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Rollebytte
konfirmanter «på flukt»

På veiene ute i verden
går de som har mistet sitt hjem,
de sultne, de trette og frosne.
Vår Fader, vær nådig mot dem.

Fra arbeid, fra hjemland og venner
har mange blitt jaget avsted.
O Gud, la dem finne tilbake
til trygghet og tillit og fred.

Hvor skulle de møte din godhet
om ikke hos oss, som har fått
vårt daglige brød og vår frihet,
et liv i et land som er godt.

Gud, vekk oss til handling i omsorg
for alle som lever i nød,
så glade vi deler med andre
vårt land og vårt daglig brød.

BRITT HALLQVIST (NOS2013•732)



Rebekka Sisay Lamark
Døpt i Fevik kirke 23. februar

Nora Sæther
Døpt i Fjære kirke 23. februar

Sarah Moland
Døpt i Fevik kirke 2. mars

Amalie Aasen Johansen
Døpt i Fjære kirke 9. mars

Emrik Isaksen
Døpt i Fjære kirke 9. mars

Mathias Heien Sandlie
Døpt i Fjære kirke 9. mars

Terje Himle
Døpt i Fjære kirke 9. mars

Tobias Larsen
Døpt i Fjære kirke 9. mars

Eirik Nordstrand Havna ̊s
Døpt i Fjære kirke 23. mars

Jo Andrè Johannessen Aagre
Døpt i Fjære kirke 23. mars

Tobias Aalvik Ribe
Døpt i Fjære kirke 23. mars
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«Under demonstrasjonene på Maidan-plassen i Kiev del-
tok hundrevis av frivillige med utdeling av mat, varm drikke
og bibler. Bildet viser en av opprørerne som leser fra en
lommebibel. Han leste Salme 23, kunne han fortelle. De
mange demonstrantene ønsket ikke bare mat og drikke,
men også åndelig føde som de kunne styrke seg på. Bibel-
selskapet i Ukraina sendte varebiler fulle av bibler som ble
delt ut på plassen. Kristne fra alle kirkesamfunn samlet seg
i de mange bønneteltene, i bønn for Ukraina og en fredelig
framtid.»
Salmen er kjent for mange. Vers 4 er lyder: «Om jeg enn

skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.»
En av mange fortvilte og grufulle konflikter i vår verden, som
viser hva vi mennesker er i stand til å gjøre mot hverandre,
og hvor mennesker også roper i fortvilelse: Hvor er du Gud?
Gode Gud, hvor er du? Han er fraværende, men like vel til
stede. Fotoet over er et merkelig bilde på nettopp det, og
teksten som forteller om mennesker som søker sammen i
bønnetelt, det samme. I sitt fravær er han tilstede på en an-
nen måte en fikseren som springer rundt og retter opp i gal-
skapen vi steller i stand. 
«Mitt kongedømme er ikke av denne verden», sa Jesus

der han sto ansikt til ansikt med mannen som skulle felle
dødsdommen over ham. For Pilatus er det for seint. Men for
deg og meg står utsagnet der og vitner om at Jesus kjem-
per en annen kamp og med våper av et helt annet slag. 
«Verden var aldri helt forlatt...» Gud, i Jesus, kommer inn i

verden i et menneskes skikkelse, men har aldri vært borte
fra den. Jesus seiret over dødskreftene, og forlot vår verden,
men ble ikke borte. «...jeg er med dere alle dager inntil ver-
dens ende» lover han disiplene sine, rett før han forsvinner
for øynene deres. Det høres ut som en motsigelser, men er
tvert om dyp sannhet. Han er her, men makten utøves på en
annen måte, i et rike som ikke er av denne verden, men
som like fullt er her, riket Jesus åpnet for oss da ha døde
uskyldig for oss skyldige. Han er ikke maktesløs tilstede i sitt
fravær på jorden. Han er her med en annerledes makt, som
kjærlighet, som håp og som tro. Pilatus og Herodes og Kai-
fas og hele kostebinderiet kunne true med død og pine,
men det var også alt de kunne. Kjærlighet på tross av, kun-
ne de ikke rå med. Han som velger å ta hele menneskehe-
tens synd på seg, som velger å møte gudsforlattheten
alene. For alle. Rå vold og død var makthavernes ypperste
våpen, og de spilte det ut mot Jesus. Men det som var de-
res punktum finale, var for Jesus snarere et kolon: Nå seie-
rer kjærligheten over synden og døden og ondskapen! Så
viste han oss at det finnes én  som er sterkere enn det ver-
ste her i verden. Han som er kjærlighet. «...alle som tok imot
ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på
hans navn.»
Han er og har vært på Maidan-plassen. Og han er og har

vært i Aleppo og i Betlehem, og andre steder hvor kjærlig-
hetshandlinger utøves og tro og håp deles, på tross av alt.

Peer Rødal Haugen,
redaktør
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www.fjæreposten.no er Fjære menighets nettside. Der finner
du nyttig informasjon om menigheten og om arrangementer.
I tillegg finner du er også alle tidligere utgaver av Fjærepostens
papirutgaver fra 2005 og fram til sist utkomne avis.
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Døpte
«La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som som dem. Sannelig, jeg sier dere: 
Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»
Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem
og velsignet dem.

neste avis kommer 3. juni

Bli fast giver til Fjære menighet
De 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 betal med giro. Ønsker du å få til-
sendt utfylte giroer, henvender du deg til menighetskon-
toret, tlf. 37090113.

Skattefri gave
Alle gaver over kr. 500,- i løpet av et år, kan trekkes fra
på selvangivelsen. Det kan trekkes fra opptil kr. 12.000,-.
Ved å oppgi personnummer vil vi sørge for at det sen-
des inn beretning til Skattekontoret om dette.

Kontonummer: 2840.31.19581
Merkes:
Fast givertjeneste, Fjære

fast givertjeneste

kontakt fjære menighet
Kirketjener i Fjære
Håvard Backe
T: 37 09 11 40

Kirketjener i Fjære
Helge Flaath
T: 37 09 11 40

Menighetspedagog
Ingunn Metveit Olsen
imo@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 18

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

Musikalsk leder i Fevik
Kirsti Pedersen Haugen
kph@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 17 / 40

Barne- og ungdomsarb.
Eli Anne Haugen
eh@@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 14

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

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

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

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

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

Adresse: Fjærevn. 185, 4885 GRIMSTAD
Sentralbord: 37 09 01 00  •  37 09 01 13
Fevik kirke: 37 04 82 33  •  37 09 01 06

Vidar Nordstrand Havna ̊s
Døpt i Fjære kirke 23. mars

Fjære kirke 2. påskedag 21. april kl. 19.30
MEDVIRKENDE: Helge Spilling, Kirsti P. Haugen, Peer Rødal Haugen, 

Miriam Eikra, Bård Eide & Trio Linn
Kollekt ved utgangen til det musikalske arbeidet i menigheten

Påsken
i ord og toner

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. 986589078
Norman Risholm, Fevik, tlf. 90787218

KILDE: bibel.no  Foto: © Sodel Vlad
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

BIBELquiz
1 Hvor gammel var Jesus da
hans foreldre lette etter ham
og fant ham i templet i Jerusa-
lem?
1. 8 år
X: 12 år
2. 16 år

2 I hvilken by vokste Jesus
opp?
1. Kapernaum
X. Betlehem 
2. Nasaret

3 Hvor ble Jesus døpt?
1. Dødehavet 
X. Jordan 
2. Gennesaretsjøen

4 Hvilken dag innleder ”den
stille uken” i påsken?
1. Langfredag 
X. Palmesøndag 
2. Skjærtorsdag

5 Hvem av Jesu disipler ban-
net på at han ikke kjente
Jesus?
1. Tomas 
X. Judas 
2. Peter

6 Hvem var det som dømte
Jesus til døden?
1. Pontius Pilatus 
X. Kong Herodes 
2. Øverstepresten Kaifas

7 Hva het forbryteren som ble
satt fri da Jesus ble dømt?
1. Barsabbas 
X. Barabbas 
2. Barnabas

8 Hvilken farge var det på kap-
pen som soldatene la på den
tornekronede Jesus?
1. Hvit 
X. Svart 
2. Purpurfarget

Riktig svar:
1.X. 12 år
2.2. Nasaret
3.X. Jordan
4.X. Palmesøndag
5.2. Peter
6.1. Pontius Pilatus
7.X. Barabbas
8.2. Purpurfarget

Når var det nattverden ble innstiftet? Hvorfor heter det
Skjærtorsdag? Hva kaller vi dagen som Jesus døde? Hvem
forrådte Jesus og hvem fornektet ham? Hvorfor har vi påske?
Det kan virke som om dette er en quiz, men det er det egent-
lig ikke. Hvis du spør dine barn om hvorfor vi feirer påske el-
ler jul, pinse eller Kristi himmelfartsdag, kan han eller hun
svare da? Dette har selvsagt noe å si hvor gammelt barnet
ditt er. Tenk deg om et øyeblikk. Hva bør mitt barn vite om
de ulike kristne høytidene? Og neste spørsmål: Kan de dette?

Fortsatt lærer barn en del på skolen om de kristne høyti-
dene, men i mye mindre grad enn da vi var små. Kristen-
domsfaget i skolen har gått fra å hete Kristendom til KRL
(Kristendom, religion og livssyn) og til RLE (Religion, livssyn
og etikk). Samfunnet har endret seg, og det er viktig at barn
og unge lærer om andre trosretninger. Konsekvensen blir al-
likevel, at kristendomsdelen blir betydelig mindre. Og dette
merkes på kunnskapsnivået til barn og unge. Vi kan ikke
lenger forvente at konfirmantene kan fortellingen om den
bortkomne sønnen. Mange er også uvitende om hva som
skjedde i påsken for nesten 2000 år siden.

