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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 9. september

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

Praksiskandidat
i barne- og ungdomsarb.
Åse Mari Flaath

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

Musikals 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

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

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

Kirkegårdsarbeider
Rune Skomedal
T: 37 09 11 40

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

Nr. 4 utkommer 9. september, materiellfrist 28. august
Nr. 5 utkommer 21. oktober, materiellfrist 9. oktober
Nr. 6 utkommer 18. desember, materiellfrist 4. desember

Ada Gullestad Stien
Døpt i Fevik kirke 6. april

Gabriela Martinez-Pettersen
Døpt i Fjære kirke 13. april

Kiara Eskilt Brasil
Døpt i Fjære kirke 2. mai

Oliver Johnsen
Døpt i Fjære kirke 4. mai

Winston Robert Trillo
Døpt i Fjære kirke 4. mai

Michelle Ommundsen
Døpt i Fjære kirke 4. mai

F Peer Rødal Haugen
redaktør

Fra venstre: Nathalie Marthinsen Valborgland, Madelen Alice Tellefsen, Helene Sofie Undhjem, 
Benjamin Edvardsen, Andreas Staalstrøm, Adrian Nielsen, Kevin Henriksen og Sebastian Skilbred.

Døpt i Fjære kirke den 9. april. 

TAKK til alle som husket Fjæreposten med
en julegave! Mange har svart på utfordingen
med å sende sin gave til driften av menig-
hetsavisa. Hjertelig takk! Det er både kjær-
komne kroner og en oppmuntring til fortsatt
arbeid med avisa.

Redaktøren

Hadde det ikke vært for det som skjedde på mor-
genen pinsedag i Jerusalem, hadde budskapet om
Jesu død og oppstandelse aldri nådd særlig langt.
Men Gud hadde lagt en plan. Da Jesus ba for disi-
plene før han forlot dem, snakket han til sin far
om «de som du har gitt meg». En håndfull men-
nesker skulle påbegynne den enorme oppgaven å
bringe budskapet ut til jordens ender. Mon tro de
fattet hva det betydde? Pinsedags morgen fikk de
den gaven som skulle gjøre det mulig. Gud sendte
Den hellige Ånd. Jesu hadde gjort sitt. Nå ble opp-
dragets neste fase satt i gang. Gud sendte Den
Hellige Ånd, Disiplene som Jesus hadde lært opp,
fikk Guds ånd i seg. Det er vanskelig å finne be-
gripelige ord for dette. Den Hellige Ånd både ut-
rustet dem med evner og gaver, samtidig som han
handlet gjennom dem. Uten denne kraften fra
Gud hadde hele prosjektet dødd ut. Men ved Den
Hellige Ånds kraft har mennesker formidlet Guds
kjærlighet og frelsesplan fra Jerusalem og ut over
hele jorden.
Jesus var her bare i tre år, og det var begrenset

hva disiplene var i stand til å ta inn av alt det nye
og store og uforståelige. De hadde fått en lær-
lingeopplæring. Men Gud hadde mer å gi – etter-
hvert. Og det startet pinsedags morgen. «Ennå
har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det
nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han
veilede dere til hele sannheten,» fortalte Jesus
dem. Faren for at noen ville misbruke dette og
late som det gav videre var av Den Hellige Ånd,
økte selvsagt i takt med at avstanden i tid til det
som hendte. Derfor skulle vi ha en mulighet til å
sjekke ektheten. Paulus skriver at det følger noen
frukter av et liv med Den hellige Ånd: kjærlighet,
glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet,
trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Og vi ser
at budskapet har nådd ut og overlevd menneske-
lige svakheter og feil, misforståelser og mistol-
kinger. Det som ikke har liv i seg, visner og dør et-
ter hvert. Budskapet som ER livet, overlever, selv
om det bæres frem av feilende og ufullkomne
mennesker.
Grunnlaget for å kunne tro det og gå på det, ble

lagt pinsedags morgen. «Gå!» «Jeg er med dere!»
Så var det ikke i egen kraft, ikke etter eget for-
godtbefinnende, ikke med egne idéer. Budskapet
var fra Gud, om Gud og med Gud. Uten troen på
at Jesus er den som fortsatt går med når mennes-
ker forteller om Ham, ville ikke jeg hatt frimodig-
het til å si noe som helst. Og det er noe jeg deler
med alle Jesus-troende. Det som måtte være av
meg selv, vil ikke bli stående. Takk og lov.
God pinse, og god sommer!

Kroken 
og Vik

Vi beklager at dere får avisa 
14 dager etter de andre. Men
bedre seint enn aldri, håper vi.
Plutselig hadde vi en uforklar-
lig manko på aviser, og det
gikk ut over disse to rodene. 
Trykkeri og distributør stilte
opp, slik at ekstra aviser ble

trykket og delt ut, om
enn forsinka.  

Red.



Vi var nettopp på en ukes tur
til Kreta. Her var det mye
flott natur, både vakre stren-
der, høye fjell og trange kløf-
ter (raviner). Når vi er på fe-
rie, er livet litt annerledes enn
i hverdagen. Vi legger oss til
andre tider, spiser annerledes
mat, slapper av, opplever nye
ting, handler og gjør nesten
bare ting vi har lyst til. Det er
fint med en slik avkobling,
men vi ser at vi har godt av å
komme i «hakk» igjen også.
Barna fikk lov til å velge selv
hva de ville spise til middag,
så det ble hamburgere om-
trent alle dagene på min
sønn. Ja, ja. Det går bra i en
periode, men det går ikke i
lengda. Slik kost vil i lengda
påvirke veksten. Vi må ha
kunnskap om hva som er rik-
tige og viktige næringskilder,
slik at vi og barna får et vari-
ert kosthold. Dette gjelder
også i forhold til et åndelig
kosthold. FNs konvensjon
om barns rettigheter vil verne
om hele barnets utvikling: fy-
siske, psykiske og sosiale ut-
vikling, men også barnets ån-
delige og moralske utvikling.
Odd Ketil Sæbø, teolog og

programsjef i Norsk Søndag-
skoleforbund, skriver: «Vi har
i praksis ofte sett det som vår
oppgave som voksne å gi tro-
en til barnet, og ikke tatt inn
over oss at barnet er et tro-
ende menneske, borgere av
Guds rike, undrende og
handlende i sin gudsrelasjon.
Så er det samtidig slik at tro
trenger næring for å leve.»
Marina Andersen har skrevet
boka «Å lede barn til et liv
med Gud». Hun har tatt ut-
gangspunkt i kostsirkelen,
som forteller oss hva vi må
spise for å få i oss de ulike
næringsstoffene, og laget
«Den åndelige kostsirkelen»,
alle de åndelige næringsstof-
fene vi trenger for å kunne
vokse i relasjonen med Jesus.
Hvert av de 7 «kakestykkene»
står for ulike «åndelige næ-
ringsstoffer» som barn og
voksne trenger for å vokse i
og utvikle sin tro. 1. Bibelen,
2. fellesskap, 3. bønn og
(lov)sang, 4. lek og konkur-
ranser, 5. sang, musikk og
kreativitet, 6. Kunnskap om
menighet og misjon og 7. per-
sonlig gudsopplevelse.

