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ET BARN
ER FØDT...
PÅ KIRKEBAKKEN

«… som ventet barn. Og mens de var der,
kom tiden da hun skulle føde, og hun
fødte henne og la henne på en matte i et
telt, for det var ikke husrom for dem.»

(Foto: Erik Thallaug/Kirkens Nødhjelp)



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.
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Trolig er det mange som meg, som sliter med å kople jule-
evangeliet til hverdagen, og bevare det ekte i fortellingen. Rart
i grunnen, for det som hendte julenatt, da himmel og jord møt-
tes i et lite barn som ble født i kummerlige kår, var så desidert
hverdag. Alle hverdagens små og store utfordringer sto i kø for
Maria og Josef, som var på en uønsket reise for å tilfredsstille
makthaverne, og siden på flukt for å berge livet. Det var lite
fest over begivenhetene. De strevde for å finne et sted å gjø-
re av seg. Maria kunne føde når som helst, og Josef kjente nok
på utfordringen i å ordne opp for sin lille familie.
I vår del av verden, hvor de fleste nyter godt av stor velstand

og mange goder, sitter vi fast i en juleidyll. Idyllen er kunstig og
den allmenne festen har mistet fokus. Jul er blitt en tidsbolk
på slutten av året, preget av «mer av alt». Alle kraner åpnes
enda litt i forhold til «den daglige festen». Ikke noe galt sagt
om julehygge og god stemning. Det trenger vi alle. Men svært
mye av det julete visvass vi omgir oss med, alle ting og feno-
mener med jul- foran, har ingen ting med jul å gjøre. Selv vår
kristne feiring kan lett få noe søtt og tannløst over seg, en
stemning, som lett bikker over i det koselige.
Julen er til minne om en hendelse som satte skille i histori-

en, før og etter Kristi fødsel. Hele verden forholder seg, bevisst
eller ubevisst, til at Jesus ble født, at himmel og jord møttes i
et barns fødsel. DET var festen den gangen det hendte, hvor
kun en håndfull mennesker var gjester. Noen forhutlede gje-
tere fra Betlehemsmarkene fikk invitasjonen fra en himmelsk
hærskare av engler. Skal vedde mye på at de levde resten av
livet på den opplevelsen: «I fjor på denne tiden...» «For femti
år siden på denne tiden…» Og noen langveisfarende vismenn,
kanskje astronomer, fant på underlig vis – ledet av en stjerne –
veien til en krybbe i Betlehem, hvor det himmesendte barnet
lå. Og de hadde gaver til barnet…
Så har feiringen gått i arv fra slekt til slekt. Sånn sett er det

fantastisk i seg selv, at feiringen ikke har ebbet ut. Utfordring-
en vår i dag er å skille mellom skitt og kanel. Mellom jul og jul,
eller jul og Kristi fødsel. Julens innhold, at Gud ble menneske –
kom for å vise oss veien til Gud, til Gudsriket – er ikke forbe-
holdt noen hektiske dager i desember. Det er hele kristenhe-
tens, Jesus-etterfølgernes, daglige liv. En av de tingene han
lærte sine første etterfølgere, som vi har fått overlevert
gjennom deres bevarte skrifter, er noe Jesus sa om levemåten.
For at de skulle forstå hvordan de skulle leve sine liv, slik at de
ved sitt liv kunne åpne Gudsriket for nye mennesker, snakket
Jesus faktisk om gaver, samtidig som han med få ord viser oss
hva det vil si at han kom til jorden for å dele kår med oss:

«‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller
tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok
imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk
eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare
dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én
av disse mine minste søsken, har dere gjort mot
meg.’» (Matt. 25,37-40).

En julefeiring ute av fokus er en feiring der en urettferdig og
skeivfordelt verden blir enda mer skeiv og urettferdig, der det
blir enda mer synlig enn til daglig. Og når de som har alt fra før,
har fått enda mer, er kassa tom, og det er lite og ingenting å
gi til dem som ikke har noe og trenger alt.
Det kan høres ut som en moralpreken, men er ment som en

påminning til både deg og meg «i denne søte juletid», slik at vi
kan holde fokus, at HIMMELEN KAN GJESTE OSS også denne
jula, ved at vi som har fått mye, kan dele med dem som har
fått lite. At vi som ikke lider nød, kan bidra til bedre kår for dem
som er i nød. Det er «Jesusbarnets» ønskeliste. 

Peer Rødal Haugen,
redaktør

REDAKTØR / FORMGIVER / ANNONSER:
Peer Rødal Haugen
epost: redaksjon@peers.no
TELEFON: 99261422

KONTO: Fjæreposten, 2840.31.19581
ADRESSE TIL REDAKSJONEN:
Fjæreposten v/ red. Peer R. Haugen
Krokvn. 16, 4870 Fevik

UTGIVER: Fjære menighetsråd
OPPLAG: 5000, 6. utg. pr år
TRYKK: Agderposten trykk
DISTRIBUSJON: Norpost

Fjæreposten
menighetsavis for Fjære8. april

10. ÅRG.

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.

Anne Homdal Larsen
Døpt i Fjære kirke 12. oktober
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neste avis kommer 10. februar
Nr. 1 utkommer 10. februar, materiellfrist 29. januar
Nr. 2 utkommer 24. mars, materiellfrist 12. mars
Nr. 3 utkommer 19. mai, materiellfrist 7. mai

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

Gabriel Undheim
Døpt i Fjære kirke 12. oktober

Heidi Rebekka Hodnebrog
Døpt i Fjære kirke 12. oktober

Leander Zhou Loland
Døpt i Fjære kirke 12. oktober

Mie Michell Bye
Døpt i Fjære kirke 12. oktober

Serine Nagel Karlsen
Døpt i Fjære kirke 12. oktober

Isabel Sørum Mathiesen
Døpt i Fjære kirke 19. oktober

Leah-Eline Løvendahl Mortensen
Døpt i Fjære kirke 19. oktober

Sofia Schofield
Døpt i Fjære kirke 19. oktober

Amara  Astrup Clemmetsen
Døpt i Fjære kirke 2. november

Christopher Tveit Salvesen
Døpt i Fjære kirke 2. november

Daniel Aasland Ludvigsen
Døpt i Fjære kirke 2. november

Herman Rørvik Festersen
Døpt i Fjære kirke 2. november

Velsignet julefred 
til alle lesere av Fjæreposten, unge som 
gamle, enten du har vært i Fjære menighet 
lenge eller er nylig ankommet!

Brev fra Fevik kirkes vennskapsmenighet i Aleppo i Syria den siste tiden forteller om mange fa-
milier i krise, og som trenger hjelp til det aller nødvendigste. Det gjelder mat, vann og penger
til husleie! Mange har mistet muligheten til å få arbeid og inntekt, og vender seg til kirken for
å få hjelp. Kirken har en rekke familier på sin liste som månedlig mottar hjelp. Dersom du vil gi
en julegave til de som lider i det krigsherjede landet, kan du kontakte Fevik kirke. 
Du kan også gi din støtte til nødlidende i Aleppo ved  å komme på årets JULENATTINÉ i Fevik-
hallen 22. desember. Overskuddet av arrangementet går til Aleppo.

JULEGAVETIPS!
Hvis du er det minste i stuss om hva du ønsker deg til jul, så
har du her et godt tips: Ønsk deg en gave til noen som mangler
eller har mistet det meste!

Aleppo
trenger
OSS! Hanna (2) og Ano-

ush (6) setter sin lit
til deg og meg!