Stortinget har bestemt at det er menighetens og forel-
drenes ansvar å lære opp barna. Det er et stort ansvar. Men
hvis ikke vi gjør det, blir det ikke gjort av noen andre heller.
Det er egentlig litt skremmende. Derfor har trosopplæringen
i menigheten fått navnet «Sammen», fordi menighet og for-
eldre står sammen om trosopplæringen av barna. Vi trenger
hverandre. Men er det så veldig viktig at barna ikke kan bi-
belfortellingene lenger?

Forfatter Hanne Ørstavik vant Brageprisen og Klassekam-
pens litteraturpris i 2004 for boken «Presten». Hun var også
en av få norske forfattere som er brukt som konsulent til den
nye bibeloversettelsen Bibel2011. Hun sier at: «Det å skjønne
bibelspråket er grunnleggende for å skjønne fylden i vårt
eget språk…At bibelkunnskapen er blitt mindre blant unge i
dag sammenlignet med for to generasjoner siden vil forandre
språket.» Vi ser til stadighet at aviser, bøker og andre media
bruker ord og uttrykk som er hentet fra Bibelen. Uttrykk
som: «familiens sorte får», «ramaskrik», «din laban», «få ån-
den over seg», «ansikt til ansikt», «gjøre livet surt for noen»,
«se gjennom fingrene», «henge i en tynn tråd», «skriften på
veggen», «ulv i fåreklær» osv. Vi siterer Bibelen, mange av
oss, uten å vite det.

Det er flott at bibelkunnskapen er nyttig for språket vårt,
men det er andre ting som er mye viktigere enn dette. Eivind
Skeie, forfatter og salmedikter, sier: «Fortellingene fra Bibe-
len er ikke bare en del av kulturarven, de bygger barnets
identitet og gir det hjelp til å møte livet. Et barn som har
møtt kristen tro og tradisjon gjennom fortellinger, står bedre
rustet til å møte ungdomstidens mange spørsmål.» Jeg opple-
ver at barn elsker å høre bibelfortellinger. Dette ser jeg i for-
hold til egne barn, barn som kommer til samlinger i kirka, el-
ler når jeg er på skolebesøk. Jeg, og mange med meg, er sta-
dig forundret over at flanellografen (du vet den som man
henger filtfigurer på), som har blitt brukt i årtier, fortsatt er
like populær.

Bibelfortellinger er nyttige for språket vårt og for livet vi le-
ver nå. Selvsagt består ikke trosopplæringen bare i kunnskap,
men jeg mener at i dagens samfunn er bibelkunnskap under-
vurdert. Tenk hvor viktig skriftene var og er for jødene. I det
gamle testamentet leser vi om at de skulle binde skriftsteder
på sin panne. De skulle lære opp barna sine til å ramse opp
slekter og historie. Tidligere var det også slik i skolen at man
skulle pugge bibelvers, salmer og bønner. Når jeg snakker
med mennesker fra den generasjonen forteller de at det var
kjedelig å pugge alle disse salmene, men de sitter! De glem-
mes ikke så lett, og strofer fra salmene eller linjer av bibel-
vers dukker opp i minnet, når de virkelig trengs. Har de gått
glipp av noe, de som vokser opp i dag?

«Jesus var alltid min bestevenn», sa Jan Erik Larsen fra
«Autofil/Broom», «og er det fortsatt.» Vi trenger Jesus i våre
liv, og også i vårt neste liv. Alle dere som har pugget salmer,
vil sikkert kjenne igjen disse linjene: «Når døden sin brottsjø
du møter, vil Jesus dra båten i land». 

God påske!

45 glade og nysgjerri-
ge 8-åringer myldret
rundt i Fjære kirke
lørdag 22. og søndag
23. mars. Fjære me-
nighet inviterte alle
2. klassingene i sok-
net til å være agen-
ter i kirken.

Her skulle tårnagentene ut-
forske kirka, Bibelen, tårnet
og klokkene. Barna skulle
også løse oppdrag og myste-
rier, i tillegg til at alle fikk
agentbevis og agentnummer,
og slapp ikke inn i kirken
uten å si passordet. Høres
dette gøy og spennende ut?
Det var det også!! «Kan vi
ikke ha tårnagenthelg neste
helg også!» uttrykte en av
agentene. Så dere som går i 1.
klasse nå, kan glede dere til
neste år, når det er deres tur.

Tårnagenthelgen er utar-

beidet av Den norske kirke i
samarbeid med søndagssko-
len. Det startet med tv-serien
som har gått i jula de siste
årene: «Tårnagentene og den
mystiske julegaven». I løpet
av vårhalvåret er det over 600
menigheter i hele Norge som
arrangerer tårnagenthelg.
Episodene fra tv-serien kan
sees på nettet på: www.tvin-
terplay.no.

Under tårnagentgudstje-
nesten spurte jeg Mia og Eli-
ne om hva de likte best på
tårnagenthelgen. Begge svar-
te at det var spennende oppe
i tårnet. Der fikk de beskjed
om å slå på kirkeklokkene og
se hva som skjedde. Det var
også en hvit due i tårnet, som
var med oss under hele guds-
tjenesten. Den hadde et opp-
drag til oss: ’Hva om du titter
under der du sitter.’ Under
kirkebenkene lå det hjerter
med flott tekst på:  «Jeg er
trygg, jeg har en hyrde. Den-
ne hyrden viser veien hjem.»

Agentene hadde vært med
på å forberede gudstjenesten.
En gruppe laget et drama-

Ja, vi tror, men på hva?

stykke, en annen gruppe mal-
te malerier inspirert av tema-
et: Den gode hyrde, den tre-
dje gruppa laget bønner som
de leste på gudstjenesten, og
den siste gruppa arbeidet
med det hemmelige oppdra-
get: de røde hyrdehjertene.
Dessuten deltok alle tårn-
agentene med sang, og da
særlig den kule tårnagent-
sangen!

De over 200 menneskene
som hadde vært på gudstje-
nesten toget ut i det fine væ-
ret etter gudstjenesten, og
fikk med seg den store begi-
venheten –nemlig dueslippet,
før de fikk seg en kaffekopp
og et kakestykke. Dua satte
seg i toppen av tårnet en liten
stund, for å skue utover fol-
kemengden der nede som
klappet for den. Deretter fløy
den en runde rundt kirka,
kanskje for å orientere seg, og
satte kursen rett hjemover til
hus, mat og de andre duene i
Reddalsveien.

Tårnagent-helg
F Ingunn Metveit Olsen

menighetspedagog

F Ingunn Metveit Olsen
tekst & foto
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FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere

Tonje Margrete og 
Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

BLI FADDER!

Bregnevn. 10, Fevik
konto  2801.02.58148

Jeg holder deg nær inntil
meg. Jeg kjenner ditt hjerte
slå mot meg. Min lille, fine
baby, jeg elsker deg.» Mø-
drene synger og løfter baby-
ene sine opp og inntil seg,
mens de vugger frem og til-
bake. Noen babyer prøver
også å synge, og gurgler for-
nøyd over å få full oppmerk-
somhet fra mamma, som er
den beste i hele verden. Vi er
med på babysang på fmu-
bygget. Her er det hyggelig å
være for både liten og stor. 

Fjære menighet har arran-
gert babysang i mange år. Det
er trosopplæringstilbudet til
de aller minste. Her opplever
mor og barn sang, musikk,
dans, rim og regler sammen.
Etter sangstunden på ca. en
halv time, er det rom for en
kopp kaffe og en hyggelig
prat. Sammen med leder for
babysang, Silje Kristin Knud-
sen, rekker de å gå igjennom
nærmere 20 sanger eller rim.
Her får mødrene frisket opp
noen gamle, kjente sanger, og
de lærer flere nye. Det er flott

å øve seg til å synge med og
for barna sine. For babyen er
mors og fars stemme både
trygg og vakker, uavhengig av
om det er en profesjonell eller
en veldig uprofesjonell sang-
stemme. Babyer og små barn
er glad i rutiner. Da er det fint
å synge aftenbønn hver
kveld, når den lille skal sove.
Og selvfølgelig en godnatt-
klem tilslutt.

Til høsten starter vi igjen

med et nytt semester med ba-
bysang, så da er det bare å
melde seg. Passer veldig godt
for babyer fra 2-3 mnd. til 9-
10 mnd, og det koster 100 kr
per semester. 

Ta kontakt med Fjære me-
nighetskontor dersom det er
noe du lurer på: 37 09 01 18
eller e-post:   imo@grim-
stad.kirken.no. Vi legger også
ut informasjon på www.fjæ-
reposten.no.

Babysang
«Jeg holder deg nær
inntil meg. Jeg kjen-
ner ditt hjerte slå mot
meg. Min lille, fine
baby, jeg elsker deg.»

BARN OG UNGE
BABYSANG, FMU
FMU-huset på mandager (påmelding)
SMÅBARNSSANG 1-6 ÅR, FMU
FMU-huset mandager kl. 10.00
SMÅBARNSTREFF, FMU
Fevik kirke hver onsdag kl. 10.30
ALFSAM, FMU
FMU-huset annenhver torsdag kl. 18.00-20.00
FMU, FJÆRE MENIGHETS UNGDOM
FMU-huset mandag kl. 18.00

SØNDAGSSKOLE, VIK
Vik bedehus hver søndag kl. 11.00-12.00
TORSDAGSKLUBBEN, VIK
Vik bedehus annenhver torsdag kl. 18.00-19.00

BARNELAGET LIA
Lia bedehus annenhver onsdag i partallsuker, kl. 17.30
UNGDOMSGRUPPA, LIA
Lia bedehus, annenhver onsdag i oddetallsuker kl. 19.00
YNGRES, KROKEN
annenhver onsdag

SØNDAGSSKOLE / BS-AGENTENE, FEVIK
Fevik kirke annenhver søndag kl. 11.00
ELLE MELLE FEVIK
Elle Melle Mini hver tirsdag i Fevik kirke kl. 17.15
Elle Melle Twin og Joy annenhver tirsdag kl. 18.15
YNGRES, FEVIK
Fevik kirke tirsdager kl. 17.15
UNGDOMSGRUPPA FEVIK (FUG)
Fevik kirke fredag kl. 20.00

JENTEFORENING, HESNES
Hesnes bedehus, for ca 4 år og oppover
annenhver tirsdag kl. 17.30-19.00
GUTTEFORENING, HESNES
annenhver onsdag, for 4. klasse og oppover
FREDAGSKLUBB, HESNES
annenhver fredag for 5.-7. klasse

VOKSNE
MORGENSANG I FJÆRE KIRKE
Hver torsdag kl. 09.00
PROKOR, FEVIK
øving annenhver onsdag i Fevik kirke kl. 20.00-22.00
FJÆRE KAMMERKOR
har øvinger i Fjære kapell onsdager kl. 19.30
ELDRETREFF, VIK
på Vik bedehus kl. 16.00 hver fjerde tirsdag i mnd.

