «såre godt». Men det varte ikke lenge.
Menneskene rota det til, valgt å trosse Guds vilje, og perfekte
var ikke lenger perfekt. Gjennom årtusnene har Gud Skaperen
valgt å holde ut med sin ypperste skapning, til tross for den
grunnskaden mennesket fikk da det valgte å  trosse ham. Men
ikke for all evighet.  For da tiden var inne, kom påsken som for-
andret alt. Påsken da Gud Skaperen var klar til å skape på nytt.
Ikke pusse opp, ikke flikke på, men gripe inn med nyskaping:
Et nytt liv for hver den som tror at Jesus er Guds Sønn. Det er
påskens budskap: Alt er blitt nytt! Dødskreftene ble beseiret!
Å tro på Jesus, er det som skal til. Det er det klarsignalet

«den store byggmesteren» trenger for å utføre sitt verk –
frelse meg ved å føde meg på nytt. Da kan han utføre sin ska-
pelse i meg. Et nyskapt åndelig vesen i en forgjengelig men-
neskeskikkelse.
Vi er vant til å tenke oppussing, og at noe skal rives ned, fjer-

nes, forbedres, forsterkes, før det kan bli fint igjen. Jesus ikke
det gamle, evt. tar vare på det beste, for å bygge noe «nytt» på
ruinene. Han skaper noe helt nytt, et liv som ikke var der før.
Alt blir nytt. Jeg får komme til ham med det som er meg – jeg
er fortsatt meg – men får et nytt liv som er av ånd, ikke kjøtt
og blod. Det er nytt, det er usmittet av synd og menneskelig
flikking. Det er ikke noe jeg har jobba fram eller gjort meg for-
tjent til. Det er gave, det er nåde, det er gitt meg, og det er helt
upåvirket av hva jeg får til eller ikke. En av landets skarpe hjer-
ner, Inge Lønning, formulerte følgende i et portrettintvervju i
Vårt Land nylig: «Det viktigste er det du får, ikke det du får til!»
Det er det påsken handler om. Det du får, det er det nye livet
Jesus gir den som tror på ham. Det du får til eller ikke får til,
det er ditt, og mitt, eget slitsomme oppussingsprosjekt på li-
vet. Det som av og til går ganske bra, og av og til er fullsten-
dig fiasko, men som uansett bygger på «gammel drid». Løn-
ning mente også å ha erfart at selv vi lutheranerne har en ten-
dens til å misforstå (evt. «glemme») Martin Luthers store opp-
dagelse, at mennesket blir frelst ved tro alene. Ingen blir frelst
verken på grunnlag av gode gjerninger eller riktige meninger,
snarere på tross av dem.
Et annet kjent bilde på hvordan vi har en inngrodd tendens

til å tenke om livet i forhold til Gud, er slik Bo Giertz beskriver
det i boka «Steingrunnen». Han skildrer mennesket som vil
rydde sitt livs åker for stein. Steinene representerer alt det
som må bort for at livsåkeren skal bli god og fruktbar, slik Gud
ønsker å se den, tenker mennesket. Og plukker og fjerner, sta-
dig dypere, stadig tyngre og større stein, inntil en dag da spet-
tet smeller i klinke fjellet. Steingrunn. Da blir det klart at pro-
sjektet ikke kan lykkes. Et nytt liv må skapes, hvor steingrun-
nen ikke finnes, hvor det feilbarlige og syndige ikke finnes,
hvor død og forgjengelighet ikke har makt. Vissheten om at alt
er en gave og bare kan tas imot, ikke tilstrebes, gjør at der går
det an å hvile, bare være. Fra alt. For der er alt som det skal
være. Takket være Jesus. Det er påske.

Peer Rødal Haugen,
redaktør
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Døpte i
Fjære menighet

Når man mottar en gave,
sømmer det seg å takke skik-
kelig! Derfor ønsker vi på
denne måten å takke alle som
har benyttet giroen som fulg-
te med siste julenummeret av
Fjæreposten, eller har gitt sin
gave til avisa på annen måte. I
det januar er ute, er det kom-
met inn ca kr 30.000 i slike
gaver. Fra andre kanter av
landet leser og hører vi at me-
nigheter legger ned menig-
hetsbladet, enten fordi man
ikke har tro på at bladet har
den ønskede funksjonen eller
når ut til folk, eller at man rett
og slett ikke har råd. Vår erfa-
ring er det stikk motsatte.
Tilbakemeldingene fra lesere
forteller oss at avisa  både
kommuniserer, at den når
langt ut og er ønsket. Støtten
som kommer inn både i form
av pengegaver og muntlige
hilsener er til stor oppmun-
tring i arbeidet med avisa, og
det er kjekt å se bredden på
responsen. 

Vi har ingen planer eller
ønsker om å hvile på laurbæ-
rene, men holde fram som vi
stevner, og prøve å lage en
minst like god avis i tiden
som kommer. 

Alle forstår at det koster
kroner å produsere Fjærepos-
ten og dele den ut gratis til

alle husstander i gamle Fjære
sogn, så godt som det lar seg
gjøre å få det til å sammenfal-
le med Norpost sine distribu-
sjonsroder!  

Stor takk til våre 
faste annonsører

Samtidig er det på sin plass
å takke annonsørene våre for
at dere er trofaste og er fast
tilstede med annonse i avisa.
Uten dere hadde vi slitt! Det
innrømmer vi åpent. Det er
gull verdt å ha annonsører
som er med i hver utgave året
gjennom. Vi trenger og øn-
sker oss flere slike som dere!
Det gir oss ro og overskudd til
å arbeide med innholdet i avi-
sa. 

Derfor er vi så frimodige at
vi kommer med en liten ut-
fordring: Du som leser dette,
og arbeider i en bedrift som
du vet bruker et visst beløp
årlig  til å støtte gode tiltak i
Grimstad: Tenk på om en an-
nonse/støtteannonse i Fjære-
posten hadde vært noe for
din bedrift.

Så tar vi fatt på 9. årgang av
«nye» Fjæreposten i tiltro til
at vi også i år har noe å fortel-
le, noe å være sammen om,
noe å lære, noe å oppdage,
noe å gledes over!

Mange har gitt julegave til driften av Fjæreposten

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

Du bestemmer
Selvsagt velger du selv hvor ofte
og hvor mye du vil gi. For deg
som bruker nettbank kan du selv
legge inn fast trekk der. Bruker du
ikke nettbank kan du henvende
deg til banken, og de vil hjelpe
deg med å lage til et fast trekk.
Du kan også betale med giro. Øn-

sker du å få tilsendt ferdig utfylte
giroer, henvender du deg til me-
nighetskontoret, tlf 37 09 01 13.

Skattefri gave
Alle gaver over kr. 500,- i løpet av
et år kan trekkes fra på skatten.
Det kan trekkes fra opptil kr.
12000,-. Ved å oppgi personnum-
mer vil vi sørge for at det sendes
inn beretning til Skattekontoret
om dette. 