Jeg synes at Andersen er
inne på noe viktig i modellen
sin, og jeg tror hun har mye
rett i det hun sier. Personlig
ville jeg nok føyd til sakra-
mentene (nattverd og dåp)
også som en del av de «ånde-

lige næringsstoffene». Vi har
jo også hørt om de 4 B’ene:
bønn, bibellesing, brødsbry-
telse og brorskap (fellesskap),
som blir noe lignende.
Poenget er at vi trenger mat

og drikke for å leve, og vår tro
trenger «åndelig mat» for å
leve. «Min sønn, lytt når jeg
taler, vend øret til mine ord!
Slipp dem aldri av syne, bevar
dem dypt i ditt hjerte! De er
liv for dem som finner dem,
og gir hele kroppen helse
(Ordsp. 4,20-22).»
Hvem sørger for den «ån-

delige maten»? Vi vet at det
primært er de nærmestes
oppgave. Som med vanlig
mat, må barna lære hvordan
de skal ta det til seg, og hva
som er viktig å spise. Det blir
nok ikke den store veksten
om troen skal måtte leve på
lek og konkurranser, eller
bare sosialt fellesskap. Men vi
kan ikke bare lese Bibelen
heller. Vi trenger bønnen for
å kommunisere med Gud, og
brorskapet/fellesskapet fordi
Gud også kommuniserer
gjennom andre mennesker.
Dette trenger barnet å lære.
Matprodusenten Henry J.

Heinz, spesielt kjent for sin
tomatketchup, skrev føl-
gende bekjennelse i sitt testa-
mente: «Helt i begynnelsen
av dette testamentet ønsker
jeg å understreke den viktig-
ste delen av det; min tro på
Jesus Kristus som min Frelser.
Jeg ønsker også å vitne om
det faktum at jeg, gjennom et
liv fylt av uvanlige gleder og
sorger, har blitt holdt oppe
ved min tro på Gud gjennom
Jesus Kristus på en vidunder-
lig måte. Denne arven har jeg
fått gjennom min gudfryktige
mor, en kvinne som var full
av tro, og det er takket være
denne arven at jeg har hatt så
stor fremgang.»
Så en liten «vits» til slutt:

Moren til en liten gutt fortal-
te ham at det er Gud som gjør
folk snille. Han så opp og
svarte: Ja, jeg vet at det er
Gud som gjør det, men mø-
dre er til god hjelp.

God sommer!

– Jeg synes kor er kjemptopp,
synger Signe Christiansen.
Barnekoret Elle Melle har

vårkonsert i Fevik kirke, og
starter med Bjarte Leithaugs
«Sprell, sprell levende ung-
er», og Signe er solist. Hun er
ikke den eneste. Av de rundt
20 barna i koret er minst 15
av dem solister denne etter-
middagen, enten de er 4 eller
12 år.
– Nesten alle i dette koret

vil gjerne prøve seg foran
mikrofonen, forteller Kirsti
Haugen, som er korets musi-
kalske leder.
– Jeg er imponert over hvor

mange dyktige solister det er,
og noen av dem  er det virke-
lig Lisa Børud-sound på. Det-
te koret har virkelig trøkk, og
jeg er kjempeheldig som får
ha dem i mitt kor, innrømmer
hun.
Elle Melle er delt i Mini- og

Tween-gruppe. Barna får be-
gynne når de har fått 4-års-
bok, og når de begynner i 3.

klasse kan de få være med i
Tween-gruppa. En del av de
eldste synes det er kjekt å få
prøve seg som dirigenter, og
noen av dem er trofaste og
hjelper til når de minste øver.
De får ledertrening, og jeg vil
tro at noen av de eldste ender
opp som dykte korledere, for-
teller Kirsti.
Elle Melle har øvinger hver

tirsdag i Fevik kirke, og
øvelsen betår både av sang,

leik og bibelhistorier. Koret er
del av trosopplæringa, og
noen tirsdager i semesteret
samles hele familien og spiser
middag i lag. Da har Elle Mel-
le en liten minikonsert, i til-
legg til at det er andakt og
leik. De tirsdagene er åpne
for alle, og mange finner
veien til Fevik kirke disse da-
gene, og benytter anledning-
en til å en billig middag og få
være del av et hyggelig felles-

skap.
 – Ofte deltar Elle Melle

med sang på familiegudstje-
nester, men vi prøver også å
dele sangglede med andre.
Tween-gruppa har hatt noen
oppdrag rundt forbi i løpet av
året, og liker det godt.
Siste tirsdagen i august

starter koret opp igjen med
øvelser i Fevik kirke hver tirs-
dag kl. 17.15.
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

BIBELquiz
1 Hvor mange dager brukte
Gud på å skape himmelen
og jorden ifølge 1. Mose-
bok?

1. 6
X. 7
2. 8

2 Av en av Adams legems-
deler skapte Gud Eva. Hvil-
ken del?

1. en fot 
X. hjertet 
2. et ribbein

3 Hvilket av trærne i hagen
fikk Adam og Eva ikke lov å
spise av?

1. epletreet 
X. kunnskapens tre 
2. det midterste

4 Hvem av apostlene taler
til folkemassene på pinse-
dagen?

1. Jakob
X. Peter
2. Johannes

5 Hvor befinner disiplene
seg når pinseunderet inn-
treffer?

1. Ved Oljeberget
X. I Jerusalem
2. I Betania

6 Når på dagen inntreffer
pinseunderet?

1. om formiddagen
X. på kvelden
2. om natten

7 Hvorfor kalles pinsen for
«kirkens fødselsdag»?

1. Den innledes ved at 
Jesus døpes

X. Jesus blir tatt opp til 
himmelen

2. 3000 mennesker 
kommer til tro på 
pinsedagen og blir 
grunnlaget for de 
første menighetene.

Riktig svar:
1: 1
2: 2
3: X
4: X
5: X 
6: 1
7: 2

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.

det
skjer
fast

F Ingunn Metveit Olsen
tekst & foto

Det er ikke spesielt mye mumling når Elle Melle slipper sangen løs. Her er det full
spiker fra start til mål. De ser ut som akkurat seg selv, men høres ut som mange
fler, og gir mening til uttrykket «synge av full hals».

Sprell levende unger
Både Elle Melle Mini og Tween på scnenen

Formål:
Sette fokus på, 

og samle inn penger til,
nødlidende jenter i Nepal.

For alle som kan gå/løpe en eller flere 
runder i en merket 2 km løype.

Start ved Fjære kirke 21/6 mellom 10 og 13.
Startkontingent: frivillig (alt går til prosjektet)
Påmelding: SMS til 91125826 eller ved oppmøte.

Arrangør:
Aust-Agder Fylkeskommunes Bedriftidrettslag

og Fjære menighet

Barnet og Gud

STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

BLI FADDER!

Bregnevn. 10, Fevik
konto  2801.02.58148



I løpet av juni måned bør alt
være avgjort omkring nytt or-
gel. Det som er klart, er at det
blir et renessanseorgel, og
helt annerledes enn det som
står i kirken i dag. Mange av
de tett besøkte og rikt ut-
smykte kirkene i Roma har
tilsvarende orgel. Fjære kirke
vil bli en av svært få kirker i
verden utenfor Italia som har
tilsvarende instrument.