PÅSKEVANDRING I FJÆRE OG FEVIK KIRKE
Er du hjemme med barn fra 3-6 år? Ta dem med på en van-
dring gjennom påskens budskap. Torsdag 10.4 kl.10.15 i Fjære
kirke eller fredag 11.4 kl. 10.00 i Fevik kirke. Velkommen
FRIVILLIGHETSKONFERANSE:  Lørdag 3. mai er det konfe-
ranse på Bibelskolen i Grimstad for frivillige medarbeidere i
menigheten. Konferansen arrangeres av Bispedømmekonto-
ret i samarbeid med BiG, Acta og søndagsskoleforbundet. Der-
som dette er aktuelt for deg,
kontakt med Fjære menighetskontor: tlf. 3 090118 eller 
e-post: imo@grimstad.kirken.no  
3-ÅRSSAMLING mandag 12. mai i Fevik kirke kl. 17.30. For de
som fyller 3 år 1. halvdel av 2014 (01.01-30.06). Ny samling til
høsten for dem som fyller år 2. halvdel av 2014. Besøk av duk-
kene Frank og Fia, sang og fortelling. Utdeling av DVD med
kristent barneTV.
MENIGHETSTUR til Kilandsenteret. Søndag 25. mai drar vi på
dagstur til Kilandsenteret. Her vil det ble lek, sosialt samvær
og friluftsgudstjeneste.

det skjer SNART

mer info på www.fjæreposten.no

det
skjer
fast

Haglund Regnskap as
AUTORISERT REGNKAPSFØRERSELSKAP

Sømsveien 5 • 4870 Fevik
Regnskap – Bedriftsrådgivning

Tlf. 37 25 61 00
www.haglund.no

Medlem NARF

FJÆRE MENIGHETS DAGSTUR FOR 55+ TIL LINDESNES FYR
onsdag 11. Juni 2014

Turen går til Lindesnes fyr hvor vi får guidet tur, senere kjører vi forbi Spangereid Kanalen
på vei til en bedre middag på ærverdige Paulsens Hotell i Lyngdal.

Musikalsk leder Kirsti Pedersen Haugen blir med.
Påmelding innen 25. mai til risholmn@online.no eller 90 78 72 18

Turen koster kr. 400,- pr. pers.  Innbetaling til kontonr. 2840.31.19581 (Merk: Dagstur)
Bussen starter fra Fevik Kirke kl. 09.30 og Fjære Kirke kl. 09.50. 
Baquette ved ankomst ca. Kl. 12.00 og middag ca. kl.15.30.  

Regner å være hjemme i 18-19 tiden. 
Arrangør: Fjære Menighets Diakoniutvalg 

MUSIKALSK AFTEN
I FEVIK KIRKE 29. APRIL KL. 19.30

Kirkeringen har vært en av de mange støtte-
spillerne som har gjort det mulig for Gabriela
Csepregi å gå på biblelskolen i Grimstad dette
skoleåret. Gabriela ønsker å takke alle sine
gode støttespillere ved å sende ut persolige
invitasjoner til denne musikalske aftenen, som
hun vil holde sammen med Kirsti og Jenny
Haugen. Men kvelden er åpen for alle, og det
vil bli et variert knippe av musikalske perler å
høre denne siste tirsdagen i apri. I pausen blir
det loddsalg til inntekt for Kirkeringen. Ta med
en venn og kom!
ARR: KIRKERINGEN I FEVIK KIRKE

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!



De fleste kjenner ham fra TV-
ruta, og vet lite om hvem Jan
Erik egentlig er. At han er en
habil sanger, er ukjent for
mange. Men at kan er hekta
på bil og kan bil, er vel kjent.
Helt siden 5-årsalderen farta
han i verkstedmiljø og så, lyt-
ta og lærte. «Da jeg var 7 var
jeg fullt oppdatert på alle
norske bruktbiler, modeller
og priser», påstod han.

At han hadde havna på Fe-
vik denne kvelden, var, ifølge
Oddvar prest, takket være
hans gode venn og samar-
beidspartner, båtbygger Odd
Bjørn Jørgensen. Kombinert
med at han har familie på
Tromøya.

JESUS SOM BESTEVENN
Jan Erik er født i Hunnda-

len på Gjøvik, og sønn av et
baptispastor-par. Farens jobb
medførte regelmessig flyt-

ting. For Jan Erik betydde det
at han sjelden fikk slå seg til
ro et sted og etablere kame-
ratskap. Tvert om advarte
foreldre sønnene sine om å
binde seg for tett til ham, for
han skulle snart flytte like vel,
og så mistet de en kamerat.
Derfor ble han mye venneløs
i oppveksten.

Men han hadde én venn
som var med hele tiden. Det
var Jesus. For Jan Erik var det
helt reelt. Jesus var med over
alt, også når han flyttet. Og
det falt ham helt naturlig å
snakke om Jesus som sin bes-
te venn. Det har aldri falt
ham inn at det skulle være
rart å snakke om det.

Forsamlingen i Fevik kirke

fikk en levende beretning om
den rotløse  oppveksten med
Jesus som bestevenn. Så trygg
var han i Jesus-troen at han
en gang tok kristendomlære-
rinna si i skole, da han mente
hun hadde oppført seg ukris-
telig både mot elever og en
lærerkollega. Jan Erik måtte
til rektor, men det var greit,
der var han ofte og de hadde
en fin tone. Men han ble ut-
vist fra kristendomsundervis-
ningen. Det var også greit.
Han visste det meste fra før.

PERSONLIG OM 
NEDTUREN OG OPPTUREN

Det nærmeste han har vært
himmelen, må være prøvefly-

ging med JAS Gripen under et
flyshow i Bodø. Så langt hans
heftigste «kjøretur». I kjent
Larsen-stil tok han forsam-
lingen med på forbere-
delsene, med påkledning av
G-drakt og fly.

– Det var så trangt å kom-
me ombord i cocpit at det føl-
tes som jeg kledde flyet på
meg.

Og så en beskrivelse av sel-
ve flyturen ut over havet, og

rett mot Lofotveggen, i en
svimlende fart, 60 fot over
vannet. Han fikk litt hette da
han oppdaget at piloten fløy
manuelt etter ei «NAF-bok»,
rett mot fjella og påstod det
skulle være en åpning. Og
heldigvis hadde han rett..

Da Larsen fikk ta stikke og
fly supermaskinen på egen-
hånd, var opplevelsen kom-
plett, og overgikk turen med
F-16 med god margin. «Hvis
noen ringer deg og spør om
du vil være med på tur med
en JAS Gripen, så ikke tenk, si
ja med en gang!» var hans
klare råd.

Jeg tror knapt det har vært
ledd så mye og så hjertelig
noen gang i Fevik kirke. Hele
fortellingen hans var pepret
med morsomme skildringer
av ting han har opplevd. Ikke
plumt og billig, men nært,
selvironisk, fargerikt og ko-
misk. Like vel uten at alvoret
ble borte. Suksessen med bil-
programmene på TV har hatt
sin pris. Ugreie ting hopet seg
opp og til slutt maktet han
ikke mer. Han klarte såvidt å
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F Peer Rødal Haugen
tekst & foto

Høyt og lavt
med en gira «pastor broom»

Den blide og lattermilde mannen fra Autofil og Broom,
holdt høyt turtall da han møtte en stappfull Fevik kirke for
å dele glimt fra et spennende liv. «Det høres ut som jeg er
på slutten av et langt liv», kommenterte han i starten, med
referanse til temaet han hadde fått. Høydepunktene har
vært mange, men det har kostet. Det har ikke bare vært lek
og latter, men også tårer og tunge tider.
Men Jesus har alltid vært bestevenn, og det har vært viktig.

Det er ikke sånn at Gud kommer 
busende og ordner opp – nei, han
bruker mennesker  som deg og meg...

Jan Erik Larsens gode venn,
båtbygger Odd Bjørn Jørgen-
sen, gikk heller ikke klar en
parodiering i all vennskapelig-
het.

fullføre en direktesending,
halvt i svime, før han kolap-
set. Legen kunne fortelle ham
at det ikke var infarkt, som
han selv fryktet, men panisk
angst. Like vel gav legen ham
klar beskjed om at han måtte
ta grep i livet og legge om sti-
len. Hvis ikke ville infarktet
komme før eller siden.

Personlig og engsjert fortal-
te han om den knallharde
nedturen, og om arbeidet
med rydde opp i livet hjem-
me og på jobb, og om å kom-
me tilbake.

Om han hadde forsamling-
en i sin hule hånd når han var
i det komisk hjørnet, hadde
han like fullt en lydhør for-
samling da han åpent og ær-
lig skildret nedturen, om å
være syk, om tårene og fortvi-
lelsen, og om veien tilbake til
å fungere på jobb.

