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Vi tror vi er noen smartinger. Vi har en fantastisk tiltro til vår
egen lille smule fornuft. Vel er vi utstyrt med en fabelaktig hjer-
ne, som det skal mer enn et par Nobelprisede forskere til å
kartlegge. Mennesket er en unik skapning, med evner og mu-
ligheter, og hvert enkelt individ er unikt. Men vi er mer enn
materie, mer enn en celler finurlig sammensatt. Vi er også
åndsvesener; ånd som ikke kan puttes inn under et mikroskop
og studeres og disekeres. Som åndsvesener er vi i stand til å
ha en relasjon til skaperen, som ikke stofflige individ, de yp-
perste av Guds skapninger, skapt lite ringere enn Gud, som
Bibelen sier.

Vi løfter blikket mot himmelen en stjernklar natt, og ser ut i
uendeligheten som omgir oss. Da bør det stå klart for oss hvor
små vi er. 

Det er da denne tanken alltid melder seg hos meg: Hva er
dette rommet fylt av? Det er ikke kaos der ute. Alt dette vel-
dige fungerer og eksisterer ifølge lover, lover som våre skar-
peste hjerner har evnet å avdekke bruddstykker av. Og som
enda smartere hodere med enda bedre hjelpemidler slår fast,
at nei, det var ikke slik heller, men slik. Inntil videre. Det er lov
å smile. Her holder vi på, inni et sandkorn i den store sammen-
hengen. Alt det vi ikke vet, alt det ingen aner noen verdens
ting om.. Hva med det? Hva skjer der ute? Hvem styrer? Syn-
lig eller usynlig? Når? Hvor? Hvordan?

Et ord fra Bibelen som setter ting i perspektiv for meg er
dette fra brevet til Efeserne: «Bli sterke i Herren, i hans vel-
dige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere
mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt
og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens
herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i him-
melrommet.» Forferdelig mange av de kloke hodene, nå og
før, synes å lukke øynene helt for denne dimmensjonen. Jeg er
ingen smarting, men fra mitt ståsted synes det utrolig komisk.
Naturvitenskapelige oppdagelser er spennende, bevares, men
svært ofte, oftest, mangler målestokken fullstendig. Seirene
har blitt feiert og feires som et barn som har oppdaget hvor-
dan man tenner og slukker en lampe. Eller noe i den gaten. Da
tenker jeg, som den amatørfotograf jeg er: zoom ut, zoom ut,
zoom ut mann! Er du helt uten ydmykhet for hvilken prikk du
og jeg og vi alle utgjør i det store bildet? Og hva med den de-
len av bildet som synes fordi bildet er aaaaaalt for stort for
oss? Og hva med med alt det vi ikke ser, fordi det er usynlig
for øyet?

Paulus skisser bare opp en ramme ikke han heller kan si
mye detaljert om innholdet i, men nok til at vi kan ane noen
veldige dimmensjoner, noen enorme krefter, en voldsomhet
som langt overgår vår fatteevne, om hva som beveger og for-
mer vår våre liv og vår tilværelse. Det han blant annet beskri-
ver som en kamp mot «... ondskapens åndehær i himmelrom-
met», burde gi noen aha-opplevelser i møte med bestialiteten
som til tider helt preger nyhetsbildet. «Hvordan kan mennes-
ker gjøre slikt mot hverandre?» spør vi. Si det, si det. Med min-
dre vi er villige til å åpne øynene for at virkeligheten er mer
sammensatt og del av et mye større bilde. At det faktisk ikke
bare er menneskelige påfunn. At det er en åndskamp som
foregår. Dette, og intet mindre er det 17-årige Masala har ut-
fordret, ved å uredd stå opp mot det vi ser som en brutal og
voldelig overmakt.

Det er ikke så lenge til advent, og det lakker mot jul. Det er
«starten» på fortellingen om hvordan Gud i sin kjærlighet har
tatt affære i historien for å nedkjempe all ondskap, og vinne en
endelig seier over den onde. Samtidig som det er fortellingen
om Guds kjærlighet satt ut praksis gjennom menneskelig liv.
Jesus sitt liv. Han som sa: «Følg meg». Lær av meg, gjør som
meg. «Elsk hverandre slik jeg har elsket dere!» Han lot ond-
skapen ramme seg selv, for at vi skulle gå fri. Ikke her. Her er
vi alle underlagt lover vi ser virksomme, men som vi ikke for-
står, ikke kan manipulere. Men når Gud til slutt fanger oss opp,
når vi har lagt av alt vårt jordiske, da er ondskapens makt
brutt. Da er seieren endelig. Enn så lenge vil han hjelpe oss å
holde ut, og hjelpe oss å hjelpe hverandre.

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.

Mia Kristine Havstad
Døpt i Fjære kirke 7. september
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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.

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

Kirketjener i Fevik
Kristine Grandalen
T: 988 17 756

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 ungdomsarbeider
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

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

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 ungdomsarbeider
Ingvild Wangensteen Limm
iw@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 14

Kirkegårdsarbeider
Rune Skomedal
T: 37 09 11 40

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

neste avis kommer 18. desember
Nr. 6 utkommer 18. desember, materiellfrist 4. desember

Andreas Holst-Bringsverd
Døpt i Fjære kirke 14. september

Frida Annabelle Pettersen
Døpt i Fjære kirke 14. september

Tomine Aurora Evensen
Døpt i Fjære kirke 14. september

Jonah Dalholt Ha ̊land
Døpt i Fjære kirke 5. oktober

Mads Frivoll Igland
Døpt i Fjære kirke 5. oktober

Othelie Zaar Bjønnum
Døpt i Fjære kirke 5. oktober

Turen arrangeres 21. februar - 1. mars 2015.
Reiseleder er sokneprest Helge Spilling.

Vi skal besøke misjonsprosjektet vårt og Misjonsalliansens arbeid i Guayaquil.
Turen går også til den vakre «Verdensarv»-byen Quenca, Canar-dalen i Andes-
fjella og avsluttes i hovedstaden Quito.
Prisen på ture er kr 14.980 + flyskatter p.t. kr 3.995. Tillegg for enkeltrom
kr 2.500. 3-4 måltider på egen regning.

Nærmere presentasjon av turen i neste utgave av Fjæreposten, men interes-
serte kan kontakte Helge Spilling for mer informasjon.

Bli med på en unik tur med Fjære menighet til
Ecuador, Sør-Amerika!