HVORFOR NYTT?
Mange vil nok lure på hva

som er galt med orgelet som
står i Fjære kirke. Det høres
da vel ok ut? Faktum er at det
er kondemnert! Ekspertisen
som har undersøkt orgelet
har konkludert med at det er
feilkonstruert. Særlig på
grunn av materialvalg, med
bruk av sponplater i lungen,
som skaffer instrumentet luft
til pipene, har orgelet tatt
skade av oppsamlet fuktighet.
Penger til reparasjone er
bortkastet, hevdes det fra fag-
lig hold. Derfor har komite-
ens arbeid bestått i å definere
hva slags instrument en øn-
sker for kirken. 

LITE BUDSJETT
For ikke å komme i konflikt

med givertjenesten til menig-
hetens arbeid, midler som er

sårt tiltrengt, måtte pengene
komme enten fra kommunen
eller fra næringslivet. Ram-
men har vært på 1,5 millioner.
Det synes å være en lav sum
Andre liknende orgelprosjekt
har hatt flere ganger dette
beløpet til disposijon. Likevel
tror komiteen at de nå ligger
an til å få et meget godt og
unikt instrument til Fjære
kirke, som både vil kle den
gamle steinkirken, som vil
være tjenlig til alle de bruks-
områdene en har i Fjære. 

ULIKE MENINGER
Orgelbytter skaper ofte de-

batt. Selv om en lytter til alle
underveis, vil noen til slutt
oppleve at de ikke fikk det de
ønsket seg. Noen argument
tillegges større vekt enn an-
dre. At de som til daglig skal
ha dette instrumentet som
sitt verktøy og arbeidsplass
får størst gjennomslag, kan
en vel forstå. Like vel må en
ha i tankene at dette instru-
entet vil kunne bli stående
her svært lenge, dersom kva-
liteten blir som forespeilet.
Orglenen i en mengde Roma-
kirker har stått der siden
1500-1600 tallet, og er fort-
satt i jevnlig bruk, riktig nok
etter runder med renovering.
For at en like vel skulle få
fram så mange argument som
mulig, har komiteen vært
bredt sammensatt, og få i en
mest mulig demokratisk pro-

sess. Komitéen har bestått av
Inger Nora Holm (bruker og
vikarorganist), Vidar Øvland
(sanger og liturg), Jan Erik
Spigseth (orgelekspert), An-
drea Maini (organist i Fjære)
og Borghild Løver (sekretær).

UT MED GAMMELT NYTT
OG INN MED NYTT 
GAMMELT

Det er antydet en byggepe-
riode på tre fire måneder, og
at det nye orgelet skal stå fer-
dig i desember. Det vil selv-
sagt får konsekvenser livet i
kirken i denne perioden. Des-
tor mer kan en se fram til ju-
lens gudstjenester med split-
ter nytt orgel, «av en annen
verden». Trolig blir demonte-
ring av det gamle en dug-
nadsjobb, slik at det kan frak-
tes vekk samtidig med at det
nye ankommer. Hva som for
øvrig må skje av bygnings-
messige endringer, blir en sak
for Riksantivaren. Siden det
nye orgelet i omfang kan bli
mindre enn dagens, kan en
kanskje håpe å få åpnet hele
den gamle døren inn fra vå-
penhuset. I dag er halve dø-
ren blendet. Men man tar vel
ikke mye feil om vi antar at
det er et lengre lerret å ble-
ke…

LITE INSTRUMENT
Hvis en i det hele tatt har

orgel i tankene under besøk i
overdådig utsmykte kirkener
i Roma, vil en kanskje tro at
her har må de ha et heftig or-
gel. Derfor er det overras-
kende å komme opp på orgel-
galleriet og se hvor lite og
spinkelt det synes. De har
gjerne ikke flere enn en 15-17
stemmer, og kun ett manual.

Selv om pipene er pakket inn
i gullforgylte utskjæringer av
imponerende format, minner
selve spilleplassen mer om et
lite keybord fra musikksko-
lens spede begynnelse. Rett
putlete ser det ut. Her er alt-
mekanisk, og da de ble byg-
get var også belgen manuelt
drevet.. I dag er det en motor
som sørger for at lungen pus-
ter og gir luft til pipene. Men
om strømmen skulle bli bor-
te, er det fortsatt mulig å set-
te på en «belgtrøer». Orgel-
byggerne og håndtverkerne
bak disse gamle orglene har
dannet skole for seinere or-
gelbyggere, hvor Roma-tradi-
sjonen er en velrenomert.
Gjennom godt håndtverk,
bruken av riktige materialer
og treverk, grunndig kjenn-
skap til hva som skjer med
treet, tinnet i pipene, kan da-
gens orgelbyggere lage gode
forbedrede kopier. En fordel
de har, når de skal kopiere de
gamle mestrenes verk, er at
de kan se hva århundrers
bruk og elde har satt av spor.
Det gjelder for eksempel
kampen mot fukt og tempe-
ratursvingninger. Under res-
taureringsarbeider har en
oppdaget at en svært utstrakt
bruk av lærkledning på utsat-
te deler har skånet instru-
mentet fra store og raske
svingninger, og gitt materia-
lene bedre tid til å tilpasse seg
endringer i inneklimaet.
En annen utfordring er lyd-

demping. Ikke av selve orgel-
lyden, men av mekanikken.
Fordi det er mange bevelige
deler, vil alle disse beve-
gelsene også gi fra seg lyd
som ikke bør forstyrre. På en-
kelte av de gamle orginale in-

strumenten kan mekanikken
høre ut som kraftig ventiltik-
king fra en gammel sliten
motor, eller en gammel vev-
stol som rasper og går, og –
for en amatør i alle fall –helt
skrekkelig å høre på. I en di-
ger gammel Roma-kirke bæ-
rer ikke disse lydene ut i kir-
kerommet, men stakkars spil-
lemann… På nye kopier er
dette forbedret, og betrakte-
lig dempet. Og igjen ifølge
ekspertisen: Det vil ikke være
noe problemer for et nytt or-
gel tilpasset Fjære kirke. Net-
topp «lydforurensing» har
vært et argument mot det or-
gelet som står i kirka i dag, og
som skal forbedres.
For den allmenne hop vil li-

kevel orgellyden være det
man fester seg ved. Selv om
instrumentet er lite og be-
skjedent av utseende, er det
rikelig med lyd til å fylle en
stor kirke. Steinflatene både
Fjære og i Roma-kirkene,
hjelper godt til. Det mest
spennende vil nok være hvor-
dan man opplever at kvalite-
ten, fargen, varmen – hva
man skal kalle det – passer til
den type musikk og akkom-
pagnement som er hverdagen
i Fjære menighet. Her er me-
ningene delte, og det vil nok
ta tid å vende seg til både å
bruke det, lytte til det og
synge til det. Men «alt er en
overgang,  sa reven da han
ble flådd». Ekspertisen me-
ner i alle fall at denne typen
instrument vil kle kirken, og
at det har de nødvendige kva-
liteter som kreves for å tjene
de behov en har, på en god
måte. Så står det igjen å
se…og høre.