Kontonummer: 2840.31.19581
Merkes:
Fast givertjeneste, Fjære

fast giveretjenste

Stor takk
til alle givere
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«Hvor kommer regnet
fra?» «Hvordan kommer
nissen ned gjennom pipa?»
«Hvor er himmelen?»
«Hvis vi kjører høyt oppe i
lufta med fly, kan vi se eng-
ler da?» Barn spør om mye
rart. Det er tydelig at det
foregår mye tankevirksom-
het i de små hodene. De
spør og maser om alt mu-
lig. «Hvorfor det?», sier de,
og kan gruble like mye over
eksistensielle spørsmål
som vi voksne. Personlig
syns jeg forfatteren Kari
Vinje er veldig flink til å
formidle til barn. Boka:
«Den usynlige vennen»
som handler om å bli kjent
med Jesus, deles ut til dåps-
skolebarna. Men Kari Vinje
har også en bok som hand-
ler om døden og livet etter
døden. Den heter Pelle og
de to hanskene. Ellers er
det jo bøkene om Sverre:
«Sverre i dåp» og «Sverre i
begravelse». Det føles
tungt og vanskelig å snakke
om døden, men barn lurer
masse på dette. Søndags-
skolen har også utarbeidet
en cd med et hørespill om
noen tårnagenter som er
på leting etter den stille
stemmen. Barna spør forel-
dre, lærere og ulike voksne
om hva som skjer når vi
dør, men de voksne svarer
bare unnvikende. Jeg tror
det er viktig at barna opp-
lever at vi tar dem på alvor
og kommer dem i møte,
selv om vi kan syns det er
vanskelig å snakke om.
Barna forsøker å skaffe seg
sammenheng og oversikt
til å orientere seg i tilvæ-
relsen. De jobber med å
finne mening i sine erfa-
ringer av livet og verden.
Derfor må de jo spørre.

Barnepsykolog Åse Gru-
da Skard, uttalte følgende i
et intervju: «Et religiøst be-

hov, en følelse av livets
dybdedimensjon, en leng-
sel mot noe «totalt annerle-
des» nært knyttet til den
etiske bevissthet, finnes et-
ter min oppfatning hos de
fleste mennesker.»

Inger Bakken, skriver i
sin bok: «Har Gud vinger?»
om barns religiøse utvik-
ling på denne måten. Barn
mellom 3 og 7 år tenker
ikke enda abstrakt. De ten-
ker på Gud som en helt
konkret person med over-
naturlige evner. Nesten
som i eventyrene. Etter
hvert som barna blir eldre
(7-12 år) klarer barna å
skille mellom det guddom-
melige og det menneskeli-
ge. Ofte ser de eldre barna
på Gud som en moralsk
vokter, en som passer på at
ting går riktig for seg. I 10-
års alderen begynner barna
å bli mer selvstendige i for-
hold til religion, og kan
også føle på tvilstanker.
«Hvordan går det an?» I lø-
pet av ungdomsalderen blir
det stadig mer aktuelt å ta
en personlig stilling til
gudstroen, kanskje på tvers
av foreldrenes syn. Det
som også er viktig å få med
seg med denne fremstil-
lingen, er at den beskriver
barns religiøse utvikling ut
ifra hvordan barn er i stand
til å uttrykke sin gudstro.
Vi vet jo at i forhold til
barns språkutvikling, kan
barnet mye mer enn det
kan gi uttrykk for. Det er jo
mulig at det er tilfellet også
i forhold til barnets religiø-
sitet.

I Bibelen står det om at
mennesket er skapt av Gud,
i Guds bilde, og at evighe-
ten er lagt ned i mennes-
kenes hjerter. Kanskje det
er derfor vi lengter etter
«noe» helt fra vi er små.
Samfunnet er opptatt av

helse, miljø og sikkerhet. Vi
har leger som tar seg av
våre sykdommer, enten det
måtte være fysiske eller
psykiske. I følge Bibelen er
mennesket ånd, sjel og
kropp. De to siste delene er
godt dekket, men hva med
vår ånd? Mange forskere
mener at mennesker har
åndelige behov, og det er
også blitt mye mer snakk
om dette temaet i dag i
flere yrkesgrupper. For er
det rett at våre barn skal
vokse opp i såkalte livssyn-
snøytrale omgivelser? Der-
som vi som mennesker har
religiøse behov, bør ikke vi
da stimuleres på dette, slik
at vi kan utvikle oss på det
åndelige området også. 

Jesus var i alle fall opptatt
av de små. Han tok dem på
alvor. Det var viktig for
ham at barna fikk komme
til ham. Disiplene og andre
voksne ville gjerne skyve
barna vekk slik at de ikke
skulle komme og forstyrre
mesteren, men Jesus ville
det annerledes. Både i ord
og gjerning viser han det.
Barna var og er fortsatt
glad i Jesus, og Jesus var og
er glad i barna. Børud-gjen-
gen sier det så fint i sangen
sin:

Jesus tok de små på fanget,
sa at han var glad i dem
tynne, tykke, korte, lange
gutt og jente, snill og slem
også meg, også deg
i hans favn, der er det trygt 
syns jeg.

14 barn i Fevik kirke og 9
barn i Fjære kirke går på
dåpsskole. Vi har hatt dåps-
skolestart i begge kirkene
med utdeling av boka «Den
usynlige vennen» av Kari
Vinje og Vivian Zahl Olsen.
Vi har hatt tre ettermiddags-
samlinger i hver kirke og nå
står avslutningen for døren,
med gudstjeneste hvor 6-
åringene fremfører det de har
øvd på: prosesjon, sanger og
bønner. Og tilslutt er det ut-
deling av diplom og faste-
lavnsboller. 

Vi har hatt to flotte grupper

med dåpsskolebarn. Dåps-
skolen er for de som skal be-
gynne på skolen til høsten, og
er en del av menighetens
trosopplæring. I de tre sam-
lingene vi har hatt sammen,
har det vært tre ulike temaer
som 6-åringene har arbeidet
med. Første gang vi møtes til
samling er temaet: Kirken,
mitt hus. Her har barna stu-
dert på ulike gjenstander i
kirken som de ikke har hjem-
me. Men selv om kirken er
annerledes enn huset vårt, er
det også vårt hjem. «Men
hvem eier kirken?» spør Kir-

sti. Det er et vanskelig spørs-
mål, syns barna. «Presten»,
foreslår en. «Gud» sier en an-
nen.» Ja, det er riktig begge
deler. Men faktisk så er det
alle de som er døpt, som eier
kirken,» forklarer Kirsti. 

I den andre samlingen er
temaet at Jesus ser de små, og
barna lærer om Sakkeus som
klatret opp i treet, og at Jesus
så ham. Den siste gangen har
vi skuespill hvor barna får
være disipler i båten, mens
Jesus stiller stormen.  Det
handler om å være trygg hos
Jesus. I tillegg til temaet,

synger vi også på dåpsskole
og  «gjør lekser», noe som er
ekstra spennende, særlig for
disse som enda ikke har be-
gynt på skolen. Så spiser vi
litt frukt og tenner lys i glo-
ben som avslutning. «Oj, nå
har de fått nytt Jesus-lys»,
kommenterer en oppvakt
gutt. Det er tydelig at barna
har fått med seg en god del.
Vi ser også at for hver gang
de kommer på samling i kir-
ka, blir de enda litt mer tryg-
ge på å være der.
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– trosopplæring i Fjære menighet
Har barn
et religiøst liv?

BIBELquiz
1 David flyktet for ham. Han
var sønn til en konge. Han ble
hengende etter hodet i et ei-
ketre.

1. Saul 
X. Samson 
2. Absalom

2 Moren lo før han ble født.
Han var «løftets» barn. Han var
gift med Rebekka.

1. Jakob 
X. Isak 
2. Abraham

3 Han var tjener hos Potifar.
Han forberedte landet på en
tørkeperiode.

1. Josef 
X. Moses 
2. Elia

4 Hun bakte kaker til engler.
Hun jaget en kvinne og søn-
nen hennes vekk fra hjemmet
sitt. Hun lo.

1. Rut 
X. Sara 
2. Lea

5 Hun stjal farens husguder.
Hun var mer elsket enn sin
eldre søster. Hun var mor til
Benjamin og Josef.

1. Silpa 
X. Rebekka 
2. Rakel

6 Han forutsa sytti års fang-
enskap. Han ble kastet ned i
en tom brønn. Han var kjent
som den gråtende profet.

1. Jeremia 
X. Josef 
2. Jesaja

7 Han var prest i Herrens
tempel. Han ble stum fordi
han tvilte. Han skrev sønnens
navn på en tavle.

1. Sakarja 
X. Paulus 
2. Thomas

8 Han ble kalt forræder. Han
stelte med pengesaker. Han
solgte en venn for tretti sølv-
penger.

1. Esau 
X. Judas 
2. Sakkeus

Riktig svar:
12. Absalom
2X. Isak
31. Josef
4X. Sara
52. Rakel
61. Jeremia
71. Sakarja
8X. Judas

Ingunn Metveit Olsen
menighetspedagog

Dåpsskole

STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

BLI FADDER!