Skage Breidvik
Døpt i Fevik kirke 12. oktober

Tuva Isabel Grevstad Seland
Døpt i Fevik kirke 12. oktober



«Vi danser samba, baby-
samba». 10 mødre og 10 ba-
byer synger og danser sam-
men på gulvet i Fmu-bygget
hver mandag kl. 12.00. På ba-
bysang gjør vi mye forskjellig.
Her ror vi båt, springer etter
vatten, synger om hender og
tær, Sakkeus og lille Petter
edderkopp, velsignelsen og

mye mer. Vi danser samba,
og andre danser, så vi blir
både gode og varme. Men alle
er enige om at det ikke skyl-
des dårlig kondis, men var-
men!?
Babysang programmet er

variert med rim og regler,
sang og dans, babyene ligger
på ryggen, sitter på fanget og
blir svingt rundt i luften. De
liker litt av hvert de små. Det
er også viktig med gjenta-
gelse, derfor er programmet

det samme alle de ti gangene
babysang varer. Etter noen
ganger ser vi at babyene gjen-
kjenner sanger og ting som
benyttes i forbindelse med
kurset.
En av sangene er veldig

flott. Den har ikke blitt brukt
før på babysang i Fjære. Det
er sangen: «Engel ombord».
Dette er en rolig sang som le-
der Silje Kristin Knudsen
plukket med seg da hun var
på lederkurs for babysang i

sommer.  Når denne sangen
synges skal babyene vugges i
et tynt, gjennomsiktig stoff.
Så før kurset begynte var vi
ute for å handle tynne gardi-
ner. Det er nok ikke hver dag
de ansatte på Kid og Princess
får en slik merkelig forespør-
sel, men vi fant 4 stykk tynne,
gjennomsiktige gardiner. Nå
var vi spente på om det ville
fungere. Og det gjorde det.
Babyene koser seg så, der de
blir vugget frem og tilbake i

5 • 2014 Fjæreposten | 54 | Fjæreposten 5 • 2014

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

BIBELquiz
1 «Per og Pål» har sin bakgrunn
fra Bibelen. Hvilken?
1.Peter og Paulus
X. Prester og profeter
2. Paulus og Priskilla

2 Hva var «en legion»? 
En hæravdeling på:
1. 12 000 mann
X. 6000 mann 
2. 3000 mann

3 Hva betyr ordet «raka»?
1. Lukk deg opp
X. Kom Herre
2. Din tosk

4 Hva er bakgrunnen for uttryk-
ket «ramaskrik»?
1. Herodes drepte alle gutte-
barn omkring Jesu fødsel

X. Egypts 10. plage: Alle første-
fødte ble drept

2. Egypts farao drepte alle he-
breernes guttebarn

5 Hva ligger i uttrykket: «øst for
Eden»?
1. Et paradisisk sted
X. Et sted for de fredløse
2. Et gudløst sted

6 «Din Laban!» er et nedsettende
uttrykk. Hva galt gjorde Bibelens
Laban?
1. Han lurte til seg sin brors før-
stefødselsrett og velsignelse

X. Han satte Uria fremst i stri-
den for å få hans kone når
han falt i krigen

2. Han lurte Jakob til å gifte seg
med sin eldste datter iste-
denfor sin yngste, som han
var blitt lovet. Han forandret
også Jakobs lønn 10 ganger.

7 Hvor i Bibelen er uttrykket «akk
og ve» hentet fra?
1. Ordspråkene
X. Klagesangene
2. Salmene

8 I hvilken forbindelse er å  «ut-
basunere» brukt?
1. Ved inntoget i Jerusalem på
palmesøndag 

X. Da Jerikos murer falt
2. I Jesu bergpreken

Riktig svar:
1.1. Peter og Paulus
2.X. 6000 mann
3.2. Din tosk
4.1. Herodes drepte alle gutte-
barn omkring Jesu fødsel
5.X. Et sted for de fredløse
6.2. Han lurte Jakob til å gifte
seg med sin eldste datter iste-
denfor sin yngste, som han var
blitt lovet. Han forandret også
Jakobs lønn 10 ganger.
7.1. Ordspråkene 23,29:
«Hvem roper akk, hvem roper
ve…»
8.2. I Jesu bergpreken: Matt.
6,2 «Når du gir en gave til de
fattige, skal du ikke utbasunere
det...»

mer info på www.fjæreposten.no

BARN OG UNGE
BABYSANG, FJÆRE
FMU-huset på mandag kl 12.00
(påmelding
SMÅBARNSSANG 0-6 ÅR, FJÆRE
FMU-huset mandag kl. 10.00
FMU, FJÆRE MENIGHETS UNGDOM
FMU-huset mandag kl. 18.00
ALFSAM, FJÆRE
FMU-huset annenhver torsdag kl. 18.00-20.00

SØNDAGSSKOLE, VIK
Vik bedehus hver søndag kl. 11.00-12.00
TORSDAGSKLUBBEN, VIK
5.-7. trinn,  Vik bedehus annenhver torsdag
kl. 17.30-19.00

BARNELAGET LIA
Lia bedehus annenhver onsdag i partallsuker, kl. 17.30

SMÅBARNSTREFF, FEVIK
Fevik kirke hver onsdag kl. 10.30
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 Tween hver tirsdag kl. 18.15
UNGDOMSGRUPPA PÅ FEVIK (FUG)
Fevik kirke torsdag kl. 19.00. Første fredag i mnd kl. 19.00

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 onsdager 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

Kontaktopplysninger se s. 2
Se også www.fjæreposten.no

Min datter på tre år er veldig
glad i sangen «Fola, fola Blak-
ken». Så denne må vi synge
hver kveld, i tillegg til en af-
tenbønn. Barn elsker gjenta-
gelser og ritualer. Det gir gle-
de, trygghet, forutsigbarhet
og gjenkjennelse. Det tar ikke
mange årene før barna hus-
ker hva man gjør på bursda-
ger, hva slags tradisjoner vi
pleier å ha til jul, påske, faste-
laven osv. Barna mine elsker å
pynte til jul og påske. Jeg
finner frem pynten, og de set-
ter dem på plass der de pleier. 
Tradisjoner er viktige for

store og små. Det er vi voksne
som er tradisjonsbærere, og
det er vår oppgave å føre det
videre til neste generasjon.
Det er mange slags tradisjo-
ner, men i menighetssam-
menheng snakker vi mest om
de kristne tradisjonene. Den
kjente italienske legen og pe-
dagogen Maria Montessori
snakket om «sikre tradisjons-
bærere». «Det er de som vir-
kelig makter å formidle et bil-
de av Bibelens Gud gjennom
sin oppdragelse, og som
gjennom ord og handling
tegner streker til et gudsbilde
som kan gi neste generasjon
mot på livet.»
Norske forskere (Harbo/

Øystese) hevder at dersom
barn og unge vokser opp med
et aktivt trosliv i hjemmet, vil
de med stor sannsynlighet
også forbli i det kristne tros-
fellesskapet i voksen alder. På
den annen side vil barn som
opplever at trosliv er forbe-
holdt søndager og menighet,
i større grad gli bort fra den
kristne tro i løpet av ung-
domsårene.
Dette høres ut som en van-

skelig, om ikke umulig opp-
gave, kan mange tenke. Ja,
det er det. Men hele ansvaret
er ikke vårt. Vi har besteforel-
dre, faddere og menighet, for
ikke å snakke om Gud. Hvis vi
begynner med å legge barna
våre i Guds hender, så kan vi i
hverdagen fortsette med
f.eks. bordbønn og aften-
bønn. Dette er flotte «ritua-
ler» som barn liker. Og ved
middagsbordet og på senge-
kanten kan det bli fine samta-
ler om dagens hendelser, om
det som var fint og om det
som var dumt. Da kan disse
stundene åpne for ro og
trygghet og fortrolige samta-
ler hvor man deler tanker og
følelser mellom barn og voks-
ne – men også til Gud.
En gang var det en journa-