ATTRAKTIVT iNSTRUMENT
Det at Fjære kirke ligger an

til å få et svært unikt orgel, vil
trolig plassere kirka på kartet
på en ny måte. Både organis-
ter og studenter vil nok fort
bli oppmerksomme på at her
finnes et sjeldent instrument.
Ikke umulig vil også Fjære
kirke bli et ettertraktet sted å
gjøre opptak, og ganske sik-
kert også til orgelkonserter.
Men til daglig vil det være
menigheten og brukerne her
det skal tekkes. Uansett går vi
en spennende tid i møte.

LANG PROSESS
Arbeidet med å skaffe kirka

et nytt orgel har vært en lang
prosess, og starta alt i 2002.
Det var daværende organist
Trond Andersen som satte
det igang. Dessverre døde
Trond alt i 2003, og arbeidet
stoppet opp. I 2005 tok en ny
komité fatt, Det er altså en
lang og grundig prosess som
nå nærmer seg slutten, ved at
en kan se fram til innvielse av
nytt instrument i desember
2015. Det blir nye juletoner i
Fjære kirke!

Økumenisk Pinsefest
9. juni (2. pinsedag) i Fjære kirke og Fjæreparken

Kl. 11.00 
Pilegrimsvandring fra Olavskilden til Fjære kirke
Vi samles v/ Olavskilden i Fjære. Velsignelse av pilegrimene v/ Pater Gregor.

Fjære kammerkor deltar med sang.
Etter den korte vandringen:

Morgensang i Fjære kirke, v/ sokneprest Helge Spilling. Fjære kammerkor synger.
Innlegg om St. Ragnvald og Fjære kirke som pilegrimsmål  v/ Harald Olsen

Kl. 12.00
Økumenisk gudstjeneste i Fjæreparken

Tale og sang  v/ Rune Larsen
Sang v/ søstrene Kristiansen. «Triolinn» leder lovsang.  Musikalsk ansvarlig: Kirsti P. Haugen.

Eget opplegg for de minste barna på FMU under gudstjenesten.
Takkeoffer til Bibelselskapet.

Salg av mat etter gudstjenesten.
Ved dårlig vær blir hele arrangmentet i Fjære kirke

Sammen om arrangementet er Grimstad frikirke,  Grimstad misjonskirke,  Fevik misjonskirke,  Norkirken Grimstad, 
St. Fransiskus menighet i Den katolske kirke Arendal,  Grimstad menighet og Fjære menighet i Den norske kirke.
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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

5 Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’
6 For sorg har fylt hjertet deres fordi jeg har sagt dere dette. 7 Men jeg sier dere
sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går
bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til
dere. 8 Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd
er, hva rettferdighet er, og hva dom er: 9 Synden er at de ikke tror på meg. 10
Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. 11 Dommen er
at denne verdens fyrste er dømt.

9. JUNI / PINSEDAG: Joh 16,5-11

preken

teksten
«Det er best for dere at
jeg går bort. For dersom
jeg ikke går bort, kom-
mer ikke Talsmannen til
dere.»

Gudstjenester i FJÆRE kirke
08.06. 11:00 Gudstjeneste v/ Helge Spilling.
09.06. 11:00    Økumenisk Pinsefest

Samling ved Olavskilden og 
pilegrimsvandring til Fjære kirke.

12:00 Økumenisk gudstjeneste i Fjæreparken. 
Taler: Rune Larsen. «Triolinn» synger.

15.06. 11:00 Gudstjeneste v/ Helge Spilling.
22.06. 11:00 Gudstjeneste v/ Oddvar Tveito
29.06. 20:00 Sommerkveld v/ Vidar Øvland.
06.07. 11:00 Gudstjeneste v/ Helge Spilling.
13.07. 11:00 Gudstjeneste v/ Oddvar Tveito.
20.07. 20:00 Sommerkveld v/ Vidar Øvland
27.07. 11:00 Gudstjeneste v/  Vidar Øvland.
03.08. 20:00 Sommerkveld v/ Vidar Øvland.
10.08. 11:00 Gudstjeneste 
17.08. 11:00 Gudstjeneste i Fjæreparken v/ Helge Spilling.

Felles med Fevik.
24.08. 11:00 Gudstjeneste v/ biskop Stein Reinertsen og 

Helge Spilling. St. Rangvaldsdager 
i samarbeid med Grunnlovsjubileet

31.08. 11:00 Gudstjeneste v/ Helge Spilling 
og Kjell Olav Haugen.
Presentasjon av konfirmantene.

07.09. 11:00 Gudstjeneste v/ Helge Spilling

Gudstjenester i FEVIK kirke
08.06. 11:00 Gudstjeneste v/ Oddvar Tveito. Søndagsskole
15.06. 11:00 Familiegudstjeneste på Sandodden 

v/ Vidar Øvland.
23.06. 18:00 St. Hans arrangement i Randvika
29.06. 11:00 Gudstjeneste v/ Oddvar Tveito.
27.07. 11:00 Gudstjeneste v/ Oddvar Tveito.
10.08. 11:00 Gudstjeneste
31.08. 11:00 Gudstjeneste ved Hauslandskjenna 

v/ Vidar Øvland.
07.09. 11:00 Gudstjeneste ved Oddvar Tveito. 

Presentasjon av konfirmantene.

Gudstjenestene

Det skal bli et unikt orgel!

Åpent mandag til lørdag 11-14.
Velkommen innom

Bryggekapellet
I GRIMSTAD

Arbeidet med å skaffe Fjære kirke et
nytt orgel er helt i sluttfasen. En lang og
omstendelig prosess går mot slutten.
Det kan bli et orgel du må til Roma for å
se maken...

F Peer Rødal Haugen
tekst & foto
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014 Dermed har nok et stort

kull fullført et viktig ka-
pittel av trosopplæringa
i Fjære menighet. «Vå-
rens vakreste eventyr»
brukes om så mangt,
men det er i alle fall
både et flott syn og en
stor begivenhet når
gruppe etter gruppe
med konfirmanter, søn-
dag etter søndag på
våren,  kneler og blir
bedt for i Fjære kirke.
Enda gjennstår det tre
år av menighetens tros-
opplæringsprogram (0-
18 år) for disse
ungdommene. Gjennom
FMU (Fjære menighets
ungdom) og FUG (Fevik
ungdomsgruppe) driver
menigheten et aktivt
kristent ungdomsarbeid.
Et trygt og godt sted å
være og å vokse.