Da han fortalte hvordan
angsten dukket opp

igjen på den første jobben et-
ter fraværet  –  iskjøring i Åre
–  og hvordan han ble regele-
rett omfavnet av en helt
fremmed afrikansk kristen
mann, Valentin, som jobbet
på hotellet, presset nok en
tåre på i øyekroken hos
mange.

– Valentin ble min afrikan-
ske engel, sa Jan Erik. 

– Gud bruker mennesker
som deg og meg og Valentin.
Den ukjente afrikaneren had-
de også Jesus som bestevenn,
og like rett frem som Jan Erik
selv, spurte han om å få be for
ham og med ham. 

Krisen Jan Erik var
gjennom gjorde også noe
med troen hans, og Guds-for-
holdet. Selv om Jesus alltid
hadde vært hans bestevenn,
hadde Gud vært vanskelig å
forholde seg til – skummel og
streng..

I en alder av 39 år og erfa-
ren kristen, ble det Bibelen
sier om nåde, nytt for ham,
og han fant ordene for det
som skjedde med ham i Sal-
me 40 i Bibelen:

«Han dro meg opp av den
dype gjørmen. Han satte
mine føtter på fjell og gjorde
skrittene faste. Han la en ny
sang i min munn, en lovsang
til vår Gud.»

Han hadde slitt, og slitt seg
ut, på å strekke til overfor
medmennesker og overfor
Gud – være god nok. Men så
fikk Gud dra ham ut av det
han satt fast i.

SANGEREN
Jan Erik er glad i sang og

musikk. Ganske kjapt etter at
de flyttet til Sjåstad menighet
i Drammen, hvor han bor,
startet de barnegospelkoret
Sjåbagos, som har spredd
mye liv og glede omkring seg.
Selv har han fortid fra Oslo
Gospel Choir, og lot seg ikke
be to ganger da han fikk til-
bud om å være solist med
Hesnes Brothers på gospel-
sangen «Born again». Det var
en stor glede både for ham og
«brødrene». Nå gjenstår det
bare at han får seg hus på
Hesnes, så han kan bli per-
manent med i «brødrekoret».
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KILDE TIL TANKE OG TRO FRA
GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

SCOTT OM
Å FORLATE
MENNESLELIVET

Et menneske kommet til
verden, det vandrer
rundt i en ham av støv,
det lever og spreller og
strir en tid, det trekkes
med sykdom og urett og
savn. Så dør det og går i
glemme og blander sitt
støv stille med jordens.
Markus står det kanskje
på brettet, hva for en
Markus var det?

…
Det var så vedmodig,

syntes han og la seg til-
bake i puten og gråt. Når
han hadde grått en
stund, kom mattheten
atter og tok ham ifra. Så
lå han på nye og døste og
drømte og så ut i et bil-
demylder som gled forbi
ham i sakte strøm. Under
det her ebbet kraften ut
— for hver en gang som
han vendte tilbake, var
han som mere vissen enn
før. Men på samme tid
som han visnet, var det
som noe skjøt vekst inni
ham og nærte seg av det
som foregikk. Her skjed-
de som en oppfyllelse i
ham, der han lå under
kjødets lov og var hjem-
fallen med alt sitt. For
kjødets lov var ikke den
eneste, her var også opp-
fyllelsens lov som all
skapningen stundet imot.
Når Marie iblant bøyde
seg over ham og skulle se
om han sov — å, da lå
Markus på ryggen og så
tvers gjennom taket,
tvers gjennom rommet
og hemmeligheten og
fattet alt i et blink som
det var. Ja, det var i det
halve sekund som han
var oppløftet over det
hele og fikk forståelsen
evig inn.

…
Et menneske kommer

til verden — en ånd daler
ned på jorden, den roter
en støvsky opp omkring
seg, tar støv på og sleper
det rundt. Når dens tid
er omme, legger den stø-
vet av og vender tilbake i
det eviges favn.

Fra «Kilden, eller brevet
om fiskeren Markus»

(1918)
— fra den berømte

innledningen 
og slutten av boken



12 Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. 13 Da tok de pal-
megreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte:  Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn,  Israels
konge! 14 Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet: 15  Vær ikke redd, datter Sion! Se, din konge
kommer, ridende på en eselfole. 16 Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, hus-

ket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik. 17 Alle de som
hadde vært til stede da han kalte Lasarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde,
vitnet om det. 18 Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at
han hadde gjort dette tegnet. 19 Fariseerne sa da til hverandre: «Der ser dere at ingen-
ting nytter. All verden løper etter ham.» 20 Det var noen grekere blant dem som var
kommet for å tilbe under høytiden. 21 De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og
sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» 22 Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen
gikk de og sa det til Jesus. 23 Jesus svarte: «Timen er kommet da Menneskesønnen
skal bli herliggjort. 24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jor-
den og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.

8. APRIL / PALMESØNDAG: Joh 12,12-24
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Jeg har nylig vært reiseleder for en tur til Israel og
Palestina. Vi besøkte de bibelske stedene, leste tek-
stene fra Bibelen og undret oss over alt det som vi
hadde hørt om fra bibelhistorien. Da jeg for snart
20 år siden var feltprest for de norske FN styrkene
i Libanon hadde jeg hver måned med meg soldater
og befal på «prestetur» til Israel. En av de jeg had-
de med var erklært ateist. Som nå, stanset vi også
da på de bibelske stedene og leste de bibelske for-
tellingene. Jeg hadde ingen preken eller annen
form for påvirkning. Men da turen var over sa
ateisten til meg: Nå må jeg virkelig revurdere hele
ateismen min. 

Da vi denne gangen dro til Israel og Palestina var
det også for å møte dagens mennesker. Vi hadde
som mål å forsøke å se situasjonen både fra pales-
tinsk og jødisk side. Vi møtte palestinske kirkele-
dere og vi møtte den jødiske overrabbiner, Michael
Melchior.  Den ene guiden vi hadde var jøde, den
andre, på palestinsk område var kristen palestiner.
Alle fortalte de om store vanskeligheter for at disse
to folk kan bli så trygge på hverandre at det kan bli
en fredelig løsning.  Men alle gjorde de forsøk på
det. Rabbineren sa, slik jeg hørte han: «Nå må vi
ikke dyrke hatets fortellinger. Vi må slutte med å
lage fiendebilder av hverandre. Vi må begynne å
skrive nye fortellinger.» Alle var de enige om at det
er de ytterliggående som ødelegger mest. De ytter-
liggående jødene, de ytterliggående kristne og de
ytterliggående muslimene. Melchior hadde ikke
gitt opp håpet om at det kunne bli en fredelig løs-
ning. Men han var likevel pessimist. 

I vår religionsdialoggruppe hadde vi identitet
som ett av temaene. Hva er det som gir deg og meg
identitet? Ofte er det at vi ser på oss selv i forhold
til andre. Jeg er ikke som dem! Og i hvert fall ikke
som de!  Og så lager vi fiendebilder av hverandre.
Nelson Mandela døde nettopp. Han etterlater seg
mange kloke ord. En i gruppa vår minnet oss om
noe han hadde sagt:

«Både hat og kjærlighet må læres, men heldigvis
faller det langt mer naturlig for mennesket å elske
enn å hate.» Hvis det er sant at Gud er kjærlighet og
at vi er skapt i Guds bilde, så har han vel rett i det?
Påsken er Guds dypeste kjærlighetsaksjon. Påsken
er kjærlighetens seier over synd, død og djevel.  

Jeg fikk noen få reaksjoner på at jeg hadde «av-
skaffet» helvete som et sted for evig pine. Noen var
takknemlige for ordene. Andre var kritiske. Jeg skal
ikke bruke plass til et tungt forsvar for dette. Men
jeg mener ikke at vi ikke skal stilles til ansvar for
våre liv. Jeg tror det blir en dommedag! I trosbe-
kjennelsen sies det slik: «skal derfra komme igjen
for å dømme levende og døde». Ja, dom og ansvar
hører sammen. Og som ansvarlige mennesker skal
vi også få en dom. Derfor er det ikke likegyldig
hvordan vi lever våre liv. Påske er likevel at dom-
meren ble den dømte. Og med ren kjærlighet, som
eneste våpen beseiret synd, død og djevel. Og da
må det vel være et håp for alle mennesker? Og jeg
har jeg et håp om at Gud, til syvende og sist, skal bli
«alt og i alle».   

God påske!
Hilsen Oddvar prest

Hat og kjærlighet hilsen

PRESTEN

Rollebytte —  konfirmanter på flukt

COUNTRYKVELD PÅ FMU

preken

teksten

Gudstjenester i Fjære kirke
13.04. 11:00 Familiegudstjeneste v/Helge Spilling. 

Vik Søndagskole deltar. 
17.04. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland.
18.04. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito.
19.04. 23:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling.
20.04. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland.
21.04. 19:30 Påsken i ord og toner
22.04. 18:00 Samtalegudstjeneste v/Helge Spilling,

Kjell Olav Haugen og konfirmantene.
23.04. 18:00 Samtalegudstjeneste v/Helge Spilling,

Kjell Olav Haugen og konfirmantene.
26.04. 11:00 og 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Helge Spilling og 

Kjell Olav Haugen.
27.04. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Helge Spilling og 

Kjell Olav Haugen.
04.05. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling.
10.05. 11:00 og13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Oddvar Tveito 

og Ingvild Wangensteen Limm.
11.05. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Oddvar Tveito 

og Ingvild Wangensteen Limm.

17.05. 11:30 Gudstjeneste v/Helge Spilling. Grunnlovsjubileet
25.05. 11:00 Felles familiegudstjeneste Fevik/Fjære 

på Kilandssenteret. Oddvar Tveito.
29.05. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland
01.06. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
08.06. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling.