Bregnevn. 10, Fevik
konto  2801.02.58148

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

for seksåringene
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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

Fjære kirke
24.02. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
03.03. 11:00 Gudstjeneste v/Leif Møller Stray
10.03. 11:00 Familiegudstjeneste på FMU-bygget v/Oddvar Tveito Utdeling av 4-årsbok
17.03. 11:00:  Gudstjeneste v/Helge Spilling

19:00 Pasjonskonsert med Fjære kammerkor
24.03. 11:00 Gudstjeneste v/ Oddvar Tveito
28.03. 19:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
29.03. 11:00 Pasjonsgudstjeneste v/ Helge Spilling
30.03. 23:00 Påskenattsgudstjeneste v/Helge Spilling
31.03. 11:00 Høytidsgudstjeneste v/Helge Spilling
01.04. 19:30 Påsken i ord og toner. Vidar Øvland
14.04. 11:00 Familiegudstjeneste v/ Oddvar Tveito, Tårnagentene
21.04. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
23.04. 18:00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene
24.04. 18:00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene

Fevik kirke
03.03. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
10.03. 17:00 Familiegudstjeneste v/Oddvar Tveito. Utdeling av 4-års bok
17.03. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland
29.03. 19:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
31.03. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito (NB! kl 06.00 på Hasseltangen)
07.04. 11:00 Gudstjeneste v/Svein Lilleaasen
14.04. 19:00 Kveldsgudstjeneste m/keltisk preg v/Helge Spilling
21.04. 11:00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene
27.04. 11:00   Konfirmasjonsgudstjeneste i Fjære kirke

13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Fjære kirke
28.04. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Fjære kirke

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

PREKENTEKSTEN for søndag 24. februar
22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og
underviste.
23 Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til

dem: 24 «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier
dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. 25 Når husherren
først har reist seg og lukket døren og dere blir stående utenfor og banker på
og sier: ‘Herre, lukk opp for oss’, da skal han svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er
fra.’ 26 Da vil dere si: ‘Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har
undervist på gatene våre.’ 27 Men han skal svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er
fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett!’ 28 Der skal dere gråte og skjære
tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike
mens dere selv blir kastet utenfor. 29 Fra øst og vest og fra nord og sør skal
mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. 30 Da skal noen som er de
siste, bli de første, og noen som er de første, bli de siste.»

Luk 13,22-30

Å studere
småfulglene
som oppsøker
foringsplassen
kan gi så
mange slags
assosiasjoner...
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Jeg var for noe tid siden og så forestillingen Abra-
hams barn i Grimstad kulturhus. Forestillingen
var utsolgt, og det var også trangt om plassen i
de harde trappene. Selve forestillingen over-
gikk mine forventninger, og de hadde vært
ganske høye. De fleste har vel fått med seg
at denne forestillingen er Svein Tindbergs
fremstilling av tre religioner, jødedom,
kristendom og Islam. Ved hjelp av tek-
ster fra de tre religionene og spennende
kommentarer mellom dem sitter man
igjen med spørsmålet: Er det nå så
stor forskjell mellom de tre religio-
nene som man ofte har trodd?

Nå skal ikke jeg bruke Fjærepos-
ten til å svare på det. Men noen
av oss møtte Tindberg etter fore-
stillingen. Blant de som var til stede
da var det to kommentarer jeg har tenkt
mye over. En sa omtrent følgende: «De fleste av
oss som har vært på denne forestillingen kommer
ikke til å gå i kirken i morgen». Og så lurte ved-
kommende om Tindberg hadde noen forklaring på
det.  Tindberg fortalte at de opprinnelig hadde sett
for seg at det på 10 forestillinger i Oslo ville komme

ca 100 på hver. De tok feil! Til nå har over 60 000
sett forestillingen. Og den går for fulle hus over alt

hvor den settes opp. Tindberg hadde ikke
noe svar på hvorfor det ikke kom flere

til gudstjeneste i kirkene. Han
lurte litt på om kirken

hadde svar på spørs-
mål som ikke men-

nesker lenger stilte? 
Litt senere er det en

jeg kjenner som formu-
lerte sin forklaring; inn-

holdet i det han sa oppfat-
tet jeg slik: «Kirken har mis-

tet troverdighet. Lenge for-
talte kirken menneskene at

det var lurt å holde seg inne
med Gud.  Skulle man lykkes i li-

vet og ha et meningsfylt og lykke-
lig liv måtte man tro på Gud og gå

i kirken. Nå har menneskene
gjennomskuet dette. Det er ingen

forskjell på lykke og ulykke om man tror på Gud el-
ler ei.»  

Jeg gav han langt på vei rett i det. Men hva skal vi

da med kirken? Hvis det ikke gir noen gevinst. 
Hvis jeg hadde spurt en muslim om hvorfor han

går til moskéen hadde jeg sikkert fått flere svar.
Men ett av dem er garantert: For å tilbe Gud! Hen-
givelsen mot Gud er for en muslim det viktigste.
Kanskje har vi noe å lære av dem? Gudstjeneste er
for tilbedere og for mennesker som ønsker å leve
nær Gud. Nær troens kilder, nær det fellesskap som
han har etablert på jord. Det er sikkert også mange
andre grunner man kan ha for å gå i kirken. Men
gudstjeneste er ikke som en forestilling. Man er
ikke publikum på en gudstjeneste, man er deltaker.
Det er derfor at det kanskje ikke er naturlig å klap-
pe på gudstjeneste? 

Så må jeg som prest stadig
tenke igjennom: Gir jeg svar
på spørsmål som mennesker
ikke stiller? Er min forkyn-
nelse til livshjelp for men-
nesker? Gir jeg mennesker
hjelp til å tilbe Gud? Hva skal
kirken være godt for? 

Hilsen Oddvar prest

hilsen presten

HVA SKAL KIRKEN VÆRE GODT FOR?

Innledninger

«Bibelske perspektiver»
Pastor Kurt Hjemdal

Mangeårig rektor ved 
Bibelskolen i Grimstad. 

Nå pastor ved IMI-kirken,
Grimstad.

«En jødes møte med 
en arabisk verden»

Anne Sender
Tidligere forstander 
i DMT og ledsager i 
Kirkenes Verdensråd
Ledsagerprogram

«Hva skal vi som kristne
mene, tro og gjøre?»

Jens Olav Mæland
Sokneprest. 

Han har gitt ut boken:
«Glemt av sine egne?»

Samtale • Enkel bevertning • 

Kollekt

Temakveld i Fevik kirke om Israel og Palestina
21. mars kl 19.00

Når vi hører ordet Israel
tenker mange bare den mo-
derne staten Israel. De vel-
signelsene Gud gav Abra-
ham for at disse skulle
bringes videre til hele ver-
den blir av mange uteluk-
kende knyttet til staten Isra-
el. Denne kvelden vil vise at
vi som kristne må lese tek-
stene mer inngående – for å
se hva vi egentlig er kalt til.
Israel i frelsessammenheng
er noe langt mer og større,
nemlig alle som har valgt å
følge Gud, slik vi lærer i ju-
lesalmen «Å kom Immanu-
el» og i Romerne 9. Staten
Israel må ikke gis en gud-
dommelig status, samtidig
som vi må bekrefte Guds
trofasthet mot det jødiske
folk gjennom hele historien.