Så, kjære konfirmanter:
Velkommen til 
FMU og FUG! 
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KILDE TIL TANKE OG TRO FRA GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

SCOTT OM EN PINSEMORGEN

Jeg skulde allikevel hoppet over og ikke fortalt om Beth her,
hadde det ikke vært for den pinsemorgen som har betydd saa
meget i mitt liv.
Beth hadde fri den dagen, og saa hadde hun fundet paa, at

hun og jeg skulde staa tidlig op og gaa en lang, lang tur inden
gudstjenesten begyndte.
... Jeg vet naturligvis at solskinnet i min barndom ikke var

anderledes end nu — allikevel staar det tydelig for mig , som
det var mere gyldent og mykt, rikere, skjønnere, kunde jeg si.
Den pinsemorgen jeg fortæller om slik som jeg ser den
gjennom erindringen, aa den var gjennomspundet av sol-
skinn, det strøk som silke gjennem luften, jeg aandet det ind i
mig med en kriblende, frydelfuld fornemmelse av at opleve
noget vidunderlig, noget fremmed og sjeldent og nytt. Jeg var
helt stakkaandet av glæde, jeg gik og saa mig forundret om-
kring, saa vakkert det var alt sammen, haven laa i et blaaskjær
av skygge, som var bremmet med guld i kanten, og op av det
blaa stod kirsebærtræet med kvistene yrende fulde av blom-
ster og lignet en stor kruset fontæne. Og like ved siden av mig
gik Beth i sin skinnende hvite kjole, et helt hode høiere end
jeg, men like godt liten og vever og fin og var fremmed og
vakker og ny hun med.
... Beth hadde lukket op for noget, som vi var fælles om, no-

get som ogsaa var indi mig. Og nu holdt vi det op for hveran-
dre og møttes i dette vort fælles eie, mens vi snakket et sprog
sammen, som vel de færreste skulde forstaat. 
… Og alt imens vi gikk der og snakket, sank det en lykkefø-

lelse over mig, som jeg skal ha vanskelig for at beskrive, men
marken omkring og himmelen og skogn, fuglene som fløi
over engen, blomstene som blusset i græsset, trærne som stod
der langs veien med sine nye lysegrønne blade — det kom til
mig alt sammen paa en anden maate end før, inderligere, kjæ-
rere, rikere, aa, det kan ikke sies med ord. Men jeg kom til at
se det fra nyt, det viste sig plutselig for mig som noget dob-
belt kunde jeg si, trærne var mere end trær, fuglene var mere
end fugle — Gud stod tydelig bak det hele, Gud drog aande
gjennom det hele og hadde likesom tilhold i det og gjennem-
straalte det indenfra. Det kom saa heftig paa mig med ett, jeg
syntes jeg gik i et lykkeland, hvor jeg bare hadde været i
drømme og hvor intet andet enn Gud var til.
Jeg husker at Beth sa:
En slik dag som idag kan jeg likesom merke Gud saa godt —

kan ikke du ogsaa det?
Jeg har glemt hvad jeg svarte nu, men Beth fortsatte med

lav stemme:
Han er liksom saa tydelig tilstede — akkurat som solskinnet

her, det er ingenting iveien, det rækker like ned på jorden, jeg
kan kjende det med lukkede øine, kjende det helt ind i hjertet
mit —
Hun stanset litt som hun lette efter ord. 
Jeg vet ikke, men jeg har somme tider tænkt mig at Gud er

indi mig selv ogsaa — indi alle mennesker forstaar du — vi vet
det bare ikke, vi tror at vi bare er os selv, og saa gaar vi der!
... Jeg vet ikke, sa hun, og klemte mig i haanden, men en slik

morgen som idag faar jeg saan lyst til at være god — god helt
igjennem forstaar du og bare gjøre det som er godt. Det be-
gynder indi mig og brer sig helt ut i fingrene mine — det like-
som strækker sig op efter lyset, strækker sig helt ut av krop-
pen min — jeg kan ikke forstaa hvad det er uten at det maa
være Gud. Jeg kunde ikke føle saan av mig selv —
… En tjenestepike det er ingenting, en tjenestepike hun gaar

bare der. Jeg kan længte saa imellem efter at kunne bli noget
mere, noget jeg kunde glæde mig til.
Hun saa ret ut i luften, likesom langt foran sig, munden var

blit saa alvorlig, bare øinene lyste som før.
Men saa kommer dette, forstaar du, dette rare indi mig, og

saa gjør det ikke noget allikeve. For saa blir jeg saa glad og let
og synes det er saa deilig at leve, sa gaar jeg der akkurat som
nu og kjender at solen skinner paa mig — aa, saa jeg kunde
synge og danse og takke Gud forat jeg er til! Det er saa under-
lig du, det er som jeg er ikke bare paa jorden, nei jeg kan ikke
si som det er —

Fra «Hyrden» (1927), utdrag av s. 58-68

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

George Andreas, som leder
det syriske bibelselskapet,
sender jevnlig små rapporter
om hvordan de har det i
Aleppo. Fevik kirke har som
sitt misjonsprosjekt å støtte
den syrisk ortodokse menig-
heten i byen. Av de over fem
millioner innbyggere som
bodde i byen, er fortsatt over
3 mill. igjen, mens ca 2 mill.
har flyktet. Fra himmelen
regner det tønnebomber fra
regjeringstyrkenes bomefly.
På bakken eksploderer stadig
bilbomber i boligområder og
dreper dusinvis av mennes-
ker.
George forteller om en bok-

stavelig talt rystende opple-
velse da opprørerne blåste
Carlton Hotel i lufta den 8.
mai. Angivelig skulle Assad-
vennlige tropper holde til i
hotellet. Opprørerne hadde
gravd en tunnel under hotel-
let og fylt det med store
mengder eksplosiver, som ble
utløst via fjernstyring. George
forteller at rystelsen var verre
enn et jordskjelv. Han befant
seg i et nabohus til Bibelhuset
da det smalt.
– Det var knapt noen rys-

telse, men vi ble bokstavelig
talt løftet opp i luften uten å
ha noe å holde fast i, forteller
han.

– Det var uvirkelig. Ingen
av oss har opplevd noe lik-
nende, selv om vi har hatt
kraftige eksplosjoner før.
Denne gangen var det som vi
ikke kunne føle vår egen
kropp, og det var umulig å
fatte hva som hendte, fortel-
ler George. Etter at han had-
de forsikret seg om at alt var
vel med sønnen på skolen,
var det å samle seg og prøve å
fortsette som før.
– Trygge og rolige tok vi

igjen gutten vår tilbake til
skolen og overlot ham i Vår
Herre Jesu hender, forteller
han. 
Vannmangel i en millionby

er ikke spøk. Etter å ha vært
uten vann en uke ble løsning-
en ble å hente opp vann fra
en liten elv under varelageret,
til mennesker som sto i kø for
å få litt vann.
– Det er ganske patetisk å

leve uten vann i en by av
Aleppos størrelse, skriver
George. 
– Men slik påvirker krigen

alles liv, forteller han.
Han avlslutter med en opp-

fordring om at vi stadig må
be for dem i Aleppo og Da-
maskus.
– Det er umulig å beskrive

situasjonen i disse byene, av-
slutter han.

Rapport fra Aleppo

Husk å be
for oss! 



Jeg har snakket med Yohan-
nes Yosief (32) fra Eritrea. Det
gir perspektiver på grunnlov-
sjubileeum og 17. mai-feiring
og livet her på berget i sin all-
minnelighet. Vi burde takke
mer og sutre mindre.

