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«VINDEN HYLER. Kulden gnager med blødende tenner
i hushjørnene. Vi går rundt med hvite ansikter, stivnet
i onde grimaser og ser blindt på hverandre med blods-
kutte øyne og puster damp på hverandre i fot-
gjengerfeltene. Kjemper oss igjennom, kjemper,
kjemper, sleper oss frem uten annen tanke enn å over-
leve, betale brenselsregningen og se enda en vår, og vi
kjenner den lille død vokse inne i oss.  (…) Så kommer
mars måned. Som ved et under kommer mars måned
enda en gang. Og Livet kjemper seg frem …»

Denne vårstemningen er plukket fra Odd Børretzens
fantastisk morsomme bok «Det norske folks be-
drøvelige liv og historie». Han fortsetter å skildre det
tankevekkende fenomenet at nordmenn da ikke feirer
våren og Livet, men tvert om oppsøker det som fortsatt
måtte finnes av snø. Ved påsketider. Huffda …

Jeg er ikke «ute etter» påsketurismen. Men en setning
fra et avisintervju for leden, som satte seg, liksom
hektet seg på Børretzen. En eritreers karakteristikk av
oss nordmenn, om hvor vårt fokus er, hva Ola og Kari
bygger livene sine på, lød slik: «Nordmenn, de tror på
olje og penger, de tror ikke på Gud.» Er det så galt fatt?
Eller er Karsten Isachsens sitat av en hallingdøl en enda
mer treffende karakteristikk av oss: «Me tru nå på Gud,
men me era’kje avhengige tå’n.»

Testen på avhengighet tror jeg må være å begynne
å plukke vekk alt annet, bit for bit. Blir Gud, blir Jesus,
det jeg sitter igjen med til slutt? Testen blir det opp til
den enkelte å ta i en stille stund med seg selv.

Men det bringer oss nær påskens budskap. Simon
Peter «vraket» Jesus da det ble farlig å gjenkjennes som
en Jesus-etterfølger. Et hanegal vekket ham. Neste gang
de møttes, etter at Jesus hadde stått opp fra graven,
overvunnet døden, stilte Jesus ham på prøve. Peter var
i godt selskap med vennene sine, da Jesus spurte:
«Elsker du meg mer enn disse?» Mer enn. Rangering.
Peter svarte: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg
kjær.» Peter forsto at Jesus visste presis hvordan det
sto til: Kanskje det som ligger i forskjellen mellom
«elske» og «ha kjær»…  Like vel valgte Jesus å bygge
kirken på Peter. Men Jesus visste også – og han lettet
litt på på sløret for Peter – at Peter kom til å miste alt,
bit for bit, og til slutt stå igjen bare med Jesus-troen,
som ville koste ham livet. Men Livet han hadde fått,
kunne ingen død ta fra ham! 

Når mars måned nå er her igjen og minner oss om
Livets under, at dødskreftene ikke kan hindre livet i å
vende tilbake – som jo er selve påskebudskapet: Er vi
da klar til å omfavne det, satse på det, velge Livet? Gjøre
oss avhengige i det daglige, av ham som sier: «Jeg er
veien, sannheten og Livet!»
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 årDøpte

«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.

Mio Stabell Tunsberg
Døpt i Fevik kirke 1. februar

”
Aksel Andreassen
Døpt i Fjære kirke 1. mars

Hedda Bardal Baum
Døpt i Fjære kirke 1. mars

Thengel Johan Vasstøl
Døpt i Fjære kirke 1. mars

Matheo Wroldsen
Døpt i Fjære kirke 1. mars
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Jon Frivold
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Bergtor Berthelsen
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Døde

MÅ HERREN
VELSIGNE DEG
OG BEVARE DEG,

HERREN LA SITT
ANSIKT LYSE OVER
DEG OG VÆRE
DEG NÅDIG, 

HERREN LØFTE SITT
ÅSYN PÅ DEG 
OG GI DEG FRED!

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 tilsendt utfylte giroer, henvender du
deg til menighetskontoret, 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 sendes inn beretning til Skattekontoret om
dette.

Kontonummer: 2840.31.19581
Merkes:
Fast givertjeneste, Fjære

fast givertjeneste

STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

Støtt kampen mot
menneskehandel

og sexslaveri i
India/Nepal

konto 3000.15.47107

STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

Bregnevn. 10, Fevik
konto  2801.02.58148

BLI FADDER!

Det fortelles at det under en konfirmasjon i
Fjære kirke var fullt både nede og på galleriet.
På grunn av akustikken hørte presten at
menigheten nede i kirkeskipet startet å synge
hakket tidligere enn dem på galleriet. Da lød
det slik nede i kirken: «Jesus, Frelser, vi er her
…». Og fra galleriet like etterpå: «… vi er her.»

Gamlepresten var ikke akkurat kjent for den
beste kontakten med konfirmantene. Midt
under en lang utredning hørtes det plutselig
en fortvilt stemme fra et sted i konfirmant-
flokken: «Å fy så kjedelig han er!» 