Målet for kvelden er å gi
trygghet og frimodighet i
møte med bibelske tekster
og i møtet med den moder-
ne stat Israel. Metoden
handler om å utforske bibel-
tekstene med basis i Guds
universelle frelsesplan –
uten å ignorere de mange
historiske, religiøse, kultu-
relle og emosjonelle bånd

dagens jøder har til det ak-
tuelle landområdet og til
staten Israel.

Bak  temakvelden står Sa-
beel Norge , Fevik kirke og
Agder og Telemark bispe-
dømme.

Sabeel vokste fram tidlig
på 1990-tallet for å styrke og
myndiggjøre palestinske
kristne og kirker til å gi ty-
delige vitnesbyrd, basert på
Bibelens universelle rettfer-
dighetsbudskap, og visshe-
ten om at Gud tar de under-
tryktes parti. 

Sabeel har programmer
for prester, kvinner og ung-
dom, og deltar i religionsdi-
alog med muslimer og jøder.
Sabeel bygger ikke på en er-
statningsteologi, men hol-
der fast ved at Gud fortset-
ter å kalle det jødiske folk.
Sabeel tar avstand fra «Gud-
gitte rettigheter» som for-
stås som å sette til side men-
neskerettighetene. Sabeel
arbeider på kort sikt for full
avvikling av okkupasjonen
og to likestilte stater, men
ønsker på sikt en felles stat
for både jøder og palesti-
nere.

«Å se med to øyne»



Fjære ble i 2004 forsøksme-
nighet for trosopplæringsre-
formen, og fikk dermed en
årlig bevilgning fra Kirkerå-
det for å kunne ansette tros-
opplæringsmedarbeider i full
stilling.

– Har hele denne bevilg-
ningen gått til lønn? 

Vi spør Anne Marie Midt-
bø, som er daglig leder i Fjæ-
re menighet.

– Nei, pengene vi har fått
har også blitt brukt til inn-
kjøp av materiell som vi deler
ut til døpte mellom 0 og 10 år
og til kostnader til produk-
sjon og distribusjon av Fjære-
posten. Direkte utgifter til
materiell pr år for ett barn på
hvert trinn i opplæringen, lig-
ger litt i underkant av kr
1.000, som det altså koster pr
barn dersom de følger tros-
opplæringen fra dåp til fylte
10 år. Barna som deltar i opp-
læringen merker helt konkret
at pengene ikke «koker bort i
kålen». Når vi har mellom 60
og 100 barn som til envher tid
er med på ett av årstrinnene,
ser vi at mellom 60.000 og
100.000 går kun til materiell.
Vi har egne opplegg for dåps-
barn, for alle årstrinn fra 1-5
år, for 6-åringer og 8-åringer.
I tillegg ønsker vi, om vi kan
få det til, å dele ut en bibel til
alle femteklassinger i menig-
heten. Det alene vil koste om-

lag kr 125.000. I tillegg driver
vi årlige minilederkurs for å
fostre nye ledere til ung-
domsarbeidet, forteller Anne
Marie Midtbø.

Flere menigheter skal ta del
i trosopplæringsreformen og
stortinget bevilger ikke nok
«friske» penger til dette. Der-
med må de som har fått
penger tidligere, nå dele med
andre. Målet har vært at re-
formen skulle være gjennom-
ført innen 2013, altså ti år et-
ter at den ble vedtatt av Stor-
tinget. Men slik det ser ut nå,
er den langt fra i rute. 

– Deler du den bekymring-
en som styrelederen i KA be-
skriver i sin statsbudsjett-
kommentar (se sitatet i inn-
ledningen)?

– Ja, jeg gjør det. Frykten er
at Stortinget har vedtatt å ta
kristendomsundervisningen,
og dermed trosopplæringen,
ut av skolen, for å satse på en
reform hvor dette ansvaret

ble overlatt til kirken. Når det
så ikke bevilges nødvendige
midler til å få gjennomført re-
formen slik den var beskre-
vet, er det grunn til å bli uro-
lig. Det har gitt oss en ny øko-
nomisk situasjon som er pre-
get av mye usikkerhet.

– Hva blir konsekvensene
for Fjære menighets del?

– I vår fikk Fjære menighet
beskjed om at nå er det vår
tur til å dele med de andre i
prostiet. Dermed fikk vil en
reduksjon i årlig bevilgning
på nesten kr. 300 000. Det vil
si at den opprinnelige bevilg-
ningen er nesten halvert.
Dette har ført til at vi er blitt
nødt til å redusere stillingen
til menighetspedagogen med
30%. Menighetsrådet ønsker
å opprettholde samme aktivi-
tetsnivå i trosopplæringen
som vi har i dag og vi ønsker
også at Fjæreposten skal
komme ut med samme hyp-
pighet og kvalitet som nå.

Skal vi greie dette, må vi skaf-
fe midlene vi trenger på an-
nen måte, når Staten ikke bi-
drar slik vi hadde grunn til å
forvente. Det betyr i klartekst
at vi trenger flere støttespil-
lere, helst i form av faste gi-
vere.

– Hvorfor akkurat faste gi-

vere?
– Det er for å få forutsigbar-

het i budsjettarbeidet – vite
hva vi har og ikke har å rutte
med. Særlig når det dreier seg
om lønn til en medarbeider,
må vi kunne vite at det er
midler til dette. Derfor håper
vi at vi kan klare å bygge opp
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Vi trenger flere giverefaste
Menighetsrådet ønsker
å opprettholde samme

aktivitetsnivå i 
trosopplæringen 
som vi har i dag,

og vi ønsker også at 
Fjæreposten skal 

komme ut med samme
hyppighet og kvalitet

som nå. 

Anne Marie Midtbø
daglig leder

i Fjære menighet

Når Elle Melle-barnar er med å
sette opp julespillet i Fevik kirke,
om hvordan Jesus ble født, er det
som ledd i kirkens trosopplæring.

Det er ikke lenger er en selvfølge
at norske barn får opplæring i
kristendom, lære om hvorfor vi
feirer jul, hvem Jesus er og hva
kristen tro er for noe.

Bildet er fra årets julespill på 
julaften i Fevik kirke.
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en givertjeneste hvor de som
gir er villige til å tegne seg for
et fast beløp i måneden eller i
året.

– Hvordan er tradisjonen
med faste givere til menig-
hetsarbeidet?

– Fjære menighet mottar
årlig en del gaver til menig-
hetsarbeidet, små og store.
For en stor del er dette gaver
som kommer når de kommer,
og som vi selvsagt er svært
takknemlige for. Men av gi-
vere som har tegnet seg for
faste beløp har vi ikke så
mange. Dersom vi kunne fått
flere, både etablerte støtte-
spillere og en del nye, inn i en
fast givertjeneste, ville situa-
sjonen straks sett en del ly-
sere ut for det trosopplæ-
ringsarbeidet vi skal gjøre i
Fjære menighet.

– Hva med ofringenen som
tas opp i gudstjenestene?

– En del av kollektene går
til gode formål og organisa-

sjoner utenfor den lokale kir-
ken. Det vil vi gjerne kunne
fortsette med, men tvinges
kanskje til å vurdere om enda
flere av ofringene skal gå til
trosopplæringsarbeidet i vår
egen menighet. Det er noe
menighetsrådet må ta stilling
til.

– Hvor mye og hvor mange
er målsettingen?

– Hvis vi tenker oss at vi
skal få inn de kr. 300.000 som
vi nå mister i bevilgning fra
Kirkerådet, går det an å tenke
seg følgende enkle regnestyk-
ke: Dersom vi får 300 nye gi-
vere som gir fast kr 100 pr
mnd, har vi dekket «tapet». Jo
større beløp hver enkelt gir,
jo færre givere er vi avhengi-
ge av, eller vi kan få inn to
ganger, kanskje tre ganger
det beløpet vi nå har mistet.
Bare som et eksempel. Når en
tenker seg om, vil nok de fles-
te av oss ikke engang merke
om en hundrelapp eller to ble

trukket fra konto hver mnd,
mener daglig leder Anne Ma-
rie Midtbø.