list som spurte den kjente

tyske teologen, Karl Barth,
mot slutten av hans karriere:
«Herr Barth, De har skrevet
store mengder litteratur om
Gud, mange innholdsrike
bind om alle de vanskelige
problemene omkring Gud.
Hvordan kan de være så sik-
ker på at alt sammen er
sant?» Da smilte den store
teologen og sa: «Fordi moren
min sa det!»
Det er viktig at vi forklarer

barna våre betydningen av
tradisjonene våre og hva som
er bakgrunnen for dem. Ved
omveltninger i hjemmet, kri-
ser, spørsmål fra barnet, eller
bare det at barnet skal til
tannlegen for første gang,
melder behovet for trygghet
seg. Dersom voksne setter seg
ned og forklarer barnet hva
som skal skje, skapes trygg-
het og forutsigbarhet. Tidli-
gere var det kanskje ikke så
vanlig å bruke mye tid på å
forklare ulike ting for barn.
Dette kunne oppleves som
skremmende, og det kunne
skape misforståelser.
Det er en historie om en

mann som leste i andaktsbo-
ka og Bibelen på soverommet
hver dag. Han verdsatte den-
ne stunden høyt, og satte der-
for katten sin i bånd og bandt
den til sengestolpen for ikke å
bli forstyrret under den stille
stunden. Datteren hans mer-
ket seg hvor viktig denne
stunden var for ham, og hun
begynte å gjøre det samme.
Pliktoppfyllende bandt hun
katten til sengestolpen og
fortsatte å lese og be, men
kortere stund enn sin far. Da
hennes sønn var blitt voksen,
ønsket han å føre noen av fa-
milietradisjonene videre. Han
hadde ikke tid til andakts-
stund, men hver morgen
mens han kledde på seg, fort-
satte han med denne religiøse
tradisjonen med å binde kat-
ten til sengestolpen!
Å se barna våre er også å

høre på dem, og forklare,
oppklare, svare, og undre seg
sammen med dem. I boka:
«Barn trenger håp», står det
om barns undring i trosopp-
læringen: «Undringens funk-
sjon i trosopplæring krever
derfor at den voksne møter
barns spørsmål med ærlig vil-
je til å søke svar, men også
med bevissthet om at barn
trenger de fortellingene som
reiser vanskelige spørsmål.»
Det er ikke vellykkethet

som skaper sikre tradisjons-
bærere. Det er vissheten om
at midt i den harde og ofte så
kaotiske verden, er Gud den
favn som bærer.

Sikre tradisjonsbærere
F Ingunn Metveit Olsen

menighetspedagog

«gardin-hengekøya».
– Hvordan opplevde du

lederkurset for babysang
som du var på tidlig i som-
mer, Silje?
– Babysangkurset til Frel-

sesarmeen var veldig kjekt
å ta med seg i en videre
jobb med babyer og små-
barn. Det var lærerikt og
full av mange gode forslag
til opplegg rundt babysang
og småbarnssang, som var
tema for dette kurset. Jeg
har fått mange gode ideer
og forslag til videre arbeid
med dette som jeg brenner
sånn for. 
Silje begynte med baby-

sang etter Kirsti S. Knutsen
i vår. 
– Hvordan syns du det er

å lede babysang, Silje?
– Jeg vært opptatt av at

babyene skal få bruke san-
sene sine aktivt med å høre,
kjenne, føle og se, og bruke
alle sansene gjennom ulike
typer musikk, regler og
dans. Men jeg er også opp-
tatt av at mor og barn skal
ha en god opplevelse disse
35 minuttene vi har sam-
men. Sangene er kjekke å ta
med seg hjem og bruke når
man føler for det. Babysang
er samtidig en gylden mu-
lighet til å lære seg noen
nye sanger man kan synge
sammen, også når barna
blir eldre. Babysangoppleg-
get egner seg best til alders-
gruppen 3-9 mnd. Det er
også mulig og ha en gruppe
med eldre barn, men da
bruker man et litt annet
opplegg for dem. Musikk er
jo noe som er mye brukt til
å berolige både urolige
barn og voksne, og det gir
oss ofte en indre ro når vi
hører musikk. Jeg har brukt
dette mye på mine egne
barn med gode resultater,
og jeg har hørt fra andre
mødre at de syntes det er
en fin stund å ha sammen
med barnet sitt og andre
mødre. Folk er velkommen
til å melde seg på til våren
igjen. Da kjører jeg et nytt
kurs, forteller Silje.

Babysang
og babydans

det skjer SNART
• 4- årssamling mandag 20. og 27.10. i Fevik
kirke kl. 17.30.

• 3-årssamling mandag 03.11. i Fevik kirke kl.
17.30

• Familieklubb tirsdag 11.11. i Fevik kirke kl.
17.00. Billig middag, minikonsert med Elle
Melle, andakt og underholdning.

• Adventssamling for 5-åringer mandag 24.11.
i Fevik kirke kl. 17.30

• Julemesse i Fevik kirke 06.12. kl. 11.00-17.00.
Kl. 14.00 blir det sang av Elle Melle og andakt

• Uke 50 blir det julevandringer for barneha-
gene i Fevik og Fjære kirke

• Vi synger jula inn i Fjære kirke søndag 14.12.
kl. 18.00

• 22.12. Julenattiné i Fevikhallen

F Ingunn Metveit Olsen
menighetspedagog



5 • 2014 Fjæreposten | 76 | Fjæreposten 5 • 2014

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

ProKor med

Prøysen
det skjer
SNART

Det blir Prøysen-kveld onsdag i kunstustillingsuka i Fevik
kirke i anledning 100-årsjubiléet for den folkekjære tru-
badurens fødsel. ProKor, med sine mange dyktige solister
og musikervenner, inviterer til en festkveld med noen av
smykkene fra Prøysens rikholdige diktning.
Det blir stubber, vers,  og sanger han laget for både store
og små, og selvsagt blir det anledning til å synge med.
Gjør gjerne som koret og still i tidsriktig antrekk fra deng-
ang.
Kaffe og vafler i pausen.  •  Entré kr 100,-

Fevik kirke 22. oktober kl. 19.30

-kveld

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og un-
derviste. 23 Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til
dem: 24 «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere:
Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. 25 Når husherren først har
reist seg og lukket døren og dere blir stående utenfor og banker på og sier:
‘Herre, lukk opp for oss’, da skal han svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra.’ 26 Da
vil dere si: ‘Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på
gatene våre.’ 27 Men han skal svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg,
alle dere som gjør urett!’ 28 Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser
Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike mens dere selv blir kastet
utenfor. 29 Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til
bords i Guds rike. 30 Da skal noen som er de siste, bli de første, og noen som er
de første, bli de siste.»

26. OKTOBER / BOTS- OG BØNNEDAG: Luk 13,22-30

preken

teksten
«Kjemp for å komme
gjennom den trange

døren»

LEKPRESTENS
små funderinger

«For hvis du med din munn be-
kjenner at Jesus er Herre, og i
ditt hjerte tror at Gud har opp-
reist ham fra de døde, da skal
du bli frelst. Med hjertet tror vi
så vi blir rettferdige, med mun-
nen bekjenner vi så vi blir frelst.
Skriften sier: Ingen som tror på
ham, skal bli til skamme. For
her er det ikke forskjell på jøde
og greker. Alle har samme Her-
re, og han er rik nok for alle som
påkaller ham. Hver den som på-
kaller Herrens navn, skal bli
frelst.»