Gudstjenester i Fevik kirke
17.04. 17:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
20.04. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito. Hasseltangen kl. 06.00
25.04. 20:30 Ung messe v/Vidar Øvland.
27.04. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito. Søndagsskole
04.05. 11:00 Samtalegudstjeneste v/Oddvar Tveito, 

Ingvild Wangensteen Limm og konfirmantene.
18:00 Vårfest med besøk av Kristiansand Bedehuskor
18.05. 20:00 Vårkveld v/Vidar Øvland. ProKor deltar.
25.05. 11.00 Felles gudstjeneste Fevik/Fjære på Kilandssenteret. 

Oddvar Tveito.
01.06. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling.
08.06. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito. Søndagsskole

Gudstjenestene

«Hvis ikke hvetekornet
faller i jorden og dør, blir
det bare det ene kornet.
Men hvis det dør, bærer
det rik frukt.»

Å være på flukt en mørk natt er
ingen spøk. Men det er den
daglige tilværelsen for mange
millioner mennesker i verden i
dag. Store menneskemasser er på
flukt og på vandring for om mulig
å finne et trygt sted å leve livet
videre, for seg og sine.
Konfirmantene fikk en liten prøve
på hvordan det kunne være.

Rundt om i skogen er
det utplassert soldater
og grensevakter.

Mellom trestammene lager skremmerne siluetter i ly-
set fra små lommelykter som prøver å finne veien.
Det er ikke heimevernet som har øvelse, men konfir-
mantene i Grimstad som deltar i et rollespill for en
natt. Rollen deres er å være flyktning, på flukt sam-
men med andre, fra et Land, kanskje til og med Fe-
drelandet ditt, der du ikke kan bli på grunn av situa-
sjonen i Landet.

Noen konfirmanter er sminket med sår i hode,
noen har brukket armen, andre spiller hysteriske .

Rollespillet startet i Landvik kirke med gudstjenes-
te. Her fikk de møte ei som har opplevd det selv, å
være på flukt, og måttet rømme fra hjemlandet.
Rama, som fortalte sin historie, hvorfor hun måtte
flykte.

Fra Landvik kirke gikk turen gikk videre til Resvik
bedehus, hvor alle ble brifet om landet sitt, og så be-
gynte flukten inn i Fjæreheia over «minefelt»
gjennom gjørme og over grenser, tett fulgt av skrem-
mere som plutselig sto der i mørket og forhørte dem.

– En spennende og lærerik natt, sa mange av kon-
firmantene, men slitsomt.

Erfaringen at det er slitsomt å være flyktning, er en
verdifull er erfaring å ta med seg videre, når hold-
ninger og meninger skal formes og utfordres.

Minefeltet måtte forseres.

Flyktningene Rama og Yohannes forhørte konfirmantene før de fikk
oppholdstillatelse.

Per Henrik Haugebo syntes det
var slitsomt å være flyktning

F Kjell-Olav Haugen
tekst & foto



Fjære menighet er en av åtte samarbeidspart-
nere i Bryggekapellet som har lokaler ved den
gamle rutebil stasjonen i Grimstad. Bryggeka-
pellet er først og fremst et treffsted, et samta-
lested med mulighet for stillhet og bønn.

Bryggekapellet består av to rom. I allrommet kan du sette deg
ned ved små kafebord, drikke en kopp kaffe eller te, spise nys-
tekt vaffel – eller ingen av delene. I tillegg er det stille-rommet
hvor du kan lukke døren. Her kan du samtale, eller være alene,
tenne et lys eller be. 

Bryggekapellet kan brukes til temasamlinger som er rettet
inn mot formålsparagrafen og visjonen. Emnene skal i det ve-
sentlige omhandle menneskers åndelige og sosiale behov.

Formålsparagrafen, §1: …samarbeidspartene står sammen
om å være til stede midt i byens pulserende liv, for å møte
mennesker i alle aldre med Guds kjærlighet i ord og hand-
ling».    

Visjonen for bryggekapellet er «et sted for ettertanke og om-
tanke».

Gerd Torhild Grøsle Ris-
holm og Anne Marie Midtbø,
(varamann) fra Fjære Menig-
het er med i styret i Bryggeka-
pellet. Kapellet er åpen hver
dag Man-Lør fra 11-14 og det
er to verter/vikarer tilstede.
Noen lørdager er det tema-
samlinger. Har du lyst å prøve
deg som vikar vennligst ta
kontakt med Gerd Torhild på
99 41 01 22. Velkommen inn-
om.
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Det er mange som har spurt seg opp igjennom
årenes løp, hvordan kan vi se Gud? Svaret får vi nok
ikke før vi selv står ansikt til ansikt med Vår Herre
og kan spørre ham direkte, men vi kan på mange
måter føle at Gud er nær og gir oss signaler eller
bønnesvar om du vil. Hvem har ikke bedt om noe
spesielt og håpt i det lengte at Gud svarer. Selv har
jeg i mange år hatt en avtale med Gud om at der-
som han gir meg førstepremien i lotto, så skulle
halvparten av gevinsten gå til formål i Guds rikes
arbeid. Har det kommet noen stor premie? Nei,
ikke en.

For en stund siden var jeg og hørte på Jan Erik
«Broom» Larsen i Fevik kirke – ja, det er han med
den fengende latteren. Han fortalte fra sitt liv og
det var flere episoder som han kunne si at Gud
hadde sendt ham engler til å rettlede, trøste og be
med ham. Men det var ikke engler slik vi hører om
i bibelen – de med hvite kapper og glorie som Ma-
ria fikk besøk av med budskapet om at hun var med
barn. Nei, han fikk englebesøk gjennom sin nær-
meste familie og sine nærmeste venner, fuglene på
fuglebrettet og fremmede mennesker han aldri
hadde sett før. Gud kler altså de vi har rundt oss
med englevinger og utruster dem til kamp for deg
og meg i den situasjonen vi står i. Gud kan med an-
dre ord bruke oss alle, selv om vi mange ganger
ikke ser det selv. 

Det finnes en historie om han som gikk og sang
salmer i skogen unormalt høyt fordi han bare måt-
te det. Samtidig, uten at han som sang visste det,
var en annen person også ute i skogen – ute i sko-
gen fordi livet ikke var til å holde ut lengre.  Men da
sangen lød gjennom skogen ble det et signal fra
Gud om at livet skulle fortsette, og at Gud hadde
hørt og sett denne personens lidelser.

Mange av oss har nok hatt noen opplevelser som
vi kan si har vært et vendepunkt i livet. Og det be-
høver ikke handle om tro, liv eller død alltid. Gud
kan godt være med å styre også valg av jobb, hvor
man flytter til, hvem man møter på ferie eller en
persons hjelp med bilen som har stoppet. 

I høst fikk vi høre i en sang av Ola Bremnes, frem-
ført av Agnethe, i programmet «Stjernekamp» på
NRK. Sangen har vi hørt mange ganger siden, og
den skildrer litt av livet langs den nordnorske kyst-
stripa og dem som ferdes der. Teksten gir oss et
godt bilde på hvordan livet kan være på havet i all

slags vær. Og ikke minst lengten etter å komme
hjem igjen. Men teksten kan også tolkes som at vi
er på en reise gjennom livet. Vi reiser ut og vender
til slutt hjem. Noen av oss er på en lang reise, mens
andre er på kort reise. Men det som er sikkert er at
vi alle må holde stø kurs for ikke seile på grunn el-
ler havne ut på det vidåpne havet. Fyrlysene er vår
pekepinn om retning og kurs, og de vil lede oss
trykt frem til den sikre havn – til vårt hjem – til
himmelen. Og disse fyrlysene vi seiler etter, vil
være Gud med sine engler, sitt ord i bibelen, en an-
dakt på bedehuset eller i kjerka eller kanskje «lek-
prestens små undringer.....». Gud gir oss et glimt fra
et fyrlys slik at vi gjennom hele livet kan holde oss
på stø kurs mot himmelens trygge havn. Teksten til
«Har du fyr» kommer her.

Ytterst i verden, ytterst i vest.  
Kan hende du seile di skute.
Kan hende du seile tilfeldig som gjest,
kan hende du går der i rute.
Uansett treng du et punkt som e fast
der du frakte di skjøre last.
Det e nok at det står der og brenn
en trofast gammel venn

Har du fyr?
Har du løkte langs din vei?
Har du fyr?
Et signal om riktig lei.
Ei lampe som gløde i mørke 
og lose dæ ut og frem.
Som tar dæ bort og hjemmefra
men også tar dæ hjem.

Vår Herre sa det når jorda vart te
la det bli lys og det ble det
Så sette han sol og måne og stjerne opp
sånn at vi kunne se det
Men de som han glemte i skapninges gry, 
va alle de som e dømt til å fly 
på havet i vær og vind, 
når skodde og mørke sett inn.

Har du fyr?
Har du løkte langs din vei?
Har du fyr?
Et signal om riktig lei.
Ei lampe som gløde i mørke 
og lose dæ ut og frem.
Som tar dæ bort og hjemmefra
men også tar dæ hjem.

Et landemerke før håp og drøm,
helst sku vi la det bemanne. 
Der skarven flyg og der seien svøm
ute på kanten av landet.
Et hus i havet som står han av
og gjør en seilar så glad så glad
og rope så sjøen skvett, 
æ vil bli sett.

Har du fyr?
Har du løkte langs din vei?
Har du fyr?
Et signal om riktig lei.
Ei lampe som gløde i mørke 
og lose dæ ut og frem.
Som tar dæ bort og hjemmefra
men også tar dæ hjem.

Gud viser seg på de underligste måter, og oftest
når vi minst forventer det. Kan jeg være et fyrlys for
andre i Herrens skjærgård? Er jeg villig til å gjøre
noe som kan virke underlig, men som englevingene
vil bære meg igjennom? 

Guds veier er uransakelige – mens min vei ligger
i Herrens hender.