– Hva er strategien?
– Menighetsrådet har ned-

satt en gruppe som skal ar-
beide spesielt med fast giver-
tjeneste. Denne gruppa har
såvidt begynt arbeidet sitt.
Det håper vi skal gi resultater,
og føre til en økt bevissthet
on både det behovet vi har,
og det ansvaret vi har for å gi
trosopplæringen til stadig
nye kull av dåpsbarn. 

Er du en potensiell fast
giver til menighetens
trosopplæringsarbeid?

Gaven kan betales på kon-
tonr. 2840.31.19581 og merkes
fast givertjeneste. Dersom du
vil ha fratrekk i skattbart inn-
tekt, merk dette på første inn-
betaling.

Hvis du er fast giver, og re-
gistrerer deg som det, kan du
få trukket fra inntil kr. 12.000
årlig i skattbar inntekt. For å
få skattetrekk må du gi minst
kr. 500 i løpet av året .

Vi er også takknemlige for
enkeltgaver! De kan betales
til samme kontonr og merkes
gave.
Har du spørsmål vedrø-
rende gaver til mengiheten,
kontakt menighetskontoret 
tlf. 37090113 eller e-post:  
amm@grimstad.kirken.no.

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

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

SMÅBARNSTREFF
Vik bedhus 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 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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Kjetil Morvik, styreleder for KA 
(Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon)
i en kommentar til statsbudsjettet for 2013

«Stortinget vedtok i 2003 en reform som skulle ha fokus på
lokal trosopplæring. Midlene skulle brukes til virksomheten
i menighetene, ikke byråkratiet. Forventingene var store,
og mange la planer og var godt motiverte til virkelig å satse
på trosopplæring. I dag, ti år etter, står fortsatt svært
mange menigheter og fellesråd uten eget tilskudd til tros-
opplæring. Barn og unge får ikke den trosopplæring Kir-
kemøtet har vedtatt at de skal ha. Det oppleves diskrimi-
nerende og urettferdig, noe som sjelden er konstruktivt.
Samtidig spres en uro om politikeren faktisk er villige til å
gi de nødvendige bevilgninger slik at trosopplæringsre-
formen når alle og gir et likeverdig tilbud over hele landet».

FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

F Peer Rødal Haugen
tekst & foto
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Autorisert regnskapsførerselskap
Sømsveien 5, 4870 Fevik – tlf. 37 04 40 06

www.fevikregnskap.no

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

Yngres
Pappaer slår
et slag for 

Det er vel ikke til å legge skjul
på at det er flest jenter som
synger i kor, og presten på Fe-
vik savnet noe som kunne in-
kludere gutter i en større
grad. Han spurte litt rundt, og
fikk tilslutt 8 pappaer som
kunne tenke seg å være med i
et slikt arbeid. 

Fredrik, Mats og Magnus er
9 år, går i samme klasse, og
har tatt turen til Yngres den-
ne tirsdags ettermiddagen.
For Magnus er det første
gangen. De andre to har vært
her før. I dag prøver de seg på
sjakk og biljard. Det er litt
vanskelig med biljard, men

sjakk har de spilt flere ganger
hjemme. 

«Nå er det vel 3. samlingen
vi har med Yngres,» sier Mor-
ten Christiansen, en av leder-
ne. «Disse første gangene har
vi hatt ulike brettspill og bi-
ljard. 12. februar er det fami-
lieklubb sammen med Elle
Melle koret, og etter vinterfe-
rien blir det samlinger igjen.»
Sondre Fjelde Marthinsen
fortsetter: «Vi syns det var
greit å begynne med litt spill
de første gangene. Etter hvert
tenkte vi at vi skal jobbe litt
nede i et verksted, kanskje
bygge modellfly og liknende.
Vi ser det litt an når vi får en
nokså fast gjeng, og i forhold
til hvor stor gruppa blir.»

«Hvor gamle må barna
være for å begynne på Yng-
res?» «Vi har sagt at det er fra
5 år og oppover», forklarer le-
derne.

Men Yngres består ikke
bare av spill og verksted. Mot
slutten blir det som regel en
felles samling med Elle Melle
koret med en liten andakt,
bønn og velsignelsen. Og helt
til slutt er det tid for saft og
kjeks. Det er også veldig stas.

Velkommen til Yngres i Fe-
vik kirke tirsdager 17.15. Elle
Melle har øving på samme
tid. Her er det også plass til
flere.

Hver tirsdag fra kl. 17.15 yrer det av liv i
Fevik kirke. Som vanlig er det koret Elle
Melle som øver. Men i det siste er det 7-
8 mannfolk som har startet opp et
arbeid som er mer rettet mot gutter,
men jenter er selvsagt også velkommen.
«Yngres» heter dette nye tiltaket.

Fredrik, Mats og Magnus er 9
år, går i samme klasse, og
møtes også på Yngres i Fevik
kirke.

F Ingunn Metveit Olsen
tekst & foto
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KILDE TIL TANKE OG TRO FRA
GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

SCOTT OM
om hviledagen
En skal ikke arbeide om søn-
dagen, tro dere bare mig.
Her er ingen velsignes ved
det, verden er engeang in-
drettet slik, at den dagen er
hviledag. Vi skal tænke paa
den dagen. Vi tar ikke akku-
rat gaa i kirke, jeg mener
ikke det, vi kan holde en an-
dakt hjemme, om vi føler
som trang til ordet. Men vi
skal avholde os fra verden,
vi skal si til os selv, at nu har
vi fiktet hele uken og stræ-
vet og balet for skrottens
skyld, for det her  uvisselige
kjøttet – nu vil vi tænke et
grand paa aanden og ikke
bare paa fisk og mat og hvad
som vedkommer legemets
trivsel. Vi vil si til os selv –
la det timelige fare for idag,
la fisken i sjøen faa være i ro,
la alken faa svømme hvor
hun vil, saa sandt som det
træffer i alketiden, vi vil ikke
løse skud paa hende og for-
styrre hende i freden, som
hun kan ha fortjent hun
med. La altingen være i
fred – saven i skjulet og øk-
sen og veden. Spik ikke saa
meget som en ørliten flis
saafremt her er mulighets
raad at undgaa det. Nyt ti-
den isteden paa bedre vis. La
os sætte os til en stund og se
ind i os selv og foreta et litet
eftesyn. La os likesom gjøre
op for uken og se, hvordan
balansen staar. La os ta pos-
tene for os hver en baade
paa debet- og kreditsiden og
gaa dem nøiaktig igjennem,
enten det blir til trøst eller
sorg. Husk undermaalshum-
meren, som vi kokte i for-
gaars istedenfor at hive han
ut, vil vi si – hvis vi har kokt
en undermaalshummer, og
vi har saktens kokt mange
nok (...) 

Ja akkurat slik skal vi fare
om søndagen, det er just ak-
kurat rette maaten at til-
bringe dagen paa. Ikke no-
get utvortes kjas og mas,
ikke noget forsøg paa ydre
vinning eller gevinst av no-
gen sort. Det blir saa aligevel
ingen vinding det som en
vinder paa den dagen saa-
fremt det er av udvortes art.
Tvertom, det vil bli til tap –
til tap og fortræd og unyttig
tidsspilde, ja for det er in-
drettet slik, det saa visst som
at jeg sitter her.