Rom 10,9-13

Det er to ting, skriver Pau-
lus, som gjør at du skal bli
frelst. Det er å snakke og det
er å tro. 
Paulus skriver at vi med

hjerte tror så vi blir rettferdi-
ge. Dette kan vi ikke måle i
cm eller i gram, i antall hjer-
teslag eller kondisjon. Men
det finnes en måleenhet som
kan brukes – nestekjærlighet.
For velger du å gi Jesus

plass i hjertet – gi han plass i
ditt innerste «jeg», da vil du
oppleve at du ser verden
rundt deg på en litt annerle-
des måte. Det er ingen fasit
på hva du skal oppleve og
kanskje får du ingen aha-
opplevelse heller av å slippe
Jesus inn, men du vil se at
ting rundt deg som du tidli-
gere var veldig opptatt av
ikke betyr så mye lenger og
andre ting vil få mer fokus. 
Men hvordan skal vi sikre

oss evig liv?
Det er like enkelt som det er

vanskelig – tro med hjerte og
bekjenn med munnen. 

Gjør du det, vil du se at tro-
en din gir gjenklang i det som
skjer rundt deg. Og etter
hvert er det kanskje du, som
ved å leve et liv som kristen
og bekjenne din tro for andre,
skal få andre til også å følge
Jesus i hans fotspor. 
Gjenklangen av ditt valg vil

sette spor – gjenklangen av
troa vil få andre til å tenke. 
Jeg har en venn fra ung-

domsårene som ble frelst på
nettopp disse versene fra ro-
merbrevet. Han så ut som en
du helst ikke ville møte på en
mørk kveld – lav, kraftig,
hadde langt hår og skjegg,
nagler og tøy i dongeri og
skinn. Det vi den gangen kal-
te et heavy-utseende. Han var
en av dem du ville tro at ikke
kunne være kristen når du så
han første gang. Men da han
hørte Rom 10,9 skjedde det
noe. Han var fortsatt – lav,
kraftig, hadde langt hår og
skjegg, nagler og tøy i donge-
ri og skinn. Men han hadde
blitt endret i hjertet. Han ble
fylt med Den Hellige Ånd til å
være et vitne blant sine ven-
ner, et vitne som kunne for-
telle at det er plass til alle i
Guds familie. Det betyr ikke
noe hvem vi er eller hva vi
har gjort før. Det å ta imot Je-
sus skal bety en forskjell i li-
vet fremover.
Men det første steget er å

tro med hjertet og bekjenne
med munnen at du vil følge
Han. 

Hilsen Vidar

Troen gir gjenklang

Kirkeringens

Julemesse
det skjer
SNART

Lørdag 6. desember kl 11.00 åpner Kirkeringens årlige julemesse.
Det blir åresalg med mange fine gevinster og lynlotteri.
Hovedlotteriet trekkes mot slutten  av dagen.
Kafe med salg av ertesuppe, rundstykker og bløtkake.
Møte kl 14.00: Elle Melle synger. Andakt v/Vidar Øvland.
Alle hjertelig velkommen.Arr. Kirkeringen i Fevik kirke

Fevik kirke 6. desember kl. 11.00

Fjære kirke
19.10. 11:00 Høsttakkefest v/Helge Spillling. Dåp. Utdeling av bibel til 4-åringene
02.11. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling. Dåp. Nattverd
02.11. 18:00 Minnegudstjeneste v/Helge Spilling
09.11. 11:00 Gudstjeneste v/Hjalmar Bjerga. Nattverd.
16.11. 11:00 Familiegudstjeneste v/Helge Spilling Nattverd.
23.11. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland. Dåp. Nattverd.
30.11. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling. Dåp. Nattverd.
30.11. 19:00 Händels Messias v/Fjære kammerkor og St.Rangvaldsolistene
07.12. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling. Dåp. Nattverd.
14.12. 18:00 Vi synger julen inn med FMU og Kirsti P. Haugen.

Fevik kirke
18.-26. okt Kunstutstilling
18.10. 18:00 Utstillingen åpner
19.10. 17:00 Familiegudstjeneste v/Helge Spilling. Utdeling av bibel til 4-åringene.
22.10. 19:30 Prøysenkveld m/ProKor
26.10. 11:00 Gudstjeneste med fokus på diakoni v/Oddvar Tveito. Søndagsskole
26.10. 19:00 Temakveld m/Per Anders Nordengen
09.11. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito. Søndagsskole
16.11. 17:00 Familiegudstjeneste v/Helge Spilling
23.11. 19:00 Temakveld med Paul Leer Salvesen, Frelse og fortapelse
30.11. 16:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito og konfirmantene
06.12. 11:00 Julemesse
07.12. 11:00 Gudstjeneste v/Hjalmar Bjerga. Søndagsskole
14.12. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito. Søndagsskole

Gudstjenester

KONSERT-DUGNAD FOR TV-AKSJONEN «VANN FORANDRER ALT»
Unge og ungdommelige sangere og musikere stilte villig opp og leverte en lang, variet
og vakker konsert av høy klasse, for en fullsatt Grimstad kirke søndag 12. oktober.
Kvelden innbragte kr 41.822 til Kirkens Nødhjelp ved TV-aksjonen som har som mål å
skal skaffe 1 million mennesker rent vann. Reier S. Hetland hadde idéen til konserten,
og spilte ballen videre til kveldens kapellmester, Kirsti P. Haugen. Reier rakk dessverre
ikke oppleve den selv. 

Støttekonsert til TV-aksjonen

& arrangement

TORSDAGS-TRIMMEN resten av høsten
DATOER OG FRAMMØTESTED:
30. okt 1900 Dømmesmoen lysløype
06.nov 1900 Fevik lysløype
13. nov 1900 Dømmesmoen lysløype
20. nov 1900 Fevik lysløype
27. nov 1900 Dømmesmoen lysløype
04. des 1900 Fevik lysløype
11. des 1900 Dømmesmoen lysløype 

med julgløgg rundt bål 
etterpå.  Litt ekstra varme 
klær kan være godt. 

Vi løper rolig i en time. 7-9 km
i timen avhengig av terrenget
Vi løper mest mulig på stier og
skauveier
Dette er for alle som har lyst. 
Bli med! Spørsmål til Leif på 97594772
Det kan bli endringer pga snø og is mot
slutten av året.

Mvh
Kristen Leifsen og Leif Hodnebrog
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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!

Halve livet som gründer og ungdomsleder i FMU
Evig unge Kjell-Olav Haugen runder 60

Kjell-Olav omkranset av et
knippe FMU-ledere. Thorvald
Hansen, som har ca 25 år
sammen med KOH i FMU, in-
sisterte på at tittelen på dette
bildet skulle være «omsorgs-
arbeid», og understreket
KOHs nye posisjon i «Vi over
60». FMU-lederne overrakte
gamlesjefen et abonnement
på bladet. Det gror godt i
spora etter Kjell-Olavs mange
år som Mr. FMU, med nye le-
dere som tar ansvar og fører
det solide ungdomsarbeidet
videre.