MASSEFLUKT FRA 
ET TOTALITÆRT REGIME

Yohannes fikk ikke lov å
drive kristent motivert hjel-
pearbeid i hjemlandet sitt.
Den type godhet kunne ikke
regimet tåle, og puttet ham i
fengsel. Uten noen ordentlig
tiltale, uten rettssak, uten
dom. Offisielt vil de si at det
var på grunn av sånn og sånn
og sånn, men underforstått
var det fordi han ville hjelpe
mennesker i Jesu navn. Krist-
ne har det hardt i Eritrea. I
navnet er fire store trosret-
ninger tillatt. Det er islam, ka-
tolisisme, ortodoks kristen-
dom og angelikansk kristen-
dom. Men ingen av dem får
operere fritt. I praksis blir de
likevel kontrollert av regimet.
Eritrea er en totalitær stat,

og har vært det siden den ble
dannet, ved løsrivelse fra Eti-
opia i 1991. Samme gale mann
har sittet med makten siden
da.
– Eritrea er Afrikas Nord-

Korea. President Isaias Afe-
werki er Afrikas Kim Jong-un,
sier Yohannes, for å illustrere
den ufriheten som rår i Er-
itrea. 
Det tåles ingen form for

oposisjon til regimet. Landets
fremtid, de unge og utdanne-
de, rømmer i tusentall. 3000-
4000 forlater landet hver må-
ned. Og de tar vanvittige
sjanser for å komme seg der-
ifra. Ca. 70% av flyktningene
er kristne, og ca. 30% er mus-
limer.
– Et liv i fengsel eller eller 8-

10-15 år i militæret, som sol-
dat, er ikke noe liv, sier
Yohannes. Om du er levende
eller død i Eritrea, det er det
samme, sier han.
Derfor tar tusenvis av men-

nesker sjansen på å rømme,
og kjøper tjenester fra men-
neskehandlere for å komme
til et fredelig land. Mange,

svært mange, dør eller lem-
lestes i forsøket. Katastrofale
ulykker eller tortur og drap
har blitt sjebnen til tusener av
flyktninger fra Eritrea de siste
åra.

MENNESKEHANDEL
Yohannes var heldig. Han

satset pengene på «en flybil-
lett til et land i Europa». Bare
han kom til Europa visste han
at der var det i alle fall fred.
Det var det overordnede kri-
teriet. Tilfeldigvis fikk han en
billett fra Sudan til Norge.
– Mange, over nitti prosent,

tar sjansen på en flukt
gjennom Egypt, Libya og så i
livsfarlige småbåter over
Middelhavet mot Italia, for-
teller Yohannes. 
Disse fluktforsøkene har vi

hørt mye om, om tragiske
forlis og mange druknede. I
november omkom 316 eritre-
eiske flyktninger i et slikt for-
lis. Den andre hovedruten
som mange tar sjansen på, er
over Sinai mot Israel og Liba-
non. Det er en katastrofe vi
har mindre kjennskap til. Da
Yohannes spurte, måtte jeg
også erkjenne at her hadde
jeg hull i kunnskapene, og
måtte lese meg opp.
Disse fortvilte menneskene

har mange farer mellom
hjemlandet og et trygt sted i
Europa. Krysser du grensen
til et naboland, har soldatene
ordre om å skyte og drepe.
Og de kan også forfølge flykt-
ninger og jakte på dem et
stykke inn i nabolandet.
Mange har slått seg ned dypt
inne i Egypt eller Sudan, men
lever i frykt, uten oppholds-
tillatelse og med store proble-
mer i forhold til arbeid og
livsopphold. Så mange prøver
desperat å komme seg videre.
Og så havner de hendene på
menneskehandlere. Enten
ved at de kjøper seg en flukt
eller ved at de blir kidnappet.
– Menneskehandlerne gjør

akkurat som de vil. De sier en
ting og gjør noe annet. Hvis
du tror du har en avtale, tar
du feil. Du er helt prisgitt hva
de bestemmer eller ombe-
stemmer, forteller Yohannes.
Flykninger som har kom-

met gjennom dette helvete
med livet i behold, mange
riktignok skadet for livet av

grusom tortur og mishand-
ling, forteller om umenneske-
lige handlinger utført av
menneskehandlere i Sudan
og i Sinai. Noen flyktninger
blir kidnappet og solgt til be-
duiner, som igjen krever titu-
sener av dollar for å slippe
dem fri og sende dem videre.
De som ikke kan skaffe peng-
ene, blir skutt, forteller over-
levende. Men før det blir
flyktninger torturert på besti-
alsk vis i fangeleire i Sinaiør-
kenen.
– Uansett hva du velger, tar

du en veldig stor sjanse ved å
rømme, forteller Yohannes.
– En av brødrene mine, An-

dom Yosief (41), flyktet til
Egypt, og ville prøve å kom-
me seg til Sudan. Men da han
prøvde å krysse grensen til
Sudan i 1991, ble han skutt og
drept, forteller Yohannes.
Yohannes selv havnet  i

fengsel fordi han drev kris-
tent hjelpearbeid. Da han, et-
ter å vært innesperret 11 må-
neder, måtte på sykehus, så
han sin mulighet. Han stakk
av. Først til Sudan, og så med
fly til Norge. Tilfeldigvis.

EN MANN 
MED RESSURSER

Det er i stikkordsform hva
denne mannen kommer fra.
Men mannen jeg har foran
meg sitter rolig og smilende
og forteller sin historie. Han
jobber med å legge det vonde
og vanskelige bak seg, for ras-
kest mulig å få utnytte den
sjansen han har fått ved å ha
kommet til «et av verdens
beste land» å leve i. Han kom
hit den 12. desember 2012.
Det er ikke lenge siden, men
han snakker allerede godt
norsk med stort ordforråd. Så
er han også en velutdannet
mann, akkurat fylt 32 år og
med utdanning som prest fra
det katolske universitetet i
Asmara, hovedstaden i Er-
itrea. Universitetet er direkte
underlagt den katolske kirken
i Roma. Yohannes har tre år
med filosofi og fire år med
teologi, og mangler bare ordi-
nasjonen for å bli prest i den
katolske kirke. Men han valg-
te heller å jobbe for ulike or-
ganisasjoner som henvendte
seg til gatebarn, og barn og
unge – i mange tilfeller også

foreldrene – med forskjellige
problemer, for eksempel al-
koholisme. De siste tretten
årene i Eritrea studerte og ar-
beidet han i hovedstaden.
– Men organisasjonene jeg

arbeidet for ble etter hvert
forbudt. Regimet så på ut-
lendningene som spioner, og
ville bli kvitt dem. 
Derfor fikk ikke disse hjel-

pearbeiderne ikke fornyet
sine oppholdstillatelser etter
hvert som de gikk ut, og måt-
te reise. Nye fikk ikke komme
inn. Slik tømtes landet for ut-
lendinger, de fleste italienere,
og organisasjonenes arbeid
stoppet opp.