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. 16.800,-.
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

Carla Bermudez Myhre
Døpt i Fevik kirke 26. oktober



Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

BIBELquiz
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1 Hvem oppgis som stamfar i
Jesu ættetavle (Matt. 1,2)?

1. David
X. Abraham 
2. Isak

2 Hvem var landshøvding i Syria
omkring tiden for Jesu fødsel?

1. Kvirinius
X. Augustus 

2. Herodes
3 Da Jesus-barnet ble båret inn i
tempelet første gang, kom en
mann og tok barnet i sine armer.
Hva het mannen?

1. Sakarja
X. Annas
2. Simeon

4 Da Herodes fikk besøk av vis-
mennene sa han at han gjerne
ville vite hvor barnet var. Hva var
den egentlige grunnen?

1. Han ville tilbe barnet 
X. Han ville nøde den 

lille familien til å bo på 
slottet 

2. Han ville drepe barnet
5 I hvilken by gjorde Jesus sitt før-
ste under?

1. i Kapernaum
X. i Kana i Galilea
2. i Samaria

6  Til hvem sa Jesus: «Følg meg,
og eg vil gjøre dere til menneske-
fiskere»?

1. Simon Peter og 
Andreas 

X. Jakob og Johannes
2. Simon Peter og Johan

nes
7  Hvilken lignelse kommer til slutt
i Jesu bergpreken?

1. Den bortkomne sønnen 
X. Huset på fjell og sand
2. Den barmhjertige sam

aritan
8  Ved hvilken anledning skrev
Jesus i sanden?

1. Da de ville steine 
kvinnen som var tatt for 

ekteskapsbrudd 
X. Da Jesus ble anklaget  

og dømt av Pilatus
2. Da Jesus kom til Lasarus’ 

grav.

Riktig svar:
1. X. Abraham
2. 1. Kvirinius
3. 2. Simeon
4. X. Han ville drepe barnet
5. X. Kana i Galilea
6. 1. Simon Peter og Andreas
7. X. Huset på fjell og sand
8. 1. Da de ville steine kvinnen som
var tatt for ekteskapsbrudd

mer info på www.fjæreposten.no

I høst startet et nytt samar-
beid mellom de to gruppene,
Lia barnelag og yngres Kro-
ken. De to gruppene har tidli-
gere hatt samlinger hver for
seg på Lia bedehus og i kjelle-
ren til Anne Marie og Jan
Midtbø, som sammen med
Beth Løhaugen er ledere for
Yngres. Samlingene her har
bestått av sang, andakt og en
aktivitet. De har også hatt ski-
dag, og julefester i Kroken
bedehus. I Lia er det Else Ma-
rie Treldal og Leif Hodnebrog
som har stått for opplegget i
barnelaget. De har hatt sam-
linger med andakt og sang,
og ulike aktiviteter som turer
i skogen, aking, pølsegrilling,
traktortur, besøk i gartneri og
laksetrappa på Rykene. Begge
gruppene har hatt samlinger

annenhver onsdag kl. 17.30,
og begge bruker søndagssko-
lens materiell som kalles
Sprell levende.

Samarbeid
I høst inngikk de to lagene

et samarbeid. Det startet med
at barnelaget kom til Kroken,
og ble med på en kveld i lav-
voen. Her ble det grilling av
pølser, sang og andakt i lys av
det sprakende bålet. De neste
gangene tok yngres turen til
Lia bedehus for å bli med
samlinger der, samt bake-
kveld og hobbykveld med
Bjørg Knutson. 
– De to foreningene samar-

beider om samlingene og ak-
tivitetene, men har hvert sitt
regnskap. Så det blir mer et
samarbeid enn en sammen-
slåing, forklarer Leif.
Lederne for de to gruppene

forteller at årsaken til samar-

beidet er at det det kom litt få
på noen samlinger. For både
barn og voksne er det gøyere
å være mange. Dessuten blir
det flere å dele ansvar og ar-
beidsoppgaver på for lederne.
På yngres har det kommet ca.
12-13 barn i alderen 4–11 år,
og i Lia har det vært 8–10
barn. Til sammen blir de en
god gjeng, men de har også
plass til flere.
– Tidligere var det både

yngres og søndagsskole i Kro-
ken. Etter hvert ble det en-
klere for folk å komme på
søndagsskolen en annen dag
enn søndag, og da ble det kalt
yngres og ble holdt på en
hverdag, forteller Anne Ma-
rie.

Historie tilbake til tidlig
på 1900-tallet
I Kroken er det lange tradi-

sjoner for søndagsskole. An-

tagelig har det blitt holdt søn-
dagsskolesamlinger her siden
tidlig 1900-tallet. 
Også i Lia har det vært mye

flott barne- og ungdomsar-
beid. Her var det også både
yngres og søndagsskole, samt
en ungdomsklubb. Etter
hvert skjedde noe av det sam-
me som i Kroken. Yngres slut-
tet, og søndagsskolen ble flyt-
tet til en hverdag, og kalt bar-
nelag. Kåre Konnestad har
lang erfaring med mange års
søndagsskolearbeid i Lia. Han
mener at søndagsskolen i Lia
også startet opp tidlig på
1900-tallet. Men da startet
det på en gård på Bjørnetrø
på Håbestad, før det flyttet
bort til Lia bedehus. Kåre
husker at han begynte i arbei-

mellom Lia barnelag og Yngres Kroken

det i ca. 1968. Mens han var
leder i søndagsskolen, husker
han at også Anne Thorsen,
Arnhild Korsgaard og Simon
Jan Jansen, var ledere.
– Det var 70- og 80-årene

som var søndagsskolens
glansperiode, med i overkant
av 90 barn. Da ble de delt inn
i klasser, slik at det ble min-
dre grupper med jevnal-
drende barn og unge, fortel-
ler Kåre, som med årene har
flyttet til Grimstad sentrum.

Fjæreposten og Fjære me-
nighet takker alle som har
gjort og fremdeles gjør livs-
viktig kristent arbeid blant
barn i Kroken og Lia, og an-
dre steder i Fjære. En dag skal
vi få se det virkelige resulta-
tet.

F Ingunn Metveit Olsen
tekst & foto

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

Samarbeid

«Mamma har en baby i magen som er helt naken!» fortel-
ler min lille datter på tre år ivrig. «Nå skal jeg også bli sto-
resøster!» Hun og de andre to er veldig opptatt av den vok-
sende magen. Men det er lenge til babyen kommer ut. Ven-
tetiden er lang for et barn som bare er tre år gammel. I den
alderen er det kjempelenge bare til jul! For oss voksne går
tiden som en røyk. Jeg syns faktisk at de siste månedene
har gått ganske sakte, på grunn av en konstant kvalme. Det
virker som om dagene går saktere når man har det vondt
eller er syk, selv om dagene har like mange timer som før.
Vi ler litt og syns det er søtt med slike små uttalelser fra