«Blaaskjæl» 
Det tredje bud 

(1923) s. 112-114

Hvem er denne altmuligman-
nen fra Kristiansand? Er det
noe han ikke kan? Vidar er en
gave til Fjære menighet. Det
er sjeldent å møte et så posi-
tivt menneske. Det første
undertegnede kommer på for
å beskrive Vidar, er at han er
en gledesspreder og et ja-
menneske. «Ikke noe pro-
blem» er et standarduttrykk
om han blir forespeila oppga-
ve. Om det trengs mat til et
lite eller stort arrangment, er
det bare å spørre Vidar. Han
kan ordne bugnende fruktfat,
kaker eller velsmakende fis-
kesuppe, om det trengs. Men
matlaging er bare en av Vi-
dars lidenskaper. Vidar er ut-
rusta med en særs flott sang-
stemme. Han er en dyktig tol-
ker av sørlandsviser, men be-
dehussanger og salmer står
også høyt i kurs. Mange har
lært å sette pris på hvordan
Vidar formidler sin gudstro
gjennom sangen, og det er få
organisasjoner rundt i dis-
triktet som ikke har skrevet
«sang av Vidar Øvland» et
sted i årsprogrammet sitt. For
Vidar er både ivrig bedehus-
mann og kirkegjenger. Så da
biskopen etterlyste flere lek-
menn til å steppe inn for
prestene i menigheten iblant,
var Vidar villig til å ta på seg
oppgaven. Jeg har spurt om
han tidligere i livet vurderte å
utdanne seg til prest. Da svar-
te han at han på et tidspunkt
vurderte å ta kateketutdan-
ning, for han liker godt å for-
kynne. Etter en stund med
opplæring i regi av bispe-
dømmet, er det nå han som
er «presten» på en del av våre
gudstjenester i løpet av året.
Han har ikke fullmakt til å vie
ektefolk, men i fjor døpte han
lille Anne Metveit Olsen i Fe-

vik kirke. Det å være den som
på kirkens vegne tar imot et
nytt menneske i menigheten,
synes han er stort.

Mange gir uttrykk for at Vi-
dar lager flotte gudstjenester
og kjenner seg rett velsignet
av gode prekener og vakker
sang i etterkant, som alltid
understreker det han har fått
å dele den dagen.

Vidar er en god «team play-
er». Han liker å samarbeide
og å være en del av ulike fel-
lesskap. Det være seg av mu-
sikalsk art, som én på tenor-
rekka eller solist i Fjære kan-
tori eller Pro Kor, én av sang-
erne i Hesnes Brothers, eller
én av gutta i gjengen som
jevnlig samles på FMU for å
gjøre en dugnadsinnsats i

ryddingen av lopper til den
store auksjonen i september.
Han stiller jevnlig i musikkut-
valget for å være med å plan-
legge spennende musikalske
prosjekt i lag med kantor An-
drea Maini. Senere i april skal
han igjen være i den syng-
ende rollen som Peter i musi-
kalen «Vitnet» i Fevik kirke.

Men først skal han i anled-
ning 40-årsdagen sin samle
en del av sine musikalske
venner til en mattiné i Fjære
kirke palmelørdag (se egen
annonse s. 7). Han har allere-
de fått med seg Hesnes Brot-
hers til å bidra, og solister
som Ellen Halvorsen Lervold
og Eli Anne Haugen m. fl., i
tillegg til en del musikalske
overraskelser, lover han. Kon-

serten er gratis, men det blir
tatt opp en kollekt som vil bli
brukt på ulike deler av det
musikalske arbeidet i menig-
heten. Dette gjør Vidar frivil-
lig, med et ønske om å kunne
gi noe tilbake. Han bruker
tallentene han har fått, og
gjør det godt. Han er sannelig
en gave til menigheten vår!

Vi gratulerer Vidar så mye
med dagen den 12. april (da
skal han forøvrig synge på et
arrangment i Grimstad) og vi
ønsker han må finne glede i
bli brukt i «Herrens vingård»
i mange år framover. 

Med vennlig og takknemlig
hilsen fra en medmusikant

Kirsti P. Haugen, 
musikalsk leder i Fevik kirke

en JA-mann runder 40

Nå også som «prest»
«Sang av Vidar Øvland» (snart 40) har det stått å lese i avisene i mange år. Sanger
er han, men yrket er kokk. Lenge var han omtalt som en ivrig KrF-politiker i
lokalavisa, og i det siste står det jammen at han skal være «prest» også. Enten som
vikar for sogneprest Spilling i Fjære eller for kapellan Tveito i Fevik.
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Kirkens nødhjelps fasteak-
sjon har i år tema: Sammen
for andre. Årets aksjon tar
sikte på å hjelpe lokale forbil-
der til å utrette noe lokalt
hvor de kjenner lokalbefolk-
ningen og vet hva som treng-
es. Lokal forankring har alltid
vært viktig for kirkens nød-
hjelps arbeid. Pengene kom-
mer fram. 91.1% av pengene
går direkte til prosjektene,
resten til administrasjon og
utstyr.

Her er et lite eksempel på
hvor mye pengene strekker
til: For 100 kroner kan du sik-
re 50 nødhjelpsrasjoner til
sultrammende. For 200 kro-
ner kan du gi et menneske
sikker tilgang på vann. For
1000 kroner kan du sikre at
en landsby får en vannpum-
pe.

Det at konfirmantene sam-
ler inn penger har to sider.
For det første hjelper de an-
dre med pengene, og så får de
innsikt i at det er viktig å dele.
Dette er noe som må læres,
og i konfirmanttiden legger vi
stor vekt på det gjennom te-
masamlinger, «På flukt» og
innsamlingsaksjonen.

Også til jul samlet ungdom-

mene inn penger til gode for-
mål. Konfirmantene på Fevik
samlet inn kr 5630 til mi-
sjonsprosjektet i Syria og
konfirmantene på Fjære sam-
let inn kr 7386  til et prosjekt
i Ecuador. Pengene skaffet de
ved å selge adventslys.

Nå er det menigheten som
skal få muligheten til å hjelpe
de aller svakeste, og det kan
de gjøre ved å gi godt i bøs-
sene når konfirmantene kom-
mer rundt tirsdag 19. mars fra
kl 17.00 og utover. Ta vel imot
dem, og gi så du kjenner det.
NB! Husk at alle konfirman-
ter har ID-kort, og nummer
på bøsse skal være det sam-
me som på ID-kortet. Dess-
verre har vi fra tid til annet
hørt om noen med uærlige
hensikter har laget sin egen
innsamling, så husk ikke gi
noe til noen uten plomberte
bøsser med ID-nummer på
bøsse og ID-kort.

La fastetiden bli en tid der
du tenker spesielt på de som
ikke har så mye som oss. Det
blir også delt ut fastebøsser i
kirkene som du kan legge
penger på i fastetiden og le-
vere i kirkene til påske.

FASTE aksjonenHansErik Wilhemsen,Terkel Kalvehagen, Magnus Gunder-
sen,Linn Aslaksen Neset og Heidi Tønnesøl Blom klar med
bøssene sine, sammen med medkonfirmater (bak)

Konfirmantene har en sentral rolle i
årets fasteaksjon. Tirsdag 19. mars fra
kl 17.00 og utover, får alle husstander i
Fjære menighet besøk av årets
konfirmanter som går med bøsser.

Martha Gezahegn (28)
solgte kroppen sin til frem-
mede menn. Nå er hun gift,
mamma og lærer for andre
tidligere sexarbeidere i Eti-
opia. Hun er ett av forbil-
dene som utfører norske
menigheters internasjonale
diakoniarbeid.

Vi har sett det før, i de
nattemørke gatene hjemme
i Oslo og i byer over hele
verden: En kvinne som for-
handler med en fremmed
mann om prisen på det
mest sårbare hun eier. En
jente som gir bort en liten
bit av seg selv i bytte mot en
bunke skitne sedler, natt et-
ter natt, til det ikke er mer
igjen å gi. Eller til hun mø-
ter en engel som ikke vil ha
noe fra henne, men som til-
byr henne håp. Et nytt liv.