DE HJEMME
Yohannes kommer fra en

bitte liten landsby, hvor fami-
lien har en hagelapp og noen
husdyr, som alle lever av. Han
har fortsatt mor og far, fire
brødre og en søster igjen i Er-
itrea. 
– I hagen dyrker de litt

frukt og grønnsaker som de
selger. Det finnes ikke annet
arbeid eller innkomme enn

det de får ut av jorda og dyra.
Noen år er avlingen bra, men
ofte gjør tørken at det er lite å
høste. Det regner svært lite i
Eritrea, forteller han.
– Tenker familien din at du

har sviktet dem når du har
flyktet?
– Nei, de er glade for at jeg

har fått denne sjansen, sier
han.
Av og til får han kontakt

med dem på telefon, men
ikke ofte. 
– Jeg er her, men jeg føler

ofte at halve meg er der og li-
der med familien min, fortel-
ler han. 
– Jeg tenker mye på mine

foreldre. De er gamle og har

et vanskelig liv.
Yohannes ungikk militærli-

vet, fordi han arbeidet som
sosialarbeider i hovedstaden.
Men brødrene hans har ikke
sluppet unna De tre eldste
har hatt 8, 10 og 13 år i hæ-
ren, og er fortsatt i hæren.
Den fjerde og yngste (28) har
stukket til skogs og gjemmer
seg. Gjennom brødrenes his-
torier vet han hva som venter
i hæren, og vil ikke inn det li-
vet. Hvis han viser seg hjem-
me, står han i fare for å bli ar-
restert.
Etter hvert som Yohannes

forteller, risses rammene for
disse menneskenes liv opp
for meg, og jeg fatter ikke at
det går an å overleve år etter
år under slike forhold. Trolig
hadde jeg heller ikke klart
det. Disse menneskene har en
overlevingsevne som vi her i
Europa har mistet.
– Du ser, i Afrika lever du

bare en dag av gangen, smiler
Yohannes. 
– Du kan ikke tenke langt

fremover. Du har nok med
dagen i dag.

– Når du sammenlikner
hvordan livet kan være i Nor-
ge, med mulighet for arbeid,
nok mat og drikke, og
sammenlikner med hvordan
familien din har det. Hva ten-
ker du da?
– Da spør jeg: Gud, hvor-

for? Hvorfor så stor forskjell?
– Har du noen svar?
– Nei, ingen svar.
– Men, sånn er hele verden.
– Problemet i Afrika er dår-

lig ledelse. For jeg ser også at
det er mye ved livet i Eritrea
som er bedre enn her. Det er
veldig sosialt. Vi hjelper hver-
andre, deler og er mye sam-
men og prater mye sammen.
Men vi mangler gode ledere,
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Drømmen om fred og frihet...

Ja, vi elsker. Vi vasser i fred og frihet, og glemmer lett hvilket paradis på jord vi lever i. 
Alle burde snakke med en flyktning i blant. Det er med på å justere virkelighetsbildet. Vi
trenger det, vi som surfer på velstandsbølgen, og er henfallen til en smule navlebeskuelse. 

Yohannes Yosief er flyktning fra Eritrea.
Han har filosofisk telologisk utdanning.
Gjennom NAV har han fått praksisplass
i Fjære menighet, og jobber med ung-
dommene i FMU. I hjemlandet ble han
fengslet for sitt engasjement for gate-
barn og barn og undom med problemer.

Jeg er her, men jeg føler
ofte at halve meg er der og
lider med familien min

YOHANNES YOSIEF,
eritereisk flykning

Møt Yohannes Yosief (32)
fra Eritrea

F Peer Rødal Haugen
tekst & foto



vi mangler fred og ytringsfri-
het, og skolesystemet er dår-
lig.
– Tenker du at du er for-

pliktet til å hjelpe dem som er
igjen i Eritrea?
– Ja, hvis jeg får en jobb og

tjener penger, så må jeg det.
Spesielt min mor og far, som
er gamle. De gamle er helt av-
hengige av hjelp fra barna, og
barna tar seg av sine gamle.
Vi har ingen sykehjem. 
Yohannes forteller at alder

gjør at man får og kan forven-
te både hjelp og respekt fra
dem som er yngre. Slik er tra-
disjonen.
– Hvis noen i landsbyen

skal bygge et hus, kommer
alle og hjelper til. Og alle vet,
at de kan regne med nabo-
enes hjelp når det behøves.
Den som får hjelp sørger kan-
skje for et måltid til alle sam-
men, men ingen penger. Bare
hjelp. Her i Norge er alle vel-
dig opptatt med seg og sitt,
og du må gi penger til dem
som hjelper deg, smiler han.

NY START I NORGE
– Hva tenker du om fremti-

den din i Norge?
– Du forstår, å komme hit

betyr at jeg må lære alt, som
om jeg var et barn. Alt er an-
nerledes. Selv om jeg hadde
ganske god kunnskap om eu-
ropeisk kultur og forholdene i
Europa, gjennom kontakten
med de italienske hjelpear-
beiderne, oppleves alt her
som nytt, og jeg vet ikke
hvordan ting fungerer. Derfor
har jeg bedt om å få en rådgi-

ver hos UiA som kan hjelpe
meg. Vi har funnet et stu-
dium ved universitet som går
på engelske, siden jeg ikke er
så flink i norsk. Det er et stu-
dium i «Religion, ethics and
culture». Hvis jeg kommer
inn på det, vil jeg begynne
der til høsten. Det likner på
det jeg har studert fra før. Jeg
ønsker å jobbe med mennes-
ker, forteller han.
Om det blir innenfor kirken

eller i offentlig regi, er ikke så
avgjørende.
– Tror du den vanlige nord-

mann forstår hvilket sjokk
det er å komme til Norge, når
det livet og den kulturen du
kommer fra er så annerledes;
hvor krevende det er å forstå
hvordan ting fungerer og
henger sammen i vårt sam-
funn?
– Nei, jeg tror svært få ten-

ker på det og forstår hvor
vanskelig det er. De som er
lærere her på kvalifiserings-
tjenesten, som har mye med
oss å gjøre, forstår det, mener
Yohannes.
– Men ikke vanlige folk.
– Kommer du til å dra tilba-

ke til Afrika og Eritrea?
– Nå er det umulig. Da blir

jeg drept. Først må det bli et
regimeskifte i landet. Da kan-
skje… Og jeg vil gjerne hjelpe
menneskene i landet mitt,
men nå kan jeg ikke… Og jeg
ser også at det blir vanskelig å
dra tilbake etter at jeg har
vært her og har sett hvilke
muligheter som finnes her til
å leve gode live. Men kanskje
en gang… Vi har så mye som

må forandres og forbedres.
Særlig forhold som gjelder
barn og unges fremtid, som
skole og utdanning.
Når Yohannes ikke fikk lov

til å hjelpe barn og ungdom i
sitt eget land, vil han gjerne
gjøre det i Norge; utføre sitt
kall og bruke sine evner og
sin utdanning her. Gjennom
NAV han fått praksis i Fjære
menighet, og siden januar
har han vært å finne blant
ungdommmene i FMU. 
Yohannes er lykkelig over å

ha fått sjansen til et nytt liv
nettopp i Norge. Han forstår
at han har vært heldig, og er
innstilt på å bruke sjansen
godt. Han suger til seg ny
kunnskap og jobber hardt for
å lære seg «koden» og finne
seg til rette i landet vårt. Men
jeg er ikke et øyeblikk i tvil
om at vi som har «vasset
rundt i fred og frihet» så
lenge, har noe å lære av slike
mennesker som Yohannes. Av
å lytte til historien hans, av å
se hvordan han setter pris på
nye muligheter og er innstilt
på å være med å yte noe til-
bake til fellesskapet. Vi har
noe å lære om fellesskap, om
ikke å være oss selv nok, og
om å dele på godene.
Når vi får rundet av grunn-

lovsfesten, bør vi ta fatt på
slike utfordringer, som det å
av og til se verden og Norge
gjennom øynene til en som
har mistet alt, men som like
vel ikke nødvendigvis er fat-
tig på alt.
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Jeg har lyst til å arbeid 
med mennesker...