barnemunn, slike som at babyen er helt naken. Men det er
jo helt sant. Ingen av mine har iallfall kommet ut med ski
på beina (heldigvis!), slik det hevdes at nordmenn gjør. Vi
kommer inn i dette livet uten noen ting. Og slik er det når
vi reiser fra dette livet også. Ingenting får vi ta med oss. Til
og med kroppen vår blir igjen her på jorden. Biskop emeri-
tus Olav Skjevesland skriver: «Troen lærer at det ikke hjel-
per å samle til livets komfort hvis man ikke er forberedt på
evigheten. For døden innhenter oss alle i sin tid, og den sis-
te skjorten har ingen lommer.» Vi kristne tror at mennes-
ket består av ånd, sjel og kropp. Så det er egentlig bare
«hylsteret» vi legger fra oss. Det viktigste vi trenger å ha
med oss, det bærer vi med oss i «hjertet», minner og rela-
sjoner, og ikke minst, billetten til himmelen! – nemlig Je-
sus. Jesus sa: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kom-
mer til Far uten ved meg!» (Joh. 14,6). I trosbekjennelsen
sier vi: «Jeg tror på …legemets oppstandelse og det evige
liv». Gud har lovet oss en ny kropp – «et herlighetslege-
me», som det heter. En kropp uten feil og sykdom, som
ikke er preget av syndefallets konsekvenser. «For det for-
gjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige
må bli kledd i udødelighet.» (1. Kor. 15,53). 
På julekortet vi sender ut i år, har vi med bilde av min-

sten. I dag går det an ved hjelp av ultralyd, å få se disse små
fostrene på skjerm og få skrevet ut bilder av dem. Det er
fascinerende hvor detaljert man kan se allerede så tidlig
som 12 uker. Jeg tenkte at det sikkert ikke var så mye å se
så tidlig, kanskje en slags klump. Men der så vi en levende
baby, med armer og bein, fingrer og tær, nese og munn.
Fantastisk. Jeg visste jo egentlig gjennom det jeg har lest, at
et 12 uker gammelt foster er nesten helt ferdiglaget, men
fortsatt er lite. En annen ting er å se det. Da blir det hele
mer virkelig. På ultralydundersøkelsen i uke 17-19, kan
man dessuten også lettere få øye på om det er gutt eller
jente. Og de aller fleste ønsker å vite dette.
Maria, mor til Jesus, visste også om det ble en gutt eller

jente, enda de ikke hadde ultralyd på den tiden. Grunnen
til at hun var klar over det, var at en engel fortalte henne
det. Vi kan også lese andre steder i Bibelen om kvinner som
fikk vite at de skulle bli med barn, og at de skulle føde en
sønn. Abraham og Sara fikk – i høy alder – på forhånd vite
at de skulle få sønnen Isak. Presten Eli fortalte Hanna at
hun skulle få det hun hadde bedt om, sønnen Samuel. Sa-
karja fikk i tempelet besøk av en engel som forkynte at han
og kona Elisabet skulle få en sønn som de skulle kalle Jo-
hannes. Disse hendelsene og andre, var spesielle hendelser
der Gud åpenbarte sine intensjoner for noen mennesker. 
Guds sønn ble ikke født i noe palass, men i en stall. Det

var ikke plass til ham i herberget i Betlehem. I dag er det
heller ikke alle som har plass til Ham. Jesus sa at det dere
gjør for en av disse mine minste små, det gjør dere for meg.
Norge ble nettopp kåret til verdens beste land å leve i. Bar-
na som blir født her, er heldige. Ikke alle har det slik. Frem-
deles er det store sosiale forskjeller i verden, og voksne og
barn sulter til tross for at det er nok mat til alle.
Julen er en fin tid til å tenke på andre. Flere organisasjo-

ner har ordninger der en ved å gi en pengegave er med på
arbeidet med å bedre livet for de som materielt sett ikke
har det like bra som oss. En svært populær gave i så hen-
seende har de siste årene vært å gi bort en geit. For et par
hundrelapper kan en fattig familie kjøpe seg en geit og der-
med gå i gang med å skaffe seg melk, kjøtt og ull på egen
hånd.
Ha en velsignet julehøytid!

Ingunn Metveit Olsen
Menighetspedagog

Førjulstanker

Søndag 15. februar kl. 17.00 på FMU.
Underholdning, utlodning og bevertning. 
Elle Melle Tween deltar.
Alle hjertelig velkommen!

Juletrefest 
i Fevik kirke
Søndag 4. januar kl. 16.00
Juletregang, nissebesøk og
Elle Melle synger!
Velkommen til små og store!

det skjer
SNART

Fest for hele
menigheten

det skjer
SNART
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støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

Ære vere Gud i det lågaste
hilsen

PRESTEN
Det fine med jula er at ho er
veldig nære. Feiringa går føre
seg i dei nære ting. Vi pynter
i huset til fest. Vi samlast
rundt bordet med god mat. Vi
gir gaver til dei vi er glad i. Vi
kjem heim til jul. Varme og
gode tradisjonar.
Også sjølve juleevangeliet

understrekar det nære og
varme. Vi feirar ein fødsel i
ein liten familie, under enkle
og fattige forhold. Og i dette
kjem Gud nær. Gud blir kjøtt
og blod, tar plass i små, men-
neskelege kår. Gud som stiger
ned og blir ein av oss. Og det
er der at lovsongen og un-
dringa blir til.
Rett nok høyrer vi engle-

songen «Ære vere Gud i det
høgste…».  Men denne song-
en, og lyset på himmelen, er
det dei fattige gjetarane som
får høyre og sjå. Og den fører

dei til stallen, til krybba og til
barnet. Det er der det foregår,
i det låge og nære. «Ære vere
Gud i det lågaste».
Mange av dei kjente og

kjære julesalmene våre har
begge desse retningane i seg.
Både den glade jubelen, lov-
sangen til Gud i det høgste,
og den stille undringa over
Gud som kjem så nær. Kan-
skje ikkje tilfeldig at «Mitt
hjerte alltid vanker i Jesu fø-
derum…» har fått ein slik re-
nessanse i vår tid. Den still-
ferdige lengselen etter fred og
fellesskap fører oss rett inn i
kjernen av det som skjedde
julenatt.
Eg vil få ønskje alle ei GOD

og FREDFULL JUL der vi gler
oss over varme og nære fel-
lesskap og syng ein og anna
lovsang til Gud som er i «det
låge». 

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år
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3. november hadde Fjære
menighet invitert til samling
for 3-åringer i Fevik kirke.
Flere fant veien i høstmørket,
noen litt slitne fordi klokken
nettopp var stilt til vintertid.
Mange kom stille og sjenerte
inn, og holdt et godt tak i
mors eller fars hånd, klar til å
gjemme seg litt bak. Med sto-
re, nysgjerrige øyne tør like-
vel de aller fleste etter hvert å
sette seg på gulvet for å følge
med på flanellografen og for-

tellingen om den blinde Bar-
timeus som fikk hjelp av Je-
sus. De to dukkene Frank og
Fia, er morsomme. Og det er
også gøy å synge sanger hvor
man samtidig kan hoppe og
sprette litt. Alle får utdelt
hver sin dvd med kristent
barneTV. Sammen ser vi på et
lite filmklipp mens vi koser
oss med frukt. Takk for stun-
den, og velkommen igjen
neste år, til 4-årssamling.
Mange 3-åringer er dessuten
modne for å begynne på søn-
dagsskolen, så velkommen
også til søndagsskole på Vik
bedehus eller i Fevik kirke.

F Ingunn Metveit Olsen
tekst & foto

Søndagsskolerekruttene

Første søndag i advent er det
en tradisjon at konfirman-
tene møter fram kl 11. Her la-
ger de en enkel hilsen til be-
boerne på Feviktun. De skri-
ver et julekort, med et trøste-
fullt bibelsted, som de legger
ved. Her ønsker de beboerne
en god jul, og med personlig
hilsen fra hver konfirmant. Så
går de i flokk og følge bort til
Feviktun der de overleverer
hilsenen.  Dette gjør de for å
glede beboerne. Noen av dem
blir veldig rødt og glade for
hilsenen.
Så har konfirmantene grøt i

kirka, før de ser film. Og så er
det gudstjenesteverksted, der
de forbereder lysmessa som
skal være kl 16.