Hilsen den undrende Vidar

LEKPRESTENS
små funderingerNår Gud viser seg

Det foregår så mye fint diakonalt arbeid i Fjære og
Fevik Kirke allerede og ellers i lokalmiljøet rundt
oss. Diakoniutvalget, som ble etablert i 2013,  prø-
ver å se helheten og supplere med enkelte tiltak. 

Tiltak gjennomført i 2013:
• Skaperverkets dag – fokus i gudstjenesten på

Sandodden i juni
• Temakveld i Fevik Kirke i september – “Diakoni-

kirkens omsorgstjeneste» v/ diakonikonsulent
Erling Jacobsen fra Bispedømmerådet

• Temakveld i Fjære Kirke i november – Forfulgte
kristne

• Diakonisøndag i Fevik Kirke i oktober
• Etablering av kirkekyss til Fevik Kirke
• Blomsterhilsen til Jubilanter 

Tiltak planlagt i 2014:
• Eldretur til Lindesnes Fyr
• Blomsterhilsen til Jubilanter, 80, 85, 90, 95, 100
• Være med i Bryggekapellet 
• Temakveld i Fjære Kirke om “Kamp for rettferdig-

het / menneskeverd» 
• Temakveld i Fevik Kirke “Vern om Skaperverket»
• Invitasjon til innflyttere
• Diakonisøndag i Fjære Kirke
• Diakonisøndag i Fevik Kirke

Gjennom hele perioden har Fevik kirke støttet en
menighet i Aleppo, Syria. 

I Fjære kirke har misjonsprosjektet vært å støtte
et senter for funksjonshemmede i byen Guayaquil i
Ecuador.

Diakoniplanen finner du på www.fjæreposten.no
Diakoni er å gjøre en forskell for noen:
• Et tilbud
• En åpen dør
• Et lyttende øre
• Øyne som ser
• En utstrakt hånd
• Et måltid

Hilsen fra Fjære Menighets
Diakoniutvalg

Egill Tesaker / Solveig Tønnesøl / Turid Vassenden
Børre Olsen / Kari Røyset / Norman Risholm 

Diakoni
Visjonen for Den norske 
kirkes diakonale tjeneste:
Guds kjærlighet til alle mennes-
ker og alt det skapte, virkelig-
gjort gjennom liv og tjeneste.

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.
Den er evangeliet i handling og ut-
trykkes gjennom nestekjærlighet, in-
kluderende fellesskap, vern om ska-
perverket og kamp for rettferdighet.»

For vi er hans verk, skapt i Kris-
tus Jesus til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt fer-
dige for at vi skulle gå inn i dem.

Efeserbrevet 2:10
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Rørlegger
Liene AS

Fevikveien 34 
4870 Fevik

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

E-post: 
post@liene-vvs.no

Åpningstider:
Mandag – fredag: 

07.30-15.30
Torsdag: 07.30-17.00

Lørdag: stengt

Våren kommer med stormskritt, det er tid for
rydding og bytte ut gjenstander.  6. september
kl. 09.00 er det klart for det store loppemarke-
det, dette er det største arrangementet i Fjære
menighet.  Det samler folk fra fjern og nær.  Vi
håper du setter av dagen til å hjelpe oss eller
komme å handle!

Vi tar i mot lopper og auksjonsting på utsi-
den av garasjene fra 1 mai. Har dere fine gjen-
stander dere ønsker å levere før det, kan dere
kontakte menighetskontoret eller komme opp
på mandag kveld.

Vi blir spurt flere ganger om å hente, det
gjør vi av og til når det passer.   I fjor fikk vi
hente fra  to hus, en leilighet og et småbruk.
Men en viktig ting er at det er vi som bestem-

mer hva vi tar med når vi henter.  Vi rydder
ikke hele hus eller tar alt som kanskje ønskes.
Men vi har alltid en god dialog med giver og
er veldig takknemlig for å kunne få finere ting
fra folk som flytter fra hus til leiligheter eller
får så mange ting at de ønsker å rydde litt.  Alt
vi får inn går uavkortet til ungdomsarbeidet i
FMU.  Dette håper vi du tenker over neste
gang du rydder eller har ting som en ikke har
bruk for lengre.

Noter i kalenderen allerede i dag 6. septem-
ber.  Vi starter rydding på torsdag 4. og fredag
5. kl. 17.30.

Ønsker du å være med, kontakt Kjell Olav.
Vi trenger alle frivillige som ønsker å bidra!

Årets loppemarked og auksjon

STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

Bryggekapellet
I GRIMSTAD

Årets utstilling gav Kunst-
gruppa i Fevik kirke et over-
skudd på kr. 20 000,- .

I fjor gikk overskuddet til
rullestoler til sykehusets re-
habiliteringsavdeling. I år har
kunstgruppa bestemt at
pengen skal gå til sykehusets
“poor patient funds» som

dekker helseutgifter for de al-
ler fattigste i regionen.  

Det koster å ligge på syke-
hus i Tanzania, og det koster
å komme seg dit. Verdens-
banken krever at sykehusene
tar betalt. Er du innlagt, kos-
ter det 2 500 tanzaniske shil-
ling per uke. En daglønn er

ofte ikke mer enn 1 000 shil-
ling. Medisiner og utstyr
kommer i tillegg. Ambulanse-
transport koster 500 shilling
per kilometer, og hvis man
bor ti mil unna sykehuset,
blir kostnaden uoverkomme-
lig. I tillegg må pårørende el-
ler slektninger følge med og
sørge for mat til pasienten. På
Haydom Lutheran Hospital
får man stort sett behandling
enten man har penger eller
ikke, og så ordner man reg-
ningen i ettertid.  Sykehus-
regningen kan bli ettergitt
hvis pasienten er så fattig at
han ikke kan betale. Det skjer
ved at pasienten søker om
dekking av utgifter fra et fond
hvor pasienten må gjennom
en streng behovsprøving.
Dette fondet er for de aller
fattigste i regionen. Det er
dette fondet kunstgruppa i
Fevik kirke støtter i år. 

HAYDOM LUTHERSKE SYKEHUS
ligger i Manyara, sør for Arusha i Tanzania. Sykehuset ble etablert i 1955 av Norsk Luthersk Mi-
sjonssamband og har fra 1963 vært drevet av den evangelisk-lutherske kirken i Tanzania. Misjo-
næren og legen Ole Halgrim Evjen Olsen (1928–2005) og hans ektefelle Kari Olsen, begge fra
Mandal, drev sykehuset i flere tiår. I dag ledes sykehuset av dr. Olav Espegren, og har vokst til en
stor aktør i tanzaniansk helsevesen hvor over 200.000 pasienter fikk ulike former for behandling
i Haydom-systemet i fjor. Foruten sykehusdriften har Haydom satt i gang utviklingsprosjekter
innen helsestasjoner, vanntilførsel, landbruk, matvaresikkerhet, utdanning og veibygging. Vi
lærte noe om hva egenandeler kan bety for folks helseatferd – i hvert fall når egenandelen er en
halv dags lønn. 

Kunstgruppa støtter sykehus i Tanzania
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Hanna Badi (f. 1994) er født
og oppvokst i en liten by
utenfor byen Surkhet vest i
Nepal. Byen er befolket av
badifolket, som står lengst
nede på det hinduistiske kas-
tesystemet, til og med neden-
for de kasteløse. De betraktes
av omgivelsene som hunder
og rotter, uten noen verdi.

Menn fra høyere kaster ser
det som sin soleklare rett å
trakassere, voldta og seksuelt
utnytte kvinner og jenter fra
badifolket. Det gjelder bare å
vaske seg godt etterpå.

Unge jenter betraktes av
omgivelsene, og av seg selv,
som sexleketøy, født med
oppdraget om å tilfredsstille
menn seksuelt. Mange er ikke
mer enn 8-10 år gamle når de
voldtas for første gang. Selv
trodde Hanna at badi-jenter
ble født for å være sexleketøy.

Blant badifolket er det ikke
uvanlig med lokale bybordel-
ler, hvor i noen tilfeller mor-
mor, mamma og døtre selges
av mannen i huset. En gam-
mel tradisjon blant badifolket
er at en mann går rundt med
sin kone og døtre og spiller

sarange, et enkelt strengein-
strument. Om mannen som
hører på liker det han hører
eller ser, får han mot en be-
skjeden sum ta med seg mu-
sikantens kone og døtre inn
til seg og ha sex med dem.

Den svenske avisen Värl-
den i dag følger med Hanna
på et gjensynsbesøk i byen.
Hun skal treffe sin familie,
sine slektninger og sine ven-
ner igjen. Byen ligger vakkert
ved elveleiet nær Himalayas
fot, men byen har et veldig
enkelt levesett. Mangelen på
mat er stor, og det er ikke
mulig å dyrke mat på jorden
rundt byen. Menneskene bor
i enkle hytter, som slipper inn
både kulde og vind.

Hanna forteller at fattig-
dommen under oppveksten
hennes førte til at hennes fem
søstre ble tvunget til å selge
sine kropper til alle som var
interessert. Slektningene
hennes solgte storesøsteren
til et bordell i India, mens de
andre ble tvangsgiftet i veldig
ung alder.

– Livet i byen var som et
helvete, forklarer hun.

– Menn kunne tafse på
hvem som helst. Vi jenter lev-
de i en konstant frykt for å bli
voldtatt.

Hun opplevde det selv at-
skillige ganger. Som ung jente
var det ikke lett å stå opp for
rettferdighet, selv om hun
ønsket det. Selv politikere
som lovet å endre tradisjo-
nen, voldtok jenter i byen. Å
ta bussen var bortimot umu-
lig uten at menn kom frem og
befølte henne på brystene el-
ler mellom beina.

– Kunne dere anmelde det
til politiet?

– Politiet? De kom også til
byen for å ligge med våre jen-
ter, så hvordan skulle de kun-
ne stå opp for rettferdighet,
spør hun med fortvilelse i
stemmen.