Godt hjulpet av familie og
gode venner ble konserten en
musikals reise gjennom livet
hans, fra han debuterte med
«Det er makt i de foldede hen-
der», sunget på do med åpne
vinduer, fordi der inne var det
så god akkustikk. Videre bar
det gjennom ungdommens Je-
sus-vekkelse i Bergen på sytti-
tallet, og gjennom musikalske
forbilder som blant andre Lar-
ry Norman, Andrae Crouch
og Bjørn Eidsvåg.
Kjekk-O, som ungdomme-

nen kaller ham, kom til Fjære
som nytilsatt menighetssekre-
tær i 1976 og har vært her si-
den. Jeg, som bare så vidt rakk
å møte ham før jeg flytta
hjemmefra, ble stadig overras-
ket over å at denne bergense-
ren fortsatt holdt stand, når
jeg var til gudstjeneste i Fjære.
Da han fikk napp hos ei av de
flotte Salvesenjentene, skjønte
vel de fleste at han mente al-
vor med å slå rot her. Trolige
er hustru Bodil en stor del av
forklarlingen på at han har
kunnet investere så mye tid og

krefter i ungdomsarbeidet.
Konene til «Firerbanden» som
dro igang eventyret FMU
sammen med ham, så i store
perioder lite til mennene sine,
som levde og åndet for FMU.
 – Du har en utrolig evne til å
inspirere og få andre med deg,
sa Kai Nerdal i talen sin, der
han dro oss med gjennom
noen høydepunkt i «samlivet»
deres. Det er ikke bare ung-
dommene han har dratt med
seg gjennom årene, men like
så mye medarbeidere, nye le-
dere til arbeidet og gode støt-
tespillere. I dag har FMU et re-
nomé og et ry mange vil mis-
unne dem. Det smittende hu-
møret, det ukuelige pågangs-
motet og den ville kreativite-
ten hans har vært viktig for å
drive FMU fram til det det er
idag.
Thorvald Hansen, som selv

har hengt med i FMU-syste-
met i ca 25 år sammen med
Kjell-Olav, understreket hans
evne til å se mennesker, lytte
og ta dem på alvor. Det har
vært redningen for mange
unge som har funnet et trygt
hjem og i FMU i ungdomstida,
der mange også vokste på
oppgavene og utfordringene

de fikk.
Nå er Kjekk-O for en «eldre

herre» å regne, selv om han på
ingen måte svarer til merke-
lappen. Men ingen er uerstat-
telige, og det gror godt i spora
etter ham og de andre «gam-
lingene» som dro dette igang.
Et stort, dyktig og engasjert le-
derteam av unge og eldre le-
dere holder dampen oppe i
FMU, og skriver nye kapitler i
den eventyrlige historien.
I forbindelse med FMU sitt

30-årsjubileum ble Kjell-Olav
tildelt Kongens fortjenesteme-
dalje, som han både fortjente
og satte pris på. Men rikdom-

men ligger like vel ikke der.
Han har ved flere anledninger
uttalt at han er Grimstads ri-
keste mann; ikke på materielle
verdier, men på gode relasjo-
ner til en skokk av ungdom-
mer som i årenes løp har vært
innom FMU.
 – De opplevelsene og kon-

taktene er mer verdt enn gull!
Alsaker, prest i Fana da

Kjell-Olav var ettåring der, før
han kom til Fjære som menig-
hetssekretær, tillot seg å takke
på vegne av Den norske kirke
for det han har utrettet og be-
tydd for ungdomsarbeidet i
Fjære. Helt på sin plass. 
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Støtt kampen mot
menneskehandel

og sexslaveri i
India/Nepal

konto 3000.15.47107

«FMU himself» har runda 60-årsbøya. Det
valgte han å feire med en konsert i Fjære
kirke og pølsefest og kaker på FMU etterpå. 

F Peer Rødal Haugen
tekst & foto
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Loppemarkedet har ku nder en kan regne med
355.500 kroner i øs pøs regnvær

Men publikum som er på jakt
etter brukte godbiter vet at
FMU sitt årlige loppemarked
er et arrangemet man ikke
må gå glipp av. Markedet har
fått ry som det største på Sør-
landet, og har et publikum
man kan regne med. Så folk
kom og folk holdt ut. På auk-
sjonen, som varer i flere ti-
mer, holdt kjøpelystne
kunder stand trass det våte
kalde været. Noen hadde
budd seg på møkkaværet, og
hadde både godt regntøy og
svære paraplyer. Andre had-
de ingen av delene, men sto
stand by like vel. Og budene
haglet og varene fløy ut, både
fra auksjonen og de mange
salgsstedene. Fra krim-
skrams-avdeligen i bussgara-
sjene var det bare småtteri å
bære til søppelkontainerne.
«Terminator» Vidar Øvland
er stor og har plass til mye i et
fange, men da kassesalget
stilnet, var det bortimot tomt
langs de lange bordene. Selv
det utendørs møbelsalget
gikk unna, selv om det nok
var det salget som led mest
som følge av det vedvarende
regnet. Men både selgere og
kjøpere tok det med fatning
og et smil, og sørget for at en
mengde møbler fikk nok en
utsettelse på sitt endeligt. Og

det fortjener de. Det er jo ikke
akkurat vrakgodst vi nord-
menn sorterer ut av hjem-
mene våre når «gamle» mø-
bler må vike plassen for noe
nytt.
De som trengte en pause og

en opptørk fant seg vel til ret-
te inne i kaféen i FMU-byg-
get, for å slå av en prat med
kjente og ukjente, og få seg en
bite mat i kroppen før de for-
svant ut i regnet igjen for å
fortsette jakten.

Suksess i regnet
Ingen vet hva årets marked

hadde innbragt i dersom det
hadde vært strålende sol.
Trolig hadde omsetningen
vært høyere, fordi alle hadde
tatt seg bedre tid, og det had-
de sikkert kommet enda flere
folk. Men FMU-erne sturet
ikke lenge ved den tanken. De
gjøv løse med det været en
fikk, og bragte også årets lop-
pemarked i havn som ett av
de aller beste noen sinne. I
fjor var det flott vær og om-
setningsrekord, men bare ca
20.000 mer enn ved årets
marked. Det er bra. Det er
veldig bra. 

Gode hjelpere
Det er ingen stor hemme-

lighet at suksessen med de
gode resultatene kommer
som følge av mange års solid
arbeid med å bygge omdøm-

met rundt FMU-loppemarke-
det. Prisene er fornuftige, ut-
valget godt og stort, og år for
år har en klart å forbedre
mottaket av varer. De siste
året har det vært en gjeng
som i lang tid forut for mar-
kedet har brukt en kveld i uka
på rydde og sortere i det som
blir levert utenfor FMU-byg-
get eller hentet hjemme hos
folk etter avtale. Siste uka før
det braker løs, er det frenetisk
aktiviet med mange folk i ar-
beid. Og på selve dagen er det
et stort og velsmurt korps av
hjelpere som får det til å gli.