Oddvar Tveito

Konfirmantenes adventverksted

Omtanke, kreativitet og sam-
handling når konfirmantene
har adventverksted for å lage
hilsener til beboerne på Fevik-
tun.

Støtt kampen mot
menneskehandel

og sexslaveri i
India/Nepal

konto 3000.15.47107

Nettsiden grønnkirke.no er et felleskirkelig
ressurssted for kirker, menigheter, organisa-
sjoner og enkeltpersoner som arbeider med
miljø- og klimaspørsmål.
Her kan du finne inspirasjon til hvordan

sette klima og miljø på dagsorden – i det
praktiske hverdagslivet og i gudstjenester,
undervisning, bibelgrupper, barne- og ung-
domsarbeid og andre sider av menighetsli-
vet.

Her finner du også teologisk refleksjon
rundt miljø- og klimautfordringene, og du
kan lese om ting som skjer rundt om i Norge
med fokus på kirke og miljø.
Grønnkirke.no er en del av prosjektet Ska-

perverk og bærekraft: felles kirkelig tiår for
endring i kirke og samfunn. Prosjektet er et
samarbeid mellom Norges Kristne Råd, Den
norske kirke og Kirkens Nødhjelp.
Fjære menighet er en Grønnkirke og vi er

Miljøfyrtårn sertifisert.

I kong Davids by det hende 
som profeten hadde sagt.
I ein stall og i ei krubbe
vart eit barn til kvile lagt.

Barnet var Guds sanne ord. 
Møy Maria var hans mor.
La oss gå til dette barnet 
som er Gud og Herren vår. 

Han kom ned frå høge himmel,
ville dele våre kår.
Alt det ringe og det svake 
vil han nådig til seg take. 

Kjetil Frøysa
i Norsk salmebok, nr.46

Hilsen Helge prest
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Gutteturen 
gikk til Setesdals austhei i
slutten av mars. Vi kjørte til
Bjørnvasshytta fredagskvel-
den der vi koste oss med
meksikansk tomatsuppe med
masse tilbehør. Praten gikk
livlig, hva vil lørdagen
bringe?

Lørdagen etter en med-
bragt frokost gikk det 18 for-
ventningsfulle ”store gutter”
oppover lia. Dette er den 7.
gutteturen, men aldri har vi
hatt et så fantastisk vær.
Sol og vindstille og veldig

behagelig temperatur. Så be-
hagelig at vi bare måtte sole
oss litt. Selv oppe i 1400 moh

var det blikk stille begge da-
ger.
En stor flokk med reinsdyr

ble observert i ei bratt fjellsi-
de – et flott syn!
Lørdag ettermiddag nådde

vi Berdalsbu (selvbetjent tu-
risthytte).
Oppgaver blir fordelt, noen

henter vann/snø, andre be-
gynner på gryteretten, eller
tar oppvasken eller vasker og
rydder hytta neste morgen.
Vi blir godt kjent med hver-

andre ved å gjøre ting sam-
men og ha felles opplevelser.
Latteren sitter veldig løst i
hele gjengen.
Søndag morgen gikk vi til-

bake samme vei. Det ble ord
for dagen og tekstlesing halv-
veis opp den lange bratte
bakken fra Berdalsbu. Sol,
vindstille fantastisk utsikt og
vi synger ”O store Gud når
jeg i undring aner, hva du har
skapt i verden ved ditt ord”
(var det ikke : «Herre Gud,

ditt dyre navn og ære») Sterk
opplevelse. Fjellrypa ville
også høre.
På vei hjem spiste vi felles

middag på Sylvgården i Valle.
På gutteturen til vinteren

skal vi gå fra Haukeliseter til
Hovden.

Sykkelturen
Etter å ha syklet Rallarveien

og på Hardangervidda sykla
vi i de lavereliggende strøk
denne gang. Vi satte bilene på
Grovane stasjon i Vennesla
og ble bussa opp til Reiersfos-
sen Camping på Ose. Her fikk
vi kjempegode heimelaga
kjøttkaker, før vi gikk til ro i
enkle, men greie rom.
Lørdag morgen sykla vi

over elva og mot Åraksbø. Et-
ter en noe tung start for en-
kelte fikk vi pumpa opp dek-
ka skikkelig, da gikk alt så
mye lettere. Allerede etter en
time var det første stopp,
med omvisning i Sandnes ka-

pell. Her fikk vi høre historien
om et vedtak høyere opp i
kirken om å flytte den store
kirka som stod på Sandnes
tidligere til Åraksbø. Folk fra
Åraksbø begynte umiddel-
bart å demontere og flytte
den de få kilometerne. Dette
var et hardt slag for folk på
Sandnes og på dugnad reiste
de kapellet som står der i dag.
Vi fulgte Nasjonal sykkelru-

te nr 3 som ved Storestraum
går over på vestsiden av Byg-
landsfjorden. Det var lite tra-
fikk hele veien. Som påskudd
av å måtte lade de tre EL- sy-
klene vi hadde med, ble det
plutselig et stopp på Sverres
hytte langs fjorden.
Jammen stod det ikke na-

poleonskake klar og venta på
oss, nam nam. Leif hadde fått
noen kommentarer på hvor-
for damene aldri får napole-
onskake på tur.  På guttetu-
rene har vi ved et par anled-
ninger kost oss med slikt

Turgruppas aktivitet består av tre deler,
guttetur på ski i fjellet, fottur/sykkeltur
hvert annet år og rekeaften på høsten
der vi ser tilbake på de flotte
opplevelsene. Dette er menighetsturer
og Helge Prest er ivrig med og gir oss
ord for dag og ord for natt.

UT på tur
Turgruppa 2014
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langt innpå fjellet.
Vi hadde stort sett opp-

holdsvær bortsett fra den sis-
te timen av den drøyt 50 km
lange dagsetappen. Vi instal-
lerte oss på hytter på «Troll
Aktiv» rett sør for Byglands-
fjord.  12 av 27 ble med på
rafting, mer utfordrende enn
vi hadde trodd. Men veldig
gøy var det.
Søndag sykla vi videre i det

varierte været. Det veksla på
å regne veldig møe og litt
mindre. Vi snek oss inn under
et redskapsskur for å spise
nista. Ut på tur aldri sur - det
gjelder ihvertfall i denne
gjengen, for humøret var på
topp hele veien. Søndagens
etappe på drøyt 55 km endte
på Grovane der bilene våre
ventet, nesten like hele som
før, det var bare innbrudd i
en bil.
Turen ble avsluttet med

knallgod fiskesuppe på Vige-
land Hovedgård i Vennesla.

Rekeaften 
på FMU- huset samla 40

stk. Masse gode reker, kaker,
andakt og bildefremvisning
fra årets turer. Kristen Leifsen
presenterer turene i bilder
med kommentarer. Han leser
tankene våre som vises i en
boble på bilde. Bilder som vi
andre ville slettet blir ofte de
mest suksessrike bildene når
kommentaren er på plass.
Veldig gøy.

Er du interessert i å være
med på noe av dette, så send
din mailadresse til 
lhodneb@broadpark.no 
så får du tilsendt info om det
som skjer i turgruppa.