Hanna beskriver en despe-
rat følelse av maktesløshet.
En maktesløshet som kulmi-
nerte da hun ble tvunget til å
dra til sykehus på grunn av en
langvarig og kraftig hodepi-
ne. Hennes far fulgte med til
røntgen av hode. Da legen så
i papirene hennes at hun var
en «badi», ba han faren gå ut

av rommet og ba henne der-
etter å ta av seg alle klærne.

– Jeg kunne ikke forstå
hvorfor jeg skulle ta av meg
alle klærne når jeg bare skul-
le foreta røntgen av hodet.
Men da jeg spurte, forsøkte
han å voldta meg, sier hun,
med øynene fulle av tårer.

Hun skrek, tok på seg klær-
ne og løp ut til sin far. Hans
respons var imidlertid:

– Ikke fortell det til noen, vi
er født til å underholde men-
nesker.

Hun beskriver hvordan
hjertet brast, når hun forsto
at selv ikke hennes far sto
opp for henne. Hendelsen
innebar at hun fullstendig
mistet håpet om at noen skul-
le hjelpe henne, ettersom alle
ville utnytte henne.

En dag i 2007 kom Rajen-
dra (Raju) Sundas, en pastor
fra Katmandu, på besøk til
byen hennes. Hanna var den
første Raju møtte i byen og
den aller første fra badifolket
han hadde møtt. Raju fortalte
at han ville hjelpe folket i
byen og at han ville tilby de
unge jentene et sted å bo, mat

og utdannelse i Katmandu.
Ryktet om Raju begynte å
spre seg i byen, og det ble
sagt at han var en sexkjøper
og at hans hensikt var å selge
jenter til bordeller. Hanna
valgte imidlertid å stole på
pastoren.

– Jeg la merke til en for-
skjell i hans holdninger og
oppførsel i forhold til de an-
dre mennene. Han tafset ikke
på oss og ga aldri inntrykk av
å være en kunde, forteller
Hanna.

Sammen med flere andre
jenter ble Hanna med til ett
av hjemmene til Love Nepal i
Katmandu, og da hun kom
dit følte hun at hun hadde
kommet til et paradis. Hun
ble møtt av mennesker som
viste kjærlighet, omtanke og
respekt. Hun fikk dusje, fikk
nye og rene klær, en varm
seng å sove i og god mat. Men
å lære seg å gå på toalettet i
en alder av 13 år var ikke så
lett, husker hun og ler.

– Da vi så toalettet begynte
vi å le, for vi hadde ingen
anelse om hvordan vi skulle
bruke det.

Den vennlige og ærlige må-
ten hun ble møtt på av Raju
og personalet på hjelpesente-
ret gjorde at hun ble nysgjer-
rig på hvorfor de var så an-
nerledes enn de menneskene
hun hadde møtt tidligere. En
lengsel etter å bli kjent med
Jesus ble født. Det resulterte i
at hun bestemte seg for å bli
en kristen. Hun, som alltid
hadde trodd hun skulle dø i
håpløshet, hadde fått et nytt
liv.

Dersom hun hadde blitt i
byen er hun overbevist om at
hun, i likhet med så mange
andre, ville bli solgt til et bor-
dell. Hun beskriver hvordan
alle tårene ble tørket da hun
kom til Katmandu.

Sakte men sikkert vokste
selvfølelsen. Å ta på seg sko-
leuniformen var det største
gledesøyeblikket i livet hen-
nes, forteller hun. Hun hadde
bare sett ministre på TV med
slips tidligere, så da hun fikk
på seg slipset tenkte hun at
hun en dag skal bli en mektig
kvinne som kjemper for ret-
tighetene til badifolket.

Nå har Hanna bare en prø-

ve igjen før hun er ferdig med
grunnskolen og deretter skal
gå på et engelskspråklig col-
lege. Deretter er målet klart;
hun vil studere til lege i Sveri-
ge.

– En lege forsøkte å voldta
meg, men jeg vil bli en lege
med et annet hjerte, som kan
hjelpe mitt folk i sin store
nød. Jeg vil dele både evange-
liet og medisinsk hjelp, sier
hun med håp i blikket.

I 2013 var Hanna en av fire
jenter som i Love Nepals regi
fikk besøke Sverige for å for-
telle om sitt liv. Det skal være
første gang på 200 år at noen
fra badifolket har reist uten-
for Nepal eller India. Å ordne
med papirene var ingen enkel
sak, ettersom badi ikke er re-
gistrert som medborgere i
landet. Vel fremme i Sverige
fikk Hanna og de andre jen-
tene blant annet treffe bi-
standsministeren Gunilla
Carlson og fortelle om situa-
sjonen til badifolket.

– Jeg var kjempenervøs før
møtet, men etterpå vokste
selvfølelsen, sier Hanna med
stolthet i blikket.

Hanna forteller hvordan
hun tidligere alltid var redd
for å skrive etternavnet sitt –
Badi – men at hun er stolt
over å være en «badi». Hun
har innsett at tanken på badi-
folket som sexleketøy, eller
som dyr, er et menneskelig
påfunn. Tankene hennes er
nå forandret gjennom hennes
kristne tro, sier hun.

– Jeg innser at jeg er elsket
av Gud og er betydningsfull,
akkurat som alle andre men-
nesker, uansett hva de sier.

Gjennom troen har Hanna
også fått hjelp til å tilgi. Hun
var veldig sint på sin far, men
har nå tilgitt ham. Hannas
egen søster ble solgt til et
bordell i India av en person
som nå har blitt kristen og er
lokal pastor i byen. Hanna
forteller at hun i begynnelsen
tenkte veldig ille om ham. Før
hun ble kristen ville hun stik-
ke en kniv i ham, og i en peri-
ode på to år kunne hun ikke
tilgi ham. Men etter at hun
ble kristen har sårene gradvis
blitt legt og hun har nå tilgitt
ham også.

– Tidligere var jeg veldig
temperamentsfull, men nå
har jeg fått et håp om at rett-
ferdigheten skal seire og da

kan jeg kanalisere vreden på
en konstruktiv måte, sier hun.

På utsiden er veldig mye
likt i byen, siden Hanna flyt-
tet derfra i 2007. Problemene
med seksuelle overgrep er
ikke helt borte. Samme mor-
gen som «Världen i dag» be-
søker byen, har en ung jente
blitt mishandlet og voldtatt
av sin egen svigerfar.

– Men holdningene blant
mange mennesker er anner-
ledes nå, forteller Hanna.
Tidligere var det alltid slags-
mål og bråk i byen, men siden
evangeliet kom til byen er det
blitt mer fredfullt. Respekten,
kjærligheten og tilgivelsen
vokser, og dag for dag blir det
færre voldtekter og færre jen-
ter som blir solgt til bordeller.

Omtrent halvparten av be-
folkningen i byen har blitt
kristne, siden den dagen for
seks år siden da Raju kom dit.
Hannas foreldre kom til tro
for ett og et halvt år siden.
Pappa Lalu beskriver forskjel-
len.

– Tidligere følte vi oss alltid
elendige og kjente oss tunge
til sinns. Nå er vi alltid glade
og ber for våre barn, sier han
og smiler, mens mamma Ma-
nischa nikker samtykkende.

Hannas glede over foran-
dringen hos sine foreldre kan
ikke misforstås. Men hun blir
bestemt når hun sier at hun
vil ta opp kampen for at flere
unge jenter skal bli fri fra sex-
trakassering, voldtekter, pro-
stitusjon og trafficking. Hun
sier de er to nøkler for å red-
de flere; evangelium og ut-
dannelse.

– Evangeliet forandrer
menneskers måte å tenke om
seg selv og andre, samtidig
som det gir kraft til å tilgi.
Men jentene trenger også ut-
dannelse for å kunne foran-
dre sine liv. Jeg er så glad for
at jeg har fått både evangeliet
og utdannelse, sier hun. Hun
tror at en opprettelse blant
badifolket kan få konsekven-
ser for hele Nepal og at for-
andringen kan bli modell for
landet. Hun er nøye med å
sende med en appell:

– Vi trenger fortsatt økono-
misk støtte for å kunne hjelpe
flere jenter.

I perioden 2007-2013 har
600 jenter fått plass på Love
Nepals ulike jentehjem i Kat-
mandu.

Hanna Badis
historie
Hanna Badi sto nylig fram med sin historie og
har med det gitt problematikken et ansikt. 
Livet hennes endret seg etter at hun ble
introdusert for en kristendom full av kjærlighet
og omsorg, og at hun fikk flytte til et jentehjem
i regi av organisasjonen Love Nepal.

Hovedhensikten med arrangementene Olavskilden
marsj/løp 21. juni og Ironman Helgen 9.-10.august
er å sette fokus på, og samle inn penger til,
bekjempelse av sexslaveri i Nepal/India. 

OLAVSKILDEN MARSJ / LØP 21.JUNI
IRONMAN 9.-10. AUGUST



En gjeng på 40 var i mars på
tur til Israel/Palestina med
Oddvar prest som reiseleder.
Redaktøren etterlyste en en li-
ten «rapport» fra turen. Etter å
ha gått noen runder med meg
selv, tok jeg utfordringen. Kort
fortalt var det en opplevelses-
rik tur med mange sterke inn-
trykk. Men altså...

Først må jeg berømme Odd-
var prest for et flott og variert
turopplegg, hvor vi ikke bare
fulgte i Mesterens fotspor og
besøkte De hellige stedene,
men også fikk møte ulike  men-
nesker som delte historiene
sine om hvordan det er å leve i
Israel i dag. Disse møtene, som
hjalp oss å se Israel/Palestina
med ulike øyne, ga meg nok
noen av de sterkeste øyeblik-
kene på turen.