Dødsbo
FMU har også fått ry for å

gjøre en kjapp og ordentlig
jobb med å hente dødsbo.
Ofte er det slik at familier sit-
ter igjen med dødsbo som
inneholder mye av det de har
mye av fra før, og ikke treng-
er. Familie og etterlatte sorte-
rer selv ut de private tingene
fra dødsboet, og så gjøres det
avtale med FMU om å kom-
me å tømme huset eller leilig-
heten for det som er igjen. På
den måten sparer de seg en
masse tungt og tidkrevende
arbeide, og FMU får overta
ikke uvesentlige verdier for
salg på loppemarkedet og
auksjonen. For FMU er lop-
pemarkedet selve ryggraden i
økonomien.

En skulle tro årets loppmarked ville bli en nedtur av de store,
da dagen opprant – eller rant vekk – med et veldig regnvær.
Det bøttet ned da markedet åpnet på morran, og det fortsatte
det med dagen ut. Mange timers dugnadsarbeid var gått med
til å sortere og bære og rigge til et hav av brukvare for å
presentere utvalget på best mulig måte, og gi den best mulige
ovesikt for kjøpelystne kunder. Plaskregn var ikke det man
ønsket seg.

F Peer Rødal Haugen
tekst & foto
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Foto med motiv fra en festpyntet kirke i 1914,
Det var med i hundreårs-tidskapselen.
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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

STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

Har vi noe vettugt å si til dem som er her om hundre år?
Vi ble tatt litt på senga, det
må vi kunne innrømme. Men
samtidig var det ikke godt å
favne det hele i øyeblikket el-
ler forberede seg på innhol-
det. Tidskapselen fra grunn-
lovsjubiléet i 1914, fra våre
forgjengere i Fjære menighet
gav mer å grunne på enn det
kunne se ut for ved første
øye kast. Spenningen, over-
raskelsen og den felles for-
ventningen til hva som kunne
være inni kapselen, måtte få
være rammen rundt åpning-
en. Men dermed gikk også
noe av dybden og alvoret

tapt, i alle fall der og da. Siden
har det vært anledning for
enhver å sette seg bedre inn i
hva de egentlige ville formid-
le til oss, hundre år etter. Ko-
pier av deler av innholdet har
ligget utstilt i våpenhuset.
Enda er det ikke sikkert vi
trekker de rette konklusjone-
ne, og det må være lov for en-
hver å trekke sine egne.
Vår nære omverden sto på

kanten av stupet. Mange kon-
flikter i Europa utviklet seg i
løpet av noen augstdger i
1914 til en verdenskrig. Da
den store grunnlovsfeiringen
gikk av stabelen både i Fjære
og landet rundt, ante man lite
om omfanget av den kata-
strofen som var nær forestå-

ende, med ti millioner drepte
og dobbelt så mange skadde.
Blikkenslageren rakk ikke en-
gang å for  segle tidskapselen
med hilsenene fra jubiléet før
helvete var  løs. Det ble en
bittersøt hilsen. Fest og glede,
og samtidig frykten for at kri-
gens galskap skulle ramme
Norge og hjembygda. Og
bare tre tiår etter var det krig
igjen. På nytt var helvete løs i
Europa, og igjen utviklet det
seg til en verdenskrig. 
Det er med en slags smerte

jeg leser 17.-maikomitéens
etterskrift i forhandlingsbo-
ka. Etter håndskriften å døm-
me er det trolig ført i pennen
av nestformann Torgeir Be-
rulvson:

«Sundag den 17. mai 1914 var 
ein fin dag, og høgtidi her i Fjæ

re gjekk etter

programmet i alle maatar. Ved
 gudstenesta fyremiddag var de

n gamle Fjære

kyrja prydd med flagg og innsk
rifter og kransar og bjørkelauv,

 so alle maat-

te undrast og gleda seg. Den st
ore festferdi gjekk under det no

rske flagg fraa

kyrkja kl. 3 ned til Gjømle og so
 postvegen til Vik. Musik hadde me fenge fraa

Arendal. Talarstolen var reist
 paa nordenden av heradshus

et, prydd med

lauv, kransar, flagg og innskrif
ter. Og framfyre stod det benkj

er. Fyrst baud

formannen, lærar Lofthus, velk
omen og ropa «leve kongen». 

So tala lærar

Engesland for borni, og amtsk
ulestyrar Berulvson heldt festt

alen. Deretter

kom ein lenger kveld; borni leik
a, og dei eldre hjelpte til eller s

aag paa. Sei-

nare tala lærar Hobbesland for
 stortinget, og den fyrre ordføra

ren, O. J. Tel-

lefsen, fortalde um tilstanden h
er i eldre tider. Formannen slut

ta stemna, og

den store stemnelyden skildest 
kl. 7 em.

Det hadde vore ein høgtidsdag
 som mange vil minnast solen

ge dei liver.

Fraa alle landsens bygder og b
yar lydde meldingane sameleis

 etterpaa. Hei-

le Noreg laag liksom og lyste i 
morgonglans, og framgong og 

vokster tottest

vera ventande paa alle leider.

No er sumaren faren, hausten o
g vinteren komen – og mangt h

ev vendt seg.

Fraa 3. august rasar det ute i 
Europa den villaste krig som v

erdi veit um.

Enno er Noreg utanum, og enn
o hev med mat; men ei kald han

d har lagt seg

yver arbeidsdrift og næringsliv
 paa ymse vids; me kann ottas

t arbeidsnaud,

matnaud, pengenaud, farsotter
 og kanskje det verste av alt –

sjølve krigen.

Soleis ser festaaret ut til aa end
a. Der er no ein annan underk

lang naar me

syng: «Gud signe vaart dyre fed
reland».

Augland 7. desbr. 1914.

K. Lofthus (formann), Torgeir B
erulvson (nestformann), 

Elvira Bryne (kassestyrar), Pern
ille Woxholt, fødd Tellefsen.

F Peer Rødal Haugen
tekst & foto
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STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

BLI FADDER!

Bregnevn. 10, Fevik
konto  2801.02.58148

Rørlegger
Liene AS
Fevikveien 34

4870 Fevik

Telefon: 37 25 81 90
E-post: post@liene-vvs.no

ÅPNINGSTIDER:
Mandag – fredag

07.30 – 15.30
Lørdag 10.00 – 13.00

Det går mot slutten av jubi-
leumsåret. Skulle ikke vi også
tenke ut noe å overlevere til
de som er her når det har gått
enda et hundreår? Hva vil vi
si til dem? Hva skal være vår
hilsen til fremtiden? Kanskje
har de nok av skrift og bilder
fra vår tid, om ikke en kata-
strofe vi er lykkelig uvitende
om, har slukt alt… Men om
det fortsatt skulle være noen
her som kan lese det vi skri-
ver, vil de kanskje være vel så
interessert i hva vi tenkte og
følte idag, hva vi holdt for
stort og kjært og verdifullt.
Om «utviklingen» går like ra-
sende fort som den har gjort
på mange områder i vår tid,
vil det være enda rarere for
dem som åpner vår tidskapsel
enn det var for oss å åpne den
fra hundre år siden. Verden
og Norge og Fjære i 2114 er
uvirkelig for oss og vanskelig
å tenke seg. Men menneske-
hjertet vil ganske visst være
det samme. I dypet også hos
dem vil det fortsatt skjelve
vare strenger av tro, håp og
kjærlighet som vil være i