For 
turgruppa i 

Fjære menighet,

Leif sjef og Helge prest

Invitasjon
Bli med på guttetur 20. - 22. mars 2015
til Haukeliseter – Holmavatn – Hovden
Bli med å opplev vinterfjellet i fellesskap
med andre ”store gutter”, og få en haug
med gode minner. Du trenger ikke være i
kjempeform, men litt skierfaring og seig-
het holder. Vi går langs kvista løype, slik at
vi finner veien i all slags vær.
Avreisen er fra Fjære skole kl 16.00. Før-

ste natta overnatter vi i Jan og Anne Marie
Midtbø sin hytte rett sør for Haukeligrend.
Maxitaxi til Haukeliseter lørdag morgen,
der vi spenner våre ski og går (20 km) til
Holmavatn- hytta (selvbetjent). Søndag går
vi videre til Hovden via Sloaros (25 km lett-
gått tur).
På denne turen lager vi all maten selv,

men avslutter med felles middag på Hov-
den Fjellstoge.
Helge prest gir oss ord for dag og natt

Påmelding
til Leif Hodebrog på 
lhodneb@broadpark.no
eller 97594772.
Maks antall er 20 stk., kun få plasser

igjen.
Pris for turen alt inkludert( unntatt brød-

mat) ca kr 1200 for DNT medlemmer kr
1305 for ikke-medlemmer.
Bli med!

Hilsen Turgruppa i Fjære menighet
Jan Midtbø, Helge prest,

Kristen Leifsen og Leif Hodnebrog.

OBS! Høstturen for både menn og damer
(mixtur) blir 18. – 20. september, som blir
en fottur i fjellet. 
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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

Jul er den kristne høytiden
som uten tvil blir mest feiret i
vårt samfunn. Kredittkortene
går varme. Familier samles,
og det er den perioden i året
hvor vi spiser aller mest god
mat. Samtidig er julen som et
forstørrelsesglass. Det fine
blir enda finere, mens det
såre oppleves enda sårere. De
vonde relasjonene smerter
enda mer. Ensomheten blir
større. Fattigdommen blir al-
dri så tydelig som i julen. For
noen er julen en tid man gle-
der seg til, mens andre gleder
seg til julen er over.
Det er et paradoks at jul fei-

res med så mye pomp og
prakt. For det er jo egentlig
det motsatte julen handler
om. Vi ser en fattig familie
som har lagt ut på en lang
vandring. Ikke fordi de hadde
lyst, men fordi keiseren had-
de befalt det. Det var ingen
vei utenom selv om Maria
kunne få barnet når som
helst. De to som snart skal bli
foreldre får bokstavelig talt

oppleve boligkrisen. På tross
av at alle kunne se at de
trengte et sted for natten, var
det ikke plass i vertshusene.
Ingen av de som var innenfor
tilbød dem sin plass. Skuffet
gikk de fra dør til dør.
Når så barnet blir født, er

det i en stall. De som først
kommer til stallen er ikke de
rike, men de fattige gjeterne.
Nei, pomp og prakt passer
ikke inn i juleevangeliet. 
Augustin, en kirkefader

som levde på 300 tallet sa en
gang: 
«En trenøkkel er ikke så

vakker som en som er laget av
gull, men hvis det er den som
kan åpne døren og ikke gull-
nøkkelen, så er den mye mer
nyttig.»
Nå er vi inne ved kjernen av

juleevangeliet. Hvis Gud had-
de sendt sin Sønn julenatt for
å gjøre inntrykk og skape be-
undring, da hadde han kom-
met på en annen måte. Hvis
det var for å imponere, hadde
han kommet med all sin makt

og velde. Da hadde selv keise-
ren i sitt palass vært nødt til å
kaste seg ned i beundring.
Men når han kommer så en-
kelt og stille til vår jord, er det
fordi han ønsker å nå helt inn
til oss. 
Jesus tok av seg sin verdig-

het og kom som et menneske.
Han var fortsatt Guds Sønn,
men han ble samtidig men-
neske som en av oss. Han ble
sårbar, trett, sliten, gråt og
tryglet til sin Far. Det står om
Jesus: 

«Han gav avkall på sitt
eget, tok på seg tjenerskik-

kelse og ble mennesker lik .»
(Fil 2,7).
Materialet Gud bruker er

ikke gull, men tre. Jesus ble
lagt i en krybbe av tre da Han
kom til jorden. Gud brukte
stokkene fra et tre da han
skulle frelse oss. To bjelker
satt sammen i et kors. Det var
slett ikke så vakkert som kei-
serens palass, men det er det-
te korset som åpner veien for
oss.

Fra krybben til korset
gikk veien for deg
Slik åpnet du porten
til himlen for meg.

Hva er vel en gullnøkkel be-
regnet til pynt, sammenlignet
med en nøkkel av tre som kan
føre oss inn til noe stort. En
nøkkel som kan åpne en
stengt dør. «I dag er det født
dere en Frelser. Han er Kris-
tus, Herren.»

Med ønske om 
en velsignet julehøytid.

Stein Reinertsen
Biskop

i Agder og Telemark

Biskopens juleandakt

Trenøkkelen

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!
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STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

BLI FADDER!

Bregnevn. 10, Fevik
konto  2801.02.58148

Da borgerkrigen i Sør-Sudan
blusset opp, lot soknepresten
i Don Bosco flyktningene slå
seg ned utenfor kirken. I dag
er de ni hundre mennesker
som bor på kirkebakken, de
aller fleste kvinner og barn.
Kirkens Nødhjelp sikrer dem
rent vann, hygieniske sani-
tærforhold og annen nød-
hjelp. Men stadig kommer
flere til, nye flyktninger og
barn født på flukt. Lille Awe
Andrea er ett av dem.
Hun ble født i det samme

teltet der ett av søsknene
hennes døde for bare noen
måneder siden. Moren Ceci-
lie løfter henne varsomt opp,
ammer og vugger babyen

med bevegelsene til en sju-
barnsmor. Hun forteller med
den samme, rolige stemmen
om krigens redsler, om den
dramatiske flukten, tapet av
to barn, om bekymringene og
håpet for de fem barna som
fortsatt lever.
– Det er ikke mye mat, og

teltet er ikke tett. Men vi er vi
er glade for å være i trygghet,
og vi har rent 
vann. Når krigen er over,

kan vi starte på nytt.

Rent vann til 108 000
Siden jul i fjor har borger-

krigen i Sør-Sudan fordrevet
1,7 millioner mennesker. De
fleste flyktningene bor ved
FN-baser, i kirker eller under
trær. Kirkens Nødhjelp har
det siste året drevet en omfat-
tende nødhjelpsinnsats i til-
legg til det langsiktige arbei-
det i Sør-Sudan. 
Hittil er 80 vannpunkter re-

habilitert, og 20 nye brønner
er boret, hovedsakelig i til-
knytning til leire og tillig-

gende lokalsamfunn. Det gir
tilgang til rent vann for 108
000 personer. Kirkens Nød-
hjelp når ut til flyktningene
med helsetjenester, telt, tep-
per, kokekar og hygienearti-
kler. Men fortsatt er de hu-
manitære behovene enorme.

Gi trygghet til jul!
Kirkens Nødhjelp er vår

(legg gjerne inn navnet på
menigheten) menighets for-
lengede arm ut i verden.
Gjennom dem kan vi gi hus-

rom, rent vann og nødhjelp
til barn som fødes inn i krig
og kaos, enten det er i Sør-
Sudan, Syria, Gaza eller
Nord-Irak. 