Gir håp
–En natt kom det noen

mennesker bort til meg på
gaten, og en av dem ga meg
en liten papirlapp. Det var
en invitasjon til lunsj på et
senter som het Nytt liv. Det
hadde aldri falt meg inn at
det kunne finnes noe nytt
liv for meg. De fortalte meg
at Gud fremdeles elsket
meg, men jeg trodde ikke
det kunne finnes en slik
kjærlighet, forteller Martha
Gezahegn.

Martha fikk virkelig et
nytt liv gjennom senteret
som drives av Mekane Ye-
sus, den evangeliske kirken
i Etiopia. Kirkens diakonale
organisasjon er en av Kir-
kens Nødhjelps lokale part-
nere. Hvert år tas 60 nye
jenter inn i et toårig pro-
gram som gir dem et under-
holdsbidrag, yrkesopplæ-
ring, helsehjelp og terapi. 

Takker norske menigheter
Buro Durje er aktiv i den

lokale menigheten i Ka-
zanchis-bydelen i Addis
Ababa og som frivillig på
Nytt liv-senteret. Han ser
på menighetene i Norge og
Etiopia som jevnbyrdige
partnere i arbeidet:

–Gjennom den diakonale
tjenesten utfordres vi til å
synliggjøre Guds kjærlighet
der den virker mest fravæ-
rende. Det er en stor inspi-
rasjon å vite at menigheter i
Norge er med oss i dette ar-
beidet på sin måte.
Gjennom Kirkens Nødhjelp
opplever vi en sterk forbin-
delse med våre brødre og
søstre i Norge. Jeg vil gjerne
få takke alle som deltar i
prosjektet vårt gjennom å
arrangere Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon!

håp
&
et nytt liv
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Våren 2010 ble Likkledet i
Torino stilt ut i domkirken
der i byen, lengst nordvest i
Italia. I løpet av en drøy må-
ned kom det to millioner
mennesker fra hele verden
for å se, deriblant underteg-
nede. Det ble en sterk opple-
velse. Under framvisningen i
1978 kom det 100.000 hver
dag i 35 dager! 

Dette likkledet er i særklas-
se det objekt i verdenshistori-
en som vitenskapelig sett er
grundigst undersøkt. Kledet
er et vevd tøystykke av lin på
drøye 4 x 1 meter, og det bæ-
rer avtrykket av en korsfestet
og tornekronet mann. Mange
er overbevist om at dette er
Jesu likklede. Har de rett?

Blomsterstøvets 
hemmelighet

Den sveitsiske professoren
Max Frei-Sulzer er en av
mange som har deltatt i for-
søket på å løse gåtene om-
kring Likkledet i Torino. Han
hadde doktorgrad på blom-
sterstøv og visste utmerket
godt at hver enkelt blomster-
art har et svært egenartet ut-
seende på sitt pollen. I blom-
stringstiden fyker dette rundt
overalt i vinden.  

I 1973 tok Frei-Sulzer pol-
lenprøver fra kledet, og han
brukte de neste to årene på å
analysere dem. I mikroskop
fant han ca 50 forskjellige
slags pollen, og disse blom-
sterartene kunne han etter
hvert fastslå stammet fra Tor-
ino-området, fra Sør-Frankri-
ke, fra Istanbul-området, fra
Urfa-området i Sør-Tyrkia og
fra Jerusalem. Dette er helt i
tråd med Likkledets tradisjo-
nelle og skrevne historie. De
siste 40 årene har en mengde
vitenskapsmenn og -kvinner
fra femti ulike forskningsgre-
ner forsket på kledet.

I 1988 ble det tatt en C-14-
datering av kledet, og konklu-
sjonen ble at Likkledet var la-
get en gang mellom år 1260
og 1390. Senere viste det seg
imidlertid at denne prøven
ble tatt på et hjørne av kledet
som var blitt reparert etter en
brannskade i 1532. Det var
med andre ord den innvevde
lappen som ble tidfestet.

Svindel eller sannhet?
Men la oss tenke oss at en

svindler laget kledet rundt år
1300. Da må denne svindle-
ren ha vært utrolig dyktig:

• Han må ha oppfunnet

fotograferingskunsten 530 år
før oppdagelsen egentlig ble
gjort. Personen på kledet er
nemlig gjengitt som et foto-
grafisk negativ, uten spor av
maling eller andre stoffer.

• Svindleren må ha oppda-
get blodomløpet 330 år før
William Harvey. Rester av
vene- og arterieblod befinner
seg på helt riktige steder på
kledet.

• Svindleren må ha utstyrt
kledet med ulike typer pollen
fra flere steder rundt Middel-
havet. Dette var 300 år før

mikroskopet ble oppfunnet.
Hvordan kunne en person på
1300-tallet vite at hver enkelt
plantearts pollen har sitt spe-
sielle utseende? Man må
nemlig mikroskopere dette
100-1000 ganger for å kunne
se det.

• Han framskaffet romerske
mynter, «leptoner», fra år 29
og 30 og la dem over øynene
på den døde personen. Mynt-
avtrykkene på kledet har inn-
skriften TIBERIOU KAISA-
ROS («tilhørende keiser Ti-
berius», som var keiser på
Jesu tid).

• Svindleren må på en geni-
al måte ha greid å plassere ca
120 slagmerker av en ro-
mersk pisk på kledet. Det er
så nøyaktig utført at en kan se
av mønsteret at den ene som
slo, har vært litt høyere av
vekst enn den andre.

• Han skapte et bilde ved en
metode som også i vår tid er
helt ukjent: Bildet er ret-
ningsløst og oppfattes best på
fem meters avstand. Det har
tredimensjonale proporsjo-
ner når det betraktes
gjennom moderne apparater.

Hvem kunne skape et slikt
bilde for 700 år siden?

• Det vrimler av store og
små blodflekker på kledet,
både fra piskeslagene og fra
tornekronen. Disse har størk-
net og klistret seg til hud og
hår på mannen. Men alle
flekkene viser seg ved om-
hyggelig mikroskopering å
være «urørte». Det finnes
ingen tegn til at kledet er blitt
«revet av» for å befri ham fra

det. Den korsfestede mannen
har simpelthen «forsvunnet»
ut av kledet og etterlatt et
fotografisk avtrykk på stoffet.

• Vi kjenner bare én eneste
person gjennom historien
som både er korsfestet på ro-
mersk vis og som ble torne-
kronet: Jesus fra Nasaret. 

Vi kunne ha forlenget listen
med en lang rekke detaljer
som viser at kledet etter all
sannsynlighet er Jesu eget

likklede. Stadig flere personer
interesserer seg for kledet, og
det finnes masse stoff om det
på internett. Et godt sted å
starte er www.shroud.com. 

Fordi vitenskapelige under-
søkelser blir sannhetsvitner
om Jesu oppstandelse, er
Likkledet i Torino blitt et tegn
for vår tid. Vitenskap og tro
ser faktisk ut til å gi samme
svar. Det pirrer i hvert fall
min nysgjerrighet! 

Jostein Andreassen er forfatter av boka
«Likkledet i Torino – Et tegn for vår tid»,
utkommet på Luther forlag i 2011. I denne
tankevekkende artikkelen deler han av sin
30-årige interesse for likkledet. Jesu likklede?

Dette likkledet er i
særklasse det objekt i
verdenshistorien som
vitenskapelig sett er
grundigst undersøkt.

Jostein Andreassen, forfatter
jostandr@broadpark.no

F Jostein Andreassen
artikkelforfatter

3 Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven.  4 De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere
enn Peter og kom først.  5 Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven.  6 Simon Peter
kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der,  7 og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke
sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. 8 Da gikk den andre disippelen også inn, han som
var kommet først til graven. Han så og trodde.  9 Fram til da hadde de ikke forstått det Skriften sier, at han måtte stå
opp fra de døde.  10 De gikk så hjem.