YOHANNES YOSIEF,
eritreisk flykning

PÅ BAKERSTE BENK. Hvem har ikke kjent på at det er kre-
vende å komme på innsiden i en ny sammenheng og et nytt
fellesskap. For Yohannes er språket et ekstra hinder, selv om
han har kommet imponerende godt i gang. 
– Jeg har en del ting jeg må lære om og fra disse ungdom-
mene, forteller Yohannes. 
– Jeg håper bare at folk snakker tydelig og langsomt, for da
er det mye letter å forstå, smiler han.

Hver mandag er Yohannes på FMU. Han har lang erfaring med
ungdomsarbeid fra hjemlandet Eritrea. Problemstillingene i
Norge er annerledes, og foreløpig er Yohannes mest opptatt av
å forstå og lære om norske ungdommers virkelighet.

Haglund Regnskap as
AUTORISERT REGNKAPSFØRERSELSKAP

Sømsveien 5 • 4870 Fevik
Regnskap – Bedriftsrådgivning

Tlf. 37 25 61 00
www.haglund.no
Medlem NARF

St.Ragnvald-dagane 2014 skal markere
også grunnlovsjubileet. Søndag 24. august
skal prof. Jørn Øyrehagen Sunde halde eit
spennande innlegg i Fjære kirke. Han er
professor ved Universitetet i Bergen og
leiar Landslovsprosjektet. Han skal snak-
ke om grunnlova sine røter i kristendo-
men, og om samanhengande rettsmedvit

i landet vårt, frå dei eldste landsdelslo-
vene og fram til grunnlova av 1814. 
Kan ein seie at kristenretten represente-
rer ein slik ubroten samanheng?
Velkommen til arrangementet og til ord-
skiftet! Fjære kammerkor skal syngje «Mi-
serere» av G. Allegri. Til allsang skal me
syngje fedrelandssalmer.

ST. RAGNVALD, 
Agders eigen helgen, som er grunnlaget for heile foreininga St. Ragnvaldakademiet:

Lendmannssonen Kale Kolson (1109-1158) frå Agder vart jarl på Orknøyane under namnet Ragnvald, og
vart heilaggjort  i 1192. Ragnvald Orknøyjarl er ein av dei mest interessante personane i middelalderen,
ein særs rikt utrusta og gåverik mann som kom til å oppleve eit svært dramatisk liv. Han var prega av
riddarideala i tida, og var dyktig i alle viktige idrettar og stridsdugleikar. Men samstundes var han lese-
og skrivekyndig og god på bokleg lærdom, og hadde ei kunstnarisk gåve som harpespelar og skald. Han
skreiv m.a. ei lærebok i skaldskap.

Ragnvald Kale hadde slektsrøter både på Agder og på Orknøyane, og vart innblanda i strider om jarledø-
met på Orknøyane og kongsmakt i Noreg. Men han søkte heile tida fredelege løysingar, og prøvde å
bryte den vonde ringen av blodhemn og valdelege æreskodeksar. Han leia til dømes ei pilegrimsferd til
Det hellige land og Konstantinopel, der ei rekkje norske stormenn deltok. Og han bygde den vidgjetne
Magnuskatedralen på Orknøyane til minne om sin onkel Magnus Orknøyjarl, som òg vart gjort til helgen. 

Ragnvald Kale var altså lendmannsson frå Agder, og voks truleg opp på den gamle storgarden Brings-
verd i Fjære. Difor er det knytt nære samarbeidsband mellom Grimstad og Orknøyane, og eit nyleg opp-
retta St.Ragnvaldakademi i Grimstad skal skipe til årlege St.Ragnvald-dagar rundt hans helgendag, som
er 21.august. Med dette ynskjer vi å hente Ragnvald Kale «heim» til barndomens rike på Agder, og la oss
utfordre og inspirere av hans spennande og dramatiske liv. 

Med lov skal land byggjast!
St.Ragnvald-dagane 2014 med fokus på grunnlovsjubileet

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



Slik lyder mottoet for årets
feiring av grunnlovsjubileet.
200 år med egen grunnlov
som selvstendig nasjon gir
grunn for ei solid feiring. Vi
har markert det i Fjære kirke
ved gudstjenesten 23. februar
og på 17.mai. Og vi skal også
feire det under St. Ragnvalds-
dagene i august når biskopen
i Agder, Stein Reinertsen
kommer på gudstjenesten
24.august. Da skal vi også
åpne et «100-års skrin» fra
1914 som ligger i tårnet i kir-
ka. Det blir spennende!
«Ja, vi elsker dette landet…»

Bjørnson og Nordraak har
gitt oss en fantastisk flott na-
sjonalsang, som gjør oss rørt
og stolt over landet vårt og
historia vår – både på 17. mai
og på landskamp i fotball…
Og feiringa av grunnloven gir
oss en anledning til å reflek-
tere litt over de verdiene som

vi har bygd landet vårt på: fri-
het, likeverd, respekt, felles-
skap og demokrati, løfte opp
de svake – «vår kristne og hu-
manistiske arv». Vi gleder oss
over disse verdiene og det de
har betydd for landet og fol-
ket vårt. Og det gir oss en an-
ledning til å «se utover» til
den store verden og arbeide
for frihet og rettferdighet for
andre land og folk og aldri gi
opp i kampen mot fattigdom-
men. Vi må aldri bli «oss sjøl
nok» i all vår velstand og lyk-
ke. Mange trenger vår inn-
sats. Sammen med andre skal
vi forvalte rikdommen på jor-
da, på forsvarlig vis.
Slik skriver Edvard Hoem i

en prolog til grunnlovsjubile-
et:
Dette er landet vårt.
Her er vi heime.
Her mellom fjord og fjell 
lyser Guds kjærleik.

Her skal vi tryggja
vår fridom og rett.
Her skal vi takke
og ære vår Gud,
vi som er borgarar 
av ei større verd,
og deler framtid
med alle menneske.

Ja, vi elsker – dette landet,
med fjord og fjell, skjærgård
og skog, byer og øyer.     Ja, vi
elsker - dette folket, med
språk og kultur, tradisjon og
kreativ nytenking. Ja, vi elsker
– vårt medmenneske i den
store verden, på den samme
klode. Vi er alle medvandrere
under den samme sola, med
mange felles utfordringer i
framtida. Gratulerer med
200-års jubileet, alle sam-
men!

Hilsen Helge prest, Fjære

• Lotteri / tombola / matsalg
Hovedlotteriets 1.-gevinst er en 42» TV.
Varelotteri med 400-500 gevinster, og
tombola med 300 sjokolade-gevinster

• Leker og aktiviteter for barna.
• Kl. 19.00: Sang, musikk og polonese 
v/ Kirsti, Ellen og Eline.

• Dramaandakt ved Borghild Høyland
• Kl. 20.00: Tenning av bål
•   Kl. 20.15: Naturstipremiering
•   Kl. 20.45: Trekning av hovedlotteri
•   Hele kvelden er det slåssbukk og stylter
tilgjengelig for de som har lyst til å 
prøve seg.

Vel møtt i   Ranvika

St Hans - aften
kl 18.00

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!

STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

Ja, vi elsker...hilsen

PRESTEN