Dersom du tenker deg på
julegudstjeneste denne julen,
håper vi du vil støtte arbeidet
vi gjør sammen med Kirkens
Nødhjelp. Husk å ta med
kontanter til kollekten – og
vær med å gi trygghet i jule-
gave til barna som trenger det
aller mest! 

Awe Andrea er
født på flukt,
lykkelig uvitende
om konfliktene i
Sør-Sudan og om
faren som
utkjemper noens
krig et eller annet
sted. Mamma
Cecilies fang er
hennes egen
trygge, lille verden.

Et barn er født
på kirkebakken

To år gamle Peter er ikke så glad for å bli vasket, men mamma Madelena vet at rent vann og god hygiene beskytter mot diarésyk-
dommer som kolera. Kirkens Nødhjelp har boret én brønn innenfor leiren og én brønn til vertssamfunnet utenfor. I tillegg er det
satt opp 12 toaletter og 12 bad, samt en et anlegg for klesvask. (Foto: Erik Thallaug/Kirkens Nødhjelp)

ET APROPOS TIL TV-AKSJONEN 2014:  VANN FORANDRER ALT

SØR-SUDAN: Da borgerkrigen
blusset opp, lot soknepresten
i Don Bosco flyktningene slå
seg ned på kirkebakken. Her
har Cecilie funnet trygghet for
seg selv og sine fem barn.
Awe Andrea er født på flukt.
(Foto: Erik Thallaug/Kirkens
Nødhjelp)



Arne Bjørklund fikk ganske
tidlig erfare hvilke konse-
kvenser det har for et sam-
funn når verdier vi har tatt for
gitt med ett er borte.

Trygg oppvekst
Oppveksten hans på Ruffen

i Grimstad, hos kjærlige og
omsorgsfulle besteforeldre,
og et trygt og godt nabolag,
var preget at mennesker
brydde seg om hverandre.
Hvilken bærebjelke det er for
et menneskeverdig samfunn,
fikk han føle på kroppen da
han som ung gutt havnet i
tysk fangenskap og i klørne
på nazistene.

Til sjøs
Han var bare 16 år i 1937 da

han måtte se seg om etter ar-
beid. Det var ikke så mye å
velge i, så han dro til sjøs. I to
år seilte han med M/T «Pet-
ter» fra Hisøy. I valget mellom
dekk og bysse, ble det bysse,
for det var den veien han had-
de tenkt seg seinere. Ombord
fikk han prøvd seg både som
kokk og stuert. Under en fryk-
telig storm i Atlanteren, hvor
Jahre-skipet «Jaguar» brakk
på midten, fikk de byssa full
av vann da en kjempebølge
slo inn bakfra. Skipet sprang
lekk men klarte seg. I Kieler-
kanalen ble de en natt med
tjukk tåke sneia av et av Hit-
lers nye store krigsskip. M/T
«Petter» slapp fra det med ei
flenge i sida.

Utdanning og jobb
Arne hadde lenge siktet seg

inn mot mat og matstell, og
hotell- og restaurantnæring-

en. Etter to år ombord møn-
stra han av i Arendal i 1939.
Han tok stuertskole i Kristian-
sand og handelsskole i Grim-
stad, og hotellfagskole etter
krigen.
Han kom rett fra hotellfag-

skolen og til Strand Hotell på
Fevik, og fikk jobb  som direk-
tør. Kona Kari jobba på kon-
toret. Siden drev han både
Cetral Hotell og Hotell Føniks
i Arendal, samt Rutebilkafé-
en. Han hadde også to år som
direktør for et hotell i Boston,
USA, alltid med kona Kari  på
kontoret. Mens han var ved
Pan Hotell i Åmli ble han syk
av hjerteflimmer og måtte gi
opp arbeislivet.

Til konsentrasjonsleir
På grunn av krigen var det

vanskelig med læreplasser, så
Arne måtte sette utdanniga
på vent, og fikk jobb på gård i
Reddal. Da en kamerat fra
stuertskolen, som jobba i
fengselet i Kristiansand, ble
arrestert for illegal virksom-
het – han hadde formidlet be-
skjeder og mat og liknende til
fangene – anbefalte han Arne
som sin etterfølger. Arne
skjønte hvilken risiko han løp,
men følte han måtte ta job-
ben. 
Det gikk bra i et par måne-

der, men så ble han også tatt –
trolig angitt. Både han og ka-
meraten ble sent til Grini, og
derfra var ikke veien lang til
Oslo og transport med slave-
skip som fraktet fanger fra
Oslo til de tyske konsentra-
sjonsleirene. Det var 3. august
1944. Allerde ombord begyn-
te elendigheten. Fra Aarhus
og sydover gikk transporten
med kuvogner, der fangene
ble stuet sammen så tett som
råd, sittende «fang i fang».

Noe å spise eller drikke fikk
de ikke. De fryktelige forhol-
dene under transporten ble til
det verre da de omsider, etter
mange mellomstopp i noen
fæle underleire, havnet i
Sachsenhausen. Mange nor-
ske og danske fanger havnet
her, og mange kom ikke tilba-
ke. Ellers var det mest fanger
fra det østlige Europa.
Her fikk Arne møte en ver-

den og et samfunn hvor det å
bry som med hvordan andre
hadde det, var en sjeldenhet.
Det som hadde vært en selv-
følge i den verden han kom
fra og hadde vokst opp i. 
– Men vi to kameratene be-

stemte oss for å holde sam-
men og hjelpe hverandre, og
det berget oss, forteller Arne.
Og takket være noen få «gode
hjelpere» som viste en slags
vennlighet. De overlevde beg-
ge to, og vennskapet varte
hele tiden siden. Kameraten
døde for bare et par måneder
siden.

Fangeliv
– Ved ankomsten rundt

midnatt ble vi snaubarbert til
det ugjenkjennelige, og så
iført fangetøy. Noe undertøy
husker jeg ikke. Og størrelser
var helt vilkårlig. Mine bukser
rakk meg til leggen. Så bar det
inn i en brakke hvor fangene
sov, så vi måtte sitte på ben-
ker rundt et langbord hele
natta. Jeg og flere våknet på
gulvet om morran. Vi som var
nye måtte låne de reinslikka
skålene til andre om vi ville ha
i oss noe av den beryktede
kålsuppa. Så begynte hersing-
en og plagingen med slag og
spark hvis ikke alt gikk etter
oppskriften. Alt etter  et par
dager hadde jeg plager med
halsen og magen.

Sammen med ca 25 av den
opprinnelige norske gruppen
og ca 500 andre fanger, ble
han sendt videre til Alt Garge,
som var en underleir av
Neuengamme. Vi norske
skulle arbeidet på et kraft-
verk. Utover høsten var det
mange som døde – også nord-
menn – av fryktelig behand-
ling, matmangel, difteri, dy-
senteri og kulde.
– Det som berget meg og

kameraten min, var at vi utpå
høsten fikk jobb på  kjøkke-

net. Vi fikk være inne, og det
kunne vanke litt ekstra å spi-
se.
– Proviantmesteren forsvar-

te oss mot «kapoene», krimi-
nelle som hadde solgt seg til
tyskerne for litt ekstra mat.
Han var et godt menneske, og
vi kan delvis takke ham for at
vi kom levende fra denne lei-
ren.
– En dag rømte to fanger.