stand til å fatte og forstå litt
av hvem vi var, vi som levde i
Fjære i 2014. Fjære kirke har
stått her i åtte-ni hundreår,
og mennesker som oss har
vandret ut og inn og vært
hjemme i dette bygget, og
delt store gleder og tunge ti-
der. Det er langt å tenke bak-
over. Mens mangt har forgått,
har den gamle kirken bestått
og vært samlende for genera-
sjon etter generasjon. 
Bare noen «sykt skarpe»

hoder har vært i stand til å
fantasere friskt nok om hva
som er mulig å få til en gang i
fremtiden, ting som er uten-
kelig eller umulig i dag. Den
mest tidstypiske dingsen vi
kan «putte i posten» til 2114,
er nok en smarttelefon. Få,
om noen, kunne i 1914 innbil-
le seg en slik innretning, og
hvilken innvirkning den har
hatt på liva våre, og hvor mye
av vårt liv vi har kanalisert
inn i og gjennom denne opp-
finnelsen. Trolig vil de trekke
på smilebåndet av den i 2114,
og ha mange lystig kommen-
tarer om hvor rare vi var. Så-

pass kan vi forestille oss. Men
hva de har fått i stedet, hva de
har funnet på av innretninger
for å dele hverdagsøyeblikk
og holde kontakt med hver-
andre; si det… Vi har nok
med våre egne plager. De får
slite med sine. 
Ville idéer som har blitt vir-

kelige er ikke noe nytt. Alt i 1.
Mosebok 11,6 får vi høre om
fenomenet «menneskelige
skaperevne» og hva skaperen
av skaperevnen tenkte om
det han hadde lagt ned av
muligheter i mennesket. Da
menneskene i Babel bygde på
tårnet sitt, som skulle nå opp
til himmelen, sa Gud: «Se, de
er ett folk, og ett språk har de
alle. Og dette er det første de
gjør! Nå vil ingen ting være
umulig for dem, uansett hva
de bestemmer seg for å gjø-
re..»
Begrensningen vår ligger

heller i at vi ikke er i stand til
å se konsekvensene av smart-
heten vår. Måtte de ha lært
noe av historien som gjorde
verden bedre.
Så hva sier vi til 2114?

Nysgjerrigheten var stor ved
åpningen av tidskapselen i
Fjære kirke 24. august, med
biskopen tilstede. Under: Rei-
dun Hageto og Adressas Gro
Austenå Berg blar i møtepro-
tokollen fra 17. mai-komité-
ens forhandlingsbok fra 1914.
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Fyret lå badet i solskinn, him-
melen var blå, og humøret på
topp. Sulten ble stillet av lek -
re små snitter av hjemmebakt
brød. Stemningen var god og
det var mange fornøyde an-
sikter å se.
Vi fikk en interessant orien-

tering om fyret både verbalt
og via videovisning, men det
var ikke bare naturen og fyret
som var av interesse. Flere ut-
stillinger hadde mye å by på.
Ikke minst var maleriutstil-
lingen til Ramine , «Kystkul-
turens muntre konditor»
verd et besøk. 

Ramine er en av Frankrikes
mest kjente maritime kunst-
nere. Bildene hans bærer
preg av klare farger, yppige
former, begeistring og hu-
mor. I tillegg preges de av
grundige studier og omfat-
tende bakgrunnsmateriale.
Etter noen flotte timer på

Lindesnes fyr, gikk ferden vi-
dere til Lyngdal.  Veien
var smal og svingete, og
vår beundring for den
dyktige sjåføren nådde
store høyder. 
I Lyngdasl ble vi ønsket

velkommen til det ærver-
dige Poulsens hotell, anno
1894. Her var det nostalgi
«for alle penga», og stem-
ningen var på topp hos
turdeltakerne, -- ikke
minst fordi Kirsti nok en
gang underholdt oss
med fengende musikk.
Denne gangen var det gi-
taren og trekkspillet hun
trakterte.
Takk for en fin tur til

både arrangører, sjåfør og
musiker, og ikke minst takk
til alle deltakerne for smil og
godt humør.
Norges Sydkapp er absolutt

verd et besøk!

Liv Marion Tønnesøl

De voksnes tur

Haglund Regnskap as
AUTORISERT REGNKAPSFØRERSELSKAP

Sømsveien 5 • 4870 Fevik
Regnskap – Bedriftsrådgivning

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

Det ble en
kjempetur for godt
voksne reiseglade
til Lindesnes fyr
den 11. juni, ledet
av omsorgsfulle
Normann Risholm.

LINDESNES FYR
Siden middelalderen har sjøveien mellom Østersjø- og Nordsjølan-
dene vært en av de viktigste handelsrutene i Nord- Europa. Ska-
gens Odde i Nord-Jylland og Lindenes var de mest betydningsfulle
landkjenningene for navigasjoner inn og ut av Skagerak. Fyret ble
reist i 1856. Lyshøyden er på 50,1 meter over havet, og lysets rek-
kevidde er 20 nautske mil (37 km i klarvær).  Støpejernstårnet  lig-
ger høyt oppe på  heia og måler 16,1 meter over bakken, likevel
kan, under ekstreme værforhold,  sjøen slå over både maskinhus
og tårn.
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KILDE TIL TANKE OG TRO FRA
GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

SCOTT OM
LIDELSE OG TRØST

Og oldingen saa ufra-
vendt tilbake, og jeg syn-
tes jeg læste i blikket, i
disse forunderlige, halv-
brustne øine, som hadde
set ind i en smerte mot
hvilken mine egne be-
kymringer blev til sand-
korn imot et berg — jeg
syntes jeg læste i blikket
en stille ringeakt eller
haan:
Naa prest, skal du ikke

begynde, skal du ikke
trække din Gud op av
lommen og holde ham
frem paa haanden din og
la ham gjøre de vante
sprel?
Jeg vet ikke, om olding-

en tænkte slik, men det
vaandet sig indi mig, det
skrek indi mig, jeg blev
grepet av den dypeste
medlidenhet, og inden
jeg riktig visste det selv,
hadde jeg tat hans kolde
hænder og sagt nogen
fattige ord:
Du stakkars, stakkars

gamle far!
Det rykket svakt i hæn-

derne hans, det var som
de livnet op indi mine,
saa lukket øinene sig
langsomt igjen. Jeg vet
heller ikke nu, men jeg
kom til at føle det, som
den avvisende trods han
hadde tænkt at møte mig
med, saa saare jeg snak-
ket et ord om Gud, sank
stille og langsomt tilbake
i ham selv. Jeg nævnte
heller ikke Gud, det var
mig ikke mulig at finde en
eneste trøstegrund ut fra
de gjældende forestilling-
er, som jeg visste ogsaa
var hans. Jeg prøvet ikke
engang, jeg sa like ut, at
jeg øinet ingen forklaring
paa dette forfærdelige
som var hændt. Jeg orket
ikke at forstille mig — og
jeg maatte forstillet mig,
om jeg skulde snakket om
forsynet her og git det ut-
seende av, at jeg ogsaa
virkelig trodde, at him-
melens og jordens vældi-
ge skaber hadde befalet,
at dette som skedde, skul-
de ske akkurat slik. Jeg
trodde det ikke, jeg kunde
ikke tro det, og jeg vægret
mig for at tro det — saa
lot jeg presten fare saa-
længe og prøvet at vise
den gamle i sengen min
fulde menneskelige med-
følelse isteden.