NASARET I NÅTID OG FORTID
Turen gikk fra Tel Aiv nord-

over til Herodes borg i vakre
Cæsarea ved havet via Havne-
byen i Haifa. Der vandra vi i en
fantastisk og ubeskrivelig vak-
ker have under Karmelfjellet,
og  møtte mennesker som har
via livet sitt til den fredsel-
skende religionen Bahai. Vi-
dere gikk ferden til Nasaret,
som i dag kalles den arabiske
hovedstad i Israel. Byen har i
dag 80000 innbyggere, hvor av
60 % er muslimer og 30% krist-
ne. Da Jesus lekte i åssidene der
som guttunge, levde ca. 150
mennesker der. Det var fantas-
tisk å oppleve Nazareth Villa-
ge, et område som var laga slik
det var på Jesu tid, med folk ut-
kledd som gjetere, håndtver-
kere og vevere. En annen sterk
opplevelse var å delta i den ka-
tolske messa i Bebudelseskirka.
De uttallige flotte kunstverka
av Maria, gitt til kirken fra
mange land rundt om i verden,
gjorde inntrykk. Vi hadde en
flott samling i en lund der, og
leste Maria tekster og sang
sanger om Jesu mor.

Møtet på kvelden, med en
klok rektor fra fra en statlig
støtta kristen skole med både
muslimske og kristne barn,
gjorde også inntrykk. Vi fikk ett
innblikk i hvilke utfordringer
de kristne har som en mino-
ritet i Nasaret i dag.

DET GAMLE TESTAMENTET
I Safed nord mot grensa til

Libanon besøkte vi det interna-
sjonale senter for Kabbalah, en
retning innenfor jødisk mys-
tikk. Vi møtte en av de spiritu-
elle lederne på senteret og etter
en oppbyggelig stund på takte-
rassen, hvor denne mannen
begeistra leste dagens tekst fra
en av Mosebøkene, fik vi inne
på senteret en innføring i
grunntrekka fra denne  popu-
lære retningen innenfor jøde-
dommen.

Personlig lot jeg meg mest
begeistre av denne lærde lede-
rens innsikt i Guds ord, og kun-
ne gjerne fordypa meg flere
dager i Mosebøkene der oppe
på takterassen, med utsikt ut-
over den vakre dalen.  Og om
jeg ikke husker feil skulle en
derfra kunne skimte stedet
hvor en av profetene fra det
gamle testamentet  hadde sin
grav. Vi var virkelig på gam-
meltestamentlig grunn der
oppe i fjellene.

Ved vakre Genesaretsjøen
hørte vi lest fra Bergprekenen
på Saligprisningens berg, i den
vakre kirken der, med en fan-
tastiske akustikk, og flere na-
sjoner sang med i Taize sangen
«My peace I  leave you». Det
var en sterk opplevelse. Her
traff vi også en  stor elevgjeng
fra Drottningborg. 

Etter besøk i Kapernaum og
en fantastisk lunsj ved bredden
av Gallileasjøen, tok vi båt over
sjøen til Tiberias. Det gjorde
inntrykk å se stedene hvor Je-
sus virka  som voksen, og være
der han også la ut  fra land for
å være med disiplene på fiske-
tur.

Fra Tiberias gikk ferden sør-
over, gjennom den vakre Jor-
dandalen i vårskrud, ned til
Jordanelva hvor Jesus ble døpt
til sin gjerning. Vi var ikke
alene om det, og det gjør inn-
trykk å møte så mange kristne
søsken fra hele verden på disse
hellige stedene,  og alle leser
historien fra Jesu liv på sine
egne språk.

JERUSALEM
Etter besøk i Jeriko (hvor vår

israelske guide steg av bussen
før vi dro inn i dette palestin-
ske området, som ikke er for
jøder) reiste vi endelig  opp til
The Holy City —Jerusalem. De

påfølgende dagene opplevde vi
både å skue over til den stor-
slagne  Klippekirken med gull-
kuppelen fra Oljeberget, lese
påsketekster i Getsemaneha-
gen, og vandre Via Dolorosa
opp til Golgata. Sterkest var det
nok å synge «Deg være ære,
Herre over dødens makt»
utenfor Church of All Nations,
akkompagnert av bønnerop fra
minareten i nærheten. Jerusa-
lem er virkelig en by med store
kontraster. 

Vi vandra  jennom Jaffapor-
ten, inn i basarenes lange
trange smug, og endte ved Kla-
gemuren. Her lærte underteg-
nede at dette er et historisk
sted for bønn for jødene, ikke
hovedsakelige  en mur for kla-
ging, og på kvinnenes side duk-
ka det opp en brud i full skrud
som tydelig la ekteskapet sitt i
den mektige Guds hender.

TO FOLK
På det flotte YMCA hotellet

hvor vi bodde, fikk vi to kvel-
der besøk av både en jøde og
en palestiner som delte sine
historier med gruppa vår.

Først en svært  insirerende
kar  fra den palestinske freds-
bevegelsen Sabeel. Det er en
aktiv bevegelse som har ukent-
lige samlinger avsatt til bønn
om fred og rettferdighet, og for
å studere bibelens utfordringer
for dagliglivet.  Ukentlig sender
Sabeel ut informasjon om situ-
asjonen i Israel/Palestina på
nettet gjennom nyhetsbrevet
«Wave of Prayer», og oppfor-
drer kristne søsken over hele
verden å be konkret for de ut-
fordringene de står ovenfor i
den videre fredsprossessen.

Vi møtte den tidligere lede-
ren av Det mosaiske trossam-
funnet i Oslo,  rabbiner Mel-
chior, som snakka engasjert
om de store utfordringene lan-
det har fått, med de mange
settlerne som bosetter seg på
det okkuperte Vestbredden.

Han mener det er et stort
flertall i Israel i dag for en to-
delt  stat, men skal det skje
med på en fredelig måte må
alle settlerne som bor på Vest-
bredden flytte. Det har skjedd
før og kan skje igjen mente
han.

Melchior tror også at Jerusa-
lem kan bli en felles hovedstad
både for en jødisk og palestinsk

stat,men prosessen vil ta ta
lang tid,  og det vil forsatt være
mange mislykka forsøk i denne
prossessen. Men likevel vil ikke
denne mannen gi opp, og han
ga oss inntrykk av å være de-
laktig i viktig fredsarbeid som
ikke engang verdenspressen
vet om.

En av ettermiddagene i Jeru-
salem var satt av til besøk på
Holocostmuseumet, en opple-
velse som setter spor i folk  for
livet. Jeg undret meg stadig på
hva de jødiske ungdommene,
som også var der, tenkte  med
seg selv, da de så all hatpropa-
gandaen og allt det grufulle fol-
ket deres er blitt utsatt for
gjennom tidene...

En viktig del av reisen vår var
selvsagt turen inn på Vestbred-
den, til både Betlehem,Hebron
og Ramallah. Her fikk vi virke-
lig oppleve  de store kontras-
tene  i landet Israel, og utfor-
dringene, som spesilt palesti-
nerne har, ved å leve og å fer-
des i sitt eget land. Det er
sjekkpunkter over alt; denne
veien er for jøder — denne er
for palestinere... Der oppe, om-
ringet av høye strømgjerder, i
fine hus  bor de rike settlerne.
Her nede hvor det  flømmer
over av søppel, og strøm ofte er
en mangelvare lever tusenvis i
stor nød 

Men nettopp her  i Palestina,
ble Gud menneske og det var
de fattige gjeterne som først
fikk høre om det...

Vi reiste ut på Betlehems-
markene, og besøkte fødsels-
kirkene, over der hvor stallen
en gang kan ha stått. Jule-evan-
geliet ble lest og «Mitt hjerte
alltid vanker i Jesu føderum»
ble sunget der det skjedde.

At muslimer og jøder kan
leve side om side, er den store
byggningen som er reist over
Abrahams grav i Hebron, et
synlig  bevis på. Det er to inn-
ganger i bygningen En inn til
Synagogen og den andre inn i
Moskeen, og bak gitter, synlig
for dem begge er deres felles
stamfar Abrahams grav. Vi
kom kun inn i Moskeen, siden
det var Sabbat, og jødene ville
ikke forstyrres i bønnen. 

Men i Ramallah deltok vi i
gudstjenesten i den lutherske
kirken, og turkoret framførte
«Give me that old time religi-
on» og «Oh freedom» med
verset «No segregation» ....
Verset fikk ny klangbunn den
morgenen, da bussen måtte
kjøre en snau times omvei for-
di vi hadde en ung palestinsk
guide med.  Han  kunne ikke
være med i bussen om vi hadde
tatt den korteste veien
gjennom et jødisk område...
Slikt må den flotte unge kristne
gutten Ramzi bare leve med...

Men den lutherske presten i
Ramallah bar i seg håpet om en
fredeligere framtid for Vest-
bredden, og han som søndag
etter søndag forkynner Evan-
geliet til frelse og fred der i Pa-
lestina, vil nok være i våre tan-
ker og bønner lenge framover.

Turen ble avsluttet langt sør i
landet. På toppen av Herodes
borg i Masada, kunne vi skue
utover Dødehavets vakre blå-
farge og også nyte et bad før vi
satte nesa nordover mot fly-
plassen i Tel Aviv og Norge.

I en av salmene våre i den
nye salme boka (364) skriver
Ylva Eggehorn: «Vi bygde kate-
draler høyt mot himlen, men
du gikk hele tiden lengre ned».

israel og Palestina med egne øyne
Jeg hadde aldri vært i Israel før og var vel av den formening at
bildene jeg hadde i hodet, fra barndommen, av bibelens land,
skulle forbli mine bilder. I etterkant er jeg veldig glad at jeg ble
med Oddvar prest på denne reisen. Noen av bildene jeg hadde
fra før vil jeg likevel la forbli der, men de nye jeg har fått, med
levende mennesker i, har gjort bildet av Gud større .

Klara Tveito sammen med to kvinner fra Nasaret Village

F Kirsti P. Haugen
tekst & foto