Den ene ble skutt under fluk-
ten, den andre tatt levende.
Ham la de over et bord og
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For et øyeblikks tid er det stille 
og fred på den fredløse jord.
For et døgn eller to må de tie
alle trusler i bomber og ord.
Et sekund eller to kan du glemme
at kanskje må jorden forgå.
Det er jul, du har tid til å lengte,
til å høre ditt hjerte slå.

For et øyeblikks tid kan vi leve
og leke som søster og bror.
For et døgn eller to kan vi samles
rundt et hjemlig og veldekket bord.
Et sekund eller to kan vi glemme
at kanskje må jorden forgå.
Det er jul, du har tid til å drømme
og å høre ditt hjerte slå.

For et øyeblikks tid kan du kjenne
en fred i ditt fredløse sinn.
Men du har ikke lov til å glemme
alle inntrykk som presser seg inn.
Et sekund eller to kan det vare
før jorden går under i brann.
Ditt urolige hjerte skal banke
for fred mellom alle land.

For et øyeblikks tid skal du knele
for fred på den fredløse jord.
Dine døgn skal du vie til kampen
Mot bomber og krig og mot mord.
Det er menneskets fremtid det gjelder!
Til sist vil du kanskje forstå,
i en stall, i en fattigslig vugge 
du hører Guds hjerte slå!

DET ER JUL TEKST: EIVIND SKEIE   MELODI: SIGVALD TVEIT

– Vær snille
med hverandre!

Arne Bjørklund (93) var hotellmann i sitt voksne liv. Som unggutt fikk han
erfare hva slags samfunn man får når omsorgen for nesten forsvinner, og
regelen blir at du ikke skal elske din neste som deg selv. Et år i tyske
konsentrasjonsleire gav fæle opplevelser som gjorde at han i 10 år
regelmessig reiste som sannhetsvitne med «Hvite busser» for å lære norske
skoleungdommer om menneskeverd og medmenneskelighet, og hva
konsekvensene blir dersom kjærligheten til nesten blir fraværende. Hans
oppfordring er:

Arne Bjørklund (93) bor i dag på Feviktun. Hans oppfordring til
dagens unge er tindrende klar: – Vær snille med hverandre!
Han har litt vondt for å få fortalt den sammenhengende histo-
rien, men kona Kari har vært en god sekretær, og takket være
henne har han fått skrevet ned en del av opplevelsene sine. 

Kona Kari (93) hjemme i stua på Vollekjær. Hun blar i det hun
har skrevet ned av hva Arne har fortalt fra tiden i tysk fangen-
skap, og fra de mange reisene de to har gjort sammen. – Jeg
må visst lese dette igjen, ler hun, mens hun blar i permen med
minner fra et langt liv.

F Peer Rødal Haugen
tekst & foto

Ett av ti barn lider under at
foreldrene drikker, ruser
seg eller har psykiske pro-
blemer. For disse barna er
det avgjørende å bli sett av
trygge voksne. Dette er et
aktuelt tema, ikke bare nå
rundt juletider, men året
rundt. Blå Kors har utvik-
let en enkel veileder som
forteller deg hva du kan
gjøre ved bekymring for et
barn.
Tallet kommer frem i en

rapport fra Folkehelseinsti-
tuttet fra 2011. Sannsynlighe-
ten for at du kjenner til ett el-
ler flere av disse barna er
stor. 
Mange tror det er lett syn-

lig om et barn har det van-
skelig, men det kan være
vanskelig å vite hvordan et
barn har det hjemme basert
på adferd eller utseende. Sår-
bare barn vokser opp i alle
samfunnslag og typer famili-
er. Derfor bør man ikke la
symptomene alene styre om
man gjør noe for et barn. Er
du bekymret for et barn, bør
du gjøre noe uansett!
Vi har lett for å dele vår be-

kymring for et barn med na-
boen, ektefellen eller en
venn. Det vi må huske er å
vise omsorg direkte til bar-
net, i barnehøyde. Det er da
vi gjør en forskjell for barnet
selv. Fra forskning vet vi at
det er av stor betydning for
et barns framtid å bli sett av
en voksen. Å bli sett er men-
neskets mest grunnleggende
følelsesmessige behov. Å bli
sett er en viktig beskyttelses-
faktor i et sårbart barns liv.

«Kan du snakke med
meg, ikke bare om meg.»

- Gjennom en enkel fem-
trinns veileder vil vi gi voks-
ne mulighet til å være den
som bryr seg, når magefø-
lelsen sier at man bør, sier
Jan Elverum, generalsekre-
tær i Blå Kors.
Det er lett å anta at et barn

ville blitt fanget opp av andre
dersom det var grunn til be-
kymring. Det viser seg ofte
ikke å være tilfelle. Barn som
lever i sårbare hjem er ofte
flinke til å gå inn i roller, til-
passe seg omgivelsene og å
skjule hvordan det står til
hjemme.

«Sårbare barn er som
andre barn – forskjel-
lige»

Barn trenger at man våger
og handler. Det er vi voksne
som må øve oss på å bære
ubehaget ved å være den
som stiller spørsmål, blander
oss, bryr oss. Barna bør ikke
bære smerten og ubehaget
alene. Du ser det ikke før du
tror det! 
Se veilederen i sin helhet

på jegser.no eller bestill en
brosjyre på e-post
jegser@blakors.no
tlf 900 75 732

Hva kan du gjøre?
Fem gode råd (dette er kort-
versjon av veilederen):

1.   Ta magefølelsen din
på alvor

Hvis du er bekymret for et
barn, er det viktig at du gjør
noe med det. Det er lett å
tenke at barnet ville vært
fanget opp av andre dersom
det var grunn til bekymring.
Det er ofte ikke tilfelle. La
ikke frykten for å ta feil stop-
pe deg.  

2.   Vis at du ser barnet –
gjennom ord og nærvær

Å bli sett og anerkjent av
en voksen betyr mye for alle
barn – og spesielt for et barn
som får lite oppmerksomhet
hjemme. Det skal ikke mye
til for å føle seg sett og posi-
tivt lagt merke til: et smil, at
du lærer navnet på barnet og
bruker det. Still åpne og
interesserte spørsmål om

hverdagslige ting når du mø-
ter barnet.

3.   Vis at du ser barnet –
gjennom handling

Tilby barnet å sitte på hjem
fra skolen, til treningen e.l.
Spør banret om det skal på
arrangementer i nærmiljøet,
inviter barnet med hvis det
nøler. Tilby leksehjelp, mid-
dag eller boller etter skolen.
Inviter han eller henne med
på aktiviteter som kino, tea-
ter eller søndagstur. 

4.    Hvis magefølelsen
din forsterkes – søk
hjelp

Hvis magefølelsen din for-
sterkes, bør du formidle til
barnet at det er trygt å snak-
ke med deg. Vær en god lyt-
ter og vis at du tåler å høre
det barnet forteller. Vis re-
spekt., lytt med medfølelse.
Hvis du er usikker på hva
som er tikig å gjøre og treng-
er hjelp til å vurdere situasjo-
nen, kan det være lurt å råd-
føre deg med en lærer, helse-
søster og/eller barnevernet. 