Evangelisten Johannes
kap. 20, v. 3-9
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Fjæreposten
leses både
her og der,
nå også i
Tanzania

KUNSTtransformasjon

Anette Andersen, som er
aktiv i Kunstgruppa, og som
bodde på Haydom i fjor vin-
ter, i forbindelse med ekte-
felle Aage sitt studieopp-
hold ved hospitalet, er spe-
sielt glad for at Kunstgrup-
pa valgte å la overskuddet i
år gå til rullestoler til Hay-
dom. Hun har  ved selvsyn
sett behovet. Kr 16.000 skal
rekke til fire splitter nye
moderne rullestoler, etter
det de har fått vite fra øko-
noiansvarlige ved hospita-

let. I dag har sykehuset ing-
en «ordentlige» rullestoler.
De nye rullestolene skal et-
ter sigende være i bruk på
sykehuset omtrent på disse
tider, og vi kan sikkert
bringe en hilsen fra tak-
knemlige mottakere i neste
utgave av Fjæreposten.
I tillegg til rullestolgaven
til venner i Afrika, har
Kunstgruppa sjenket Fevik
kirke et bilde laget av av
Tonje Kjønniksen, som nå
pryder veggen i lillesalen.

Kunstgruppa i Fevik
kirke er et av
fellesskapene som
jevnlig har sørget
for sårt tiltrengte
midler til å mange
gode formål i kirka,
blant annet nye
stoler. 
Overskuddet fra
årets kunstutstilling
blir til stoler utenfor
kirka - rullestoler til
Haydom hospital i
Tanzania.

Når behovet ikke
samsvarer med
mulighetene, gjelder det
å tenke kreativt. Anette
Andersen fant denne
utgaven av rullestol
under familiens opphold
ved hospitalet i Haydom i
fjor vinter. Nå får
sykehuset fire moderne
rullestoler i gave fra
Kunstgruppa i Fevik kirke.
Fra kreative givere til
kreative mottakere...

Morgenfuglene

Kunstutstillingen i høst var
meget godt besøkt og omfat-
tet med stor interesse. Ho-
vedutstiller Zeljko Uremovic
fra Trogir i Kroatia, var også
svært godt fornøyd og posi-
tivt overrasket over møtet
med Fevik kirke og livet i me-
nigheten. Intervjuet med
ham kan du lese i nr 6/2012
på www.fjæreposten.no.

Påsken
i ord og toner

Fjære kirke  2. påskedag kl 19.30
ved Vidar Øvland og Kirsti Haugen
Sang av Hesnes Brothers m. flere
Jenny Zithulele Haugen, cello

«Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang»
Vidar Øvland med frender

ELLEN HALVORSEN LERVOLD / HESNES BROTHERS / ELI ANNE HAUGEN M.FLERE

Palmelørdag i Fjære kirke kl. 16.00

MATTINÉ

Morgenfugler og elever samlet ved oppmøteplassen bortenfor
Feviktun. Sophie Søring (t.v.) og Mie Bjørklund Hjelmaas (i gule
vester bakerst i bildet) sammen med Edel Kjersmeier foran
gruppa som skal gå i følge til skolen denne morgenen. Sophie
og Mie er påtroppende Morgenfugl-juniorer.

Da Fevik skole måtte flytte til
midlertidige brakkeskole i
Ranvika, mens den nye reises i
ved Sømsveien, fikk skolen en
utfordring. Mange foreldre
ringte skolen og var bekymret
for barnas skolevei, som delvis
gikk langs stranda. Den var
mørk og ble opplevd som litt
skummel og ikke ufarlig av så-
vel barn som foreldre. Det var
det noen voksne som raskt
hadde en løsning på. Etter
modell av Natteravnene, som
gjør byer og oppvekstmiljøer
tryggere på kvelds- og nattes-
tid, startet de Morgenfuglene,
som ville gjøre skoleveien
tryggere for elevene. Fem på
åtte møter de opp ved «Hes-
teskiltet» bortenfor Feviktun,
for å samle dem som vil ha føl-
ge til skolen. Og noen minut-
ter over åtte er det avmarsj i
flokk og følge. Morgenfugl fo-
ran og Morgenfugl bakerst i
flokken, så ingen blir heng-
ende igjen aleine.

– At det kan bli litt strekk i
feltet, er naturlig, siden ikke
alle går like fort hele tiden,
forteller Edel Kjersmeier, som
har vært med fra starten i
høst, og som har «vakt» denne
morgenen. Edel har tatt på seg
jobben som organisator.

Noen foreldre har tid og an-
ledning til å følge barna sine

selv, men ikke alle. Da er det
godt å vite at det er voksne
som stiller, godt synlige i sine
gule vester påtrykt «Morgen-
fugl», og følger dem trygt
fram til skolen, enten de følger
veien om Ranvika eller tar sti-
en over heia gjennom skogen.

Stien er blitt utbedret med
tanke på at den skulle bli sko-
levei for små barn, men den er
uten lys, bratt enkelte steder,
og ble nok av en del opplevd
som litt skummel. Langs veien
har kommunen satt opp lys,
og de brøyter og strør. 

Edel Kjersmeier, som kaller
seg «sjefsugla», forteller at
gjennom vinteren er det blitt
stadig flere Morgenfugler.

– Da vi startet i høst, var vi
bare fire fem voksne. I dag er
vi sytten på lista. Men nå har
vi begynt med juniorer, kan
hun opplyse om. 

– Det er noen av de eldste
elevene som får opplæring, og
egne «Morgenfugl jr.»-vester. 

Sophie Søring og Mie Bjør-
klund Hjelmaas var «på vakt»
denne morgenen, sammen
med Edel, klar til å være sko-
leveifølge for yngre medele-
ver. Foreløpig er de to av fem
juniorer, men flere venter på å
få være med i den populære
ordningen. Dette var deres
andre dag som Morgenfugl,
fortalte de to jentene.

– Hvor mange barn er det
som møter opp for å få følge
til skolen?

– Det varierer, foteller Edel.
– Er det veldig dårlig vær, er

det mange foreldre som velger
å kjøre barna. Det har hendt at
jeg ikke har hatt mer enn tre
barn å følge, men det er gjerne
en 12-15 barn som går sam-
men. Disse skal ha gloseprøve
idag, forteller Edel, og nikker
mot noen som står og venter
på avgang.

– Da er det godt å få en frisk
morgentur før en starter, smi-
ler hun.

Knut Mørland, initiativtaker
til Morgenfuglene, synes de
som voksne rett og slett er
både heldige og priviligerte
som kan kombinere det nytti-
ge med det behagelige.

– Vi er jo heldige, som kan
gå en hyggelig tur på morra-
kvisten sammen med barna, i
flotte, naturskjønne omgi-
velser. Det er en frisk og fin
start på dagen for oss også,
understreker bestefaren.

Siste torsdag i måneden har
alle morgenfuglene kaffehyg-
ge sammen med rektor på læ-
rerværelset med en oppsum-
meringe om hvordan måne-
den har vært. Ordningen
praktiseres i samarbeid med
skolen, og Fevik kirke.

Knut Mørland har følgende
oppfordring: Morgenfuglene
har plass til flere, både voksne
og barn, og håper at mange
flere ser nytteverdien i å gå til
skolen. Dermed blir også min-
dre bilkjøring til skolen!

F Peer Rødal Haugen
tekst & foto



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

fra desemberfoto-glimt

-Fotografiske glimt fra julespillet «Like til Betlehem» på julaften
i Fevik kirke, og fra Julenattinéen i Fevikhallen 22. desember.