Fra Hyrden (1927)
s. 139-140 utg. 2014

Når noen
mister noen
Kjærlighetsarr
Jostein Ørum ute med
enda en stor liten bok

Om ikke lenge er det allehel-
gensdag (2. november), og
mange av oss har noen som
har mistet noen, eller vi har
selv mistet noen i vår nær-
meste krets. En eller annen
gang i livet møter alle tapet,
sorgen og savnet. Jostein
Ørum skriver klokt, klart og
tankevekkende om sorgen,
som kjærlighetens bakside i
sin siste bok «Kjærlighets-
arr». Sorg når noen blir
ugjenkallelig borte, er noe vi
opplever fordi vi har elsket el-
ler blitt elsket av noen, fortel-
ler Ørum. Den lille boken er
lettlest, tross sitt vanskelige
tema. Det betyr ikke at det er
fort gjort å komme gjennom
boken og dermed være ferdig
med den. Dette er en bok fylt
med tekster en kan og må
lese omigjen flere ganger, for-
di den utfordrer til å tenke vi-
dere selv. Alt står ikke i tek-
stene. Her er også mye
mellom linjene. I korte tek-
ster og knapt formulerte set-
ninger makter Jostein Ørum
å si mye om det å hanskes
med det vanskelige, ja, det
tyngste av alt. Dette er en bok
å bli glad i, og som det vil

være godt å kunne gi til an-
dre. I sorgtunge tider og i
stunder og møter hvor or-
dene ikke vil komme, og hvor
ordene ofte bare kommer i
veien for det å bare være til-
stede eller lytte, kan denne
lille boka være et slag visitt-
kort å legge igjen. Den som
sørger kan ta den fram når
det er tid for det, og legge den

bort igjen, og ta den frem på
nytt.
Selv om Ørum innrømmer i

etterordet at han lener seg på
noen solide støtter, og har
hentet inspirasjon fra noen
solide kristne tenkere, som
blant andre Mester Eckehart
Philip Yankey og C.S. Lewis,
er Ørum selv en «predikant
av guds nåde». Han taler ty-

delig, forståelig og tankevek-
kende, og evner med få ord å
få sagt svært mye. Ørums har
tidligere utgitt boken «Mitt
umulige barn – 25 advents-
meditasjoner». Begge er ut-
gitt på Verbum forlag. Jostein
Ørum er prest i Landvik og
Eide.

PRH

Diakoniutvalget i Landvik
har samling i 
Østerhus Arbeidskirke 
6. november kl. 19.30.
Tema: Leve med smerte

MEDVIRKENDE:
Prostidiakon Per Emanu-
elsen, kunstner Arvid
Bergstøl og familieprest
i Landvik Jostein Ørum.
Det blir enkel servering
og samtale etter foredra-
gene. Alle velkommen

Diakoni

«Da Colton Burpo overlevde
en sprukken blindtarm, var
familien overlykkelige over
mirakelet. Det de ikke var for-
beredt på, var det som kom
for dagen i månedene etter-
på – en fortelling like vakker
som den var uvanlig, om den
lille guttens snarvisitt i Him-
melen. Colton, som ennå ikke
hadde fylt fire år, fortalte for-
eldrene at han var utenfor
kroppen under operasjonen –

og han skildret nøyaktig hva
foreldrene holdt på med ak-
kurat da i en annen del av sy-
kehuset. Han snakket om be-
søket i Himmelen og gjenfor-
talte ting han hadde hørt av
mennekser han hadde ruffet
der, personer han aldri hadde
møtt her i livet og som hfor-
talt ham omting som skjedde
til og med før han ble født.
Han overrasket også forel-
drene med detaljerte og nøy-
aktige beskrivelser av Him-
melen, som stemte helt med
Bibelen, enda han selv ikke
hadde lært å lese. Med av-
væpnende uskyld og barnets
troskyldige frimodighet for-
teller Colton om forlengst av-

døde slekninger han hilste på.
Han beskriver Jesus, englene,
hvor «veldig, veldig stor»
Gud er, og hvor glad Gud er i
oss. 
Slik presenteres boka i vas-

keseddelen. Bestselgeren har
siden blitt film, og har gått på
flere norske kinoer i det siste.
Dessverre er den alt tatt av
plakaten i Grimstad, så vi
som ikke rakk å se den, får
vente på DVDen. Men les
boka. Den er absolutt verdt å
lese.
Ikke overraskende får fil-

men stort sett slakt av filman-
meldelere som ikke fester vi-
dere lit til historien, og avfei-
er den som billig, lettvint,

usannsynlig, ikke troverdig
etc. Skeptikerne og tvilerne
legger ingenting imellom, og
avfeier den med et skulder-
trekk. For den som tror på en
himmel og et liv hos Gud et-
ter jordelivet, er historien
derimot både spennende og
tankevekkende, og gir i det
minste mye å undres over og
grunne på. Også her handler
det om tro og håp. Mennes-
ken vil med sin snusfornuft
for alltid komme til kort over-
for tanken om det evige hos
Gud. «Vesle vitet strekk ikkje
til, ei tru lyt stydja opp-
under,» slik Arne Garborg
formulerte det.

PRH

Himmelen er på or’ntlig

PRESENTASJON AV BOKA 

«KJÆRLIGHETSARR»
ONSDAG 29. OKTOBER kl 20.00

I GRIMSTAD KAPELL

Sørgende, og alle som lever tett på livet,
inviteres til en kveld med overskriften

«Kjærlighetsarr», om savn, håp og trøst.
Familieprest Jostein Ørum leser tekster 

fra sin siste bok; Kjærlighetsarr.

Sang & musikk ved Jenny Z Haugen, 
Kirsti P. Haugen og Torun Fløistad Rike. 

Det vil bli mulig å kjøpe boken i etterkant.



Lørdag 11. oktober var 40 ti-
åringer samlet på FMU-byg-
get til en dag med sang, lek
og sprell, forskjellige akti-
viteter, bibelsti, pølsegrilling
og avslutningssamling med
foreldre og søsken.
10-åringene fikk velge to
blant følgende aktiviteter:
Lage blomsteroppsats, bake
muffins, lage strikkarmbånd
og ugler (loombands), ameri-
kansk flaggfotball, luftgevær-
skyting, dansegruppe, og

utegruppe (lage granbar-
hytte og pølsebål). Under bi-
belstien, som var ny i år,
lærte barna "Vår Far" og
"Den lille Bibel", sangen
"Gloria", de lærte om Moses
i kurven, Moses og den bren-
nende busken, og de ti bud
som de også lærte å rappe. 
Stemningen var god og høy,
og vi klarte nesten å gå klar
av regnet. Vi takker alle som
var med å bidra til en flott og
begivenhetsrik dag.

DAGAktivitets