5.   Vit at du gjør en 
forskjell

Det aller beste du kan opp-
leve er at barnet du var be-
kymret for viser seg å ha det
bra. Eller kanskje du aldri får
bekreftet eller avkreftet
hvordan det står til med bar-
net. Det kan bety at barnet
har det «godt nok». Kanskje
måtte du gripe inn å gå vi-
dere med din bekymring.
Uansett er det viktig at bar-
net  selv opplever bekym-
ringen din som en omsorgs-
handling ved at du forholder
deg direkte til barnet. Sann-
synligvis betyr du mer enn
du forstår. 
«Selv om jeg skjuler det

som er vanskelig, ønsker jeg
å bli sett.»
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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

En oppvekst varer livet ut

skamslo mens vi måtte stå å
se på. Deretter måtte han stå
oppreist og se på den døde
kameraten, som de la i en kas-
se og flombelyste. Når han
ikke klarte å stå mer, ble han
slått. Neste morgen var han
og død.
– Jeg kunne skrevet en hel

bok fra den leiren…
Og vi kan bare så vidt pirke

borti noe av det han har opp-
levd…
– Det eneste gode minnet

jeg har om tyske sivile er der-
fra. En gammel kone som fikk
kjøkkenavfallet vårt til en gris
og en høne hun hadde, stakk
en gang et egg i lommen til
hver av oss…

Julaften 1944 og vinter
ble feiret i Alt Garge. Jule-

treet var ei grein med noe pa-
pir på. Vi 20 norske som var
igjen, sang julesanger og
tenkte på om vi noen gang
ville få se våre kjære igjen. En
holdt en liten andakt, men el-
lers ba vi vel hver vår stille
bønn om å få overleve. Ryk-
tene gikk om at fronten nær-
met seg…
I januar bar det til Neuen –

gamme. Det var en beryktet
leir hvor det røk jevnt fra kre-
matorieskorsteinene og sta-
dig var det hengninger som
fangene måtte se på. 
– Brakkene var tidligere

hestestaller, med tak du kun-
ne se opp gjennom. Og det
var fryktelig kaldt på disse
slettene om vinteren. Vi frøys
og sultet. Ikke fikk vi vasket
oss skikkelig, vi var fulle av
lus, vi var syke, utarmet og
forfrosne og mange følte at
dette gikk mot slutten.

Redningen
Da det i april kom en be-

skjed om at de norske skulle
tilbake til hovedleiren og fri-
gis, våget ingen å tro på det,
tvert om, og Folke Bernadot-
tes arbeid kjente de ikke til.
– Det var det største øye-

blikket i våre liv, da vi kom til
leiren og så de hvite røde-
kors-bussene. Tårene rant, da
vi skjønte at redningen var
nær, og flere norske fanger
strømmet inn fra andre leire. 
– En dag kom Folke Berna-

dotte selv rundt i brakkene og
håndhilste på oss. Vennlighe-
ten og optimismen hans gjor-
de et sterkt inntrykk, minnes
Arne. På Hitlers bursdag, den
20. april, startet hjemturen.
– Det var ubeskrivelig!

Med «Hvite busser»
I ti år reiste Arne med «Hvi-

te busser» tilbake til konsen-
trasjonsleirene, som tidsvitne.
Norske skoleungdommer  har
fått del i hans historie, og fått
lære noe om hvor viktig det er
å holde menneskeverdet høyt,
og hvor umistelige verdien av
medmenneskelighet er.
– Vær snille med hverandre!

er hans klare oppfordring til
dagens unge. Ja, til oss alle!
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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

Fjære kirke
21.12. 11:00 Gudstjeneste ved Vidar Øvland
24.12. 14:30 Gudstjeneste ved Helge Spilling
24.12. 16:00 Gudstjeneste ved Helge Spilling
25.12. 11:00 Gudstjeneste ved Helge Spilling
26.12. 11:00 Gudstjeneste ved Hjalmar Bjerga
31.12. 23:00 Gudstjeneste Oddvar Tveito
04.01. 11:00 Gudstjeneste ved Helge Spilling
08.01. 09:00 Morgengudstjeneste ved Helge Spilling
11.01. 11:00 Gudstjeneste ved Vidar Øvland
15.01. 09:00 Morgengudstjeneste ved Hjalmar Bjerga
18.01. 11:00 Gudstjeneste ved Helge Spilling
22.01. 09:00 Morgengudstjeneste ved Oddvar Tveito
25.01. 11:00 Familiegudstjeneste ved Helge Spilling 

Dåpsskolestart
29.01. 09:00 Morgengudstjeneste ved Helge Spilling
01.02. 11:00 Felles gudstjeneste på Bibelskolen
05.02. 09:00 Morgengudstjeneste ved Helge Spilling
08.02. 11:00 Gudstjeneste ved Oddvar Tveito
12.02. 09:00 Morgengudstjeneste ved Hjalmar Bjerga
15.02. 11:00 Familiegudstjeneste ved Helge Spilling. 

Dåpsskoleavslutning og utdeling av bok 
til 4-åringene.

18.02. 20:00 Askonsdagsgudstjeneste ved 
Vidar Øvland. Fjære kammerkor deltar

19.02. 09:00 Morgengudstjeneste ved Helge Spilling
26.02. 09:00 Morgengudstjeneste ved Oddvar Tveito

Fevik kirke
22.12. 20:30 Julenattiné i Fevikhallen
24.12. 14:30 Familiegudstjeneste ved Oddvar Tveito
24.12. 16:00 Gudstjeneste ved Oddvar Tveito
25.12. 13:00 Gudstjeneste ved Oddvar Tveito
04.01. 16:00 Juletrefest
11.01. 11:00 Gudstjeneste ved Oddvar Tveito
18.01. 11:00 Gudstjeneste ved Oddvar Tveito
18.01. 19:00 Temakveld. Åndenes makt vs Guds makt

v/Marit Berling
25.01. 17:00 Familiegudstjeneste ved Oddvar Tveito 

Dåpsskolestart
01.02. 11:00 Gudstjeneste ved Oddvar Tveito
03.02. 17:00 Familieklubb
08.02. 11:00 Gudstjeneste ved Hjalmar Bjerga
22.02. 11:00 Gudstjeneste ved Vidar Øvland
22.02. 19:00 Temakveld v/Erling Rimhaug

Gudstjenester
& arrangement

Haglund Regnskap as
AUTORISERT REGNKAPSFØRERSELSKAP

Sømsveien 5 • 4870 Fevik
Regnskap – Bedriftsrådgivning

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

39 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg
opp i fjellbygdene, til den byen i Juda 40 hvor Sakarja
bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne.
41 Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i
magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd 42 og
ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er
frukten i ditt morsliv. 43 Men hvordan kan det skje at
min Herres mor kommer til meg? 44 For da lyden av din
hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av
fryd. 45 Og salig er hun som trodde, for det som Herren
har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.»

21. DESEMBER/4. SØNDAG I ADVENT:  Luk 13,39-45

preken

teksten
«Salig er hun som
trodde, for det som 

Herren har sagt henne,
skal gå i oppfyllelse.»

fra kunstustillingsuka med Prøysenkveld og temakveld

Fotoglimt



JULENATTINÉEN

Når himlen gjester oss

2014

Fevikhallen 22. desember kl 20.30

Voksne
KR 200,-
Student kr 100,-
Barn gratis
Overskuddet går
til nødlidende
i Syria

Haglund Regnskap as
AUTORISERT REGNKAPSFØRERSELSKAP

Sømsveien 5 • 4870 Fevik

FEVIK INTERIØR AS    

Fargehandel & Malemesterbedrift        

Feviktoppen 8, 4870 Fevik 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 
 

 

 