Først mistet presten fatningen, men tok seg

sammen, så bebreidende ut over flokken, og
spurte: «Hvem var det som sa det?»

Kjapt kom det fra en av konfirmantene:
«Han har alt sovnet igjen.»

En gang på 1970-tallet ringte en kvinne og
bestilte krans til en begravelse. En ung pike i
blomsterbutikken skrev ned det kvinnen sa:

– På båndet skal det stå «Hvil i fred» på
begge sider. Og blir det plass før navnene, skal
det stå: «Vi møtes i himlen».

Da kransen lå foran kisten, sto dette å lese: 
«Hvil i fred på begge sider. Vi møtes i

himlen hvis det blir plass.»

Gyldne       

OVER 50 ÅTTEÅRINGER hadde
meldt seg på til tårnagenthelg
lørdag 14. og søndag 15. mars
i Fjære kirke. De fikk være
agenter for en helg, og var
med på forskjellige oppdrag,
løste mysterier og utforsket
kirka fra øverst til nederst. 2.
klassingene fikk servert
flaggermus-suppe, noe som
heldigvis falt i smak hos de
fleste. Alle tårnagentene laget
sin egen tårnagent-spise-
brikke til minne om helgen.
Og alle fikk også sin egen
tårnagent-buff og en cd med
tårnagent-hørespill. På
søndagen øvet vi på tårn-
agentsangen før gudstje-
nesten begynte kl. 11.00. Kirka
var omtrent helt full av tårn-
agenter, englevakter, foreldre,
dåpsfølge med familier og
andre som ville ha med seg
denne litt annerledes gudstje-
nesten. Agentene deltok med
sanger, bønn og drama om
den gode hyrde. Men det var
også en due som kom med en
beskjed til alle: 

«Jeg er trygg, jeg har en
hyrde, denne hyrden viser
veien hjem.»

Nye oppdrag til 
TÅRNAGENTENE

F INGUNN METVEIT OLSEN
TEKST & FOTO



PÅ TROSS AV «ulykkesdagen»
fredag den 13. var det over
100 mennesker som søkte
vinnerlykken på søndagssko-
lens basar på Vik bedehus.
Og her var det mange som
vant. Det var flere bord fulle
av gevinster. Gevinster som
passet for både store og små,
og mange fruktkurver! Vik

søndagsskole hadde fått med
seg alt det som trengs for å
lage en skikkelig basar: Masse
lodd, masse kaker, saft og
kaffe, Elle Melle-koret som
sang, sokneprest Helge Spil-
ling som talte og selvsagt
deltok barna fra Vik søndags-
skole med både sanger og
bønner, og hjalp til med
loddsalg, trekning og gevinst-
utlevering. Hele 15 loddbøker
ble solgt ut + en bok med
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Riktig svar:
1.  X. Nattverden
2.  X. 22/3 til 25/4
3.  X. Ut av fangen-
skapet i Egypt.
4.  1. Den stille uken
5.  1.  Jesu lengste dag

MAXIMILLIAN KOLBE var en polsk fransis-
kanermunk som kom til nazistenes kon-
sentrasjonsleir i Auschwitz i 1941 blant
annet for å ha gjemt jøder. Under opp-
holdet ble det oppdaget at en fange var
forsvunnet. Senere fant de ham død i
leirlatrinen. Kommandanten beordret at
10 menn fra samme brakke skulle lide
sultedøden som straff for denne fangen
de antok hadde rømt. En av de ti utvalgte
skrek da: «Hvorfor skal det gå slik for
min kone og mine barn? Nå får jeg aldri
se dem mer!»  Kolbe gikk da frem fra
rekken og tilbød seg å ta hans plass.
Utenfor bunkeren kunne man høre
Kolbe synge salmer og be. Etter to uker
var det bare 4 overlevende igjen. Disse
ble drept med en giftsprøyte. Kolbe var
den siste som døde. Maximillian Kolbe
lignet litt på Jesus da han  frivillig tok en
annen manns plass i dødsbunkeren. Han
ofret seg for at en annen skulle få leve.

«Hvorfor døde Jesus?» Dette er et
spørsmål vi kan gruble og tenke over
hele livet uten å virkelig få med oss alle
aspektene ved det. Jesus ville dø! Han
ville det for at menneskene skulle bli fri.
Han ville gjøre slik Gud ville, for han og
Faderen er ett, og elsker alle med en evig
kjærlighet. Dette var Guds redningsplan
for menneskene, og Jesus sa seg villig til
oppgaven. Men vi leser ut ifra Bibelen at
det var alt annet enn en enkel oppgave.
Bibelen bruker mange ulike ord og bilder
for å forklare hvorfor Jesus måtte dø.
Syndebukk. I Det gamle testamentet

leser vi mye om dyreofringer i tempelet.
En israelitt skulle ta med seg et offerdyr
(gjerne en sau, geit eller okse) til templet

i Jerusalem. Så skulle han legge hendene
sine på hodet til dyret og bekjenne den
eller de syndene han og hans familie
hadde gjort. Deretter slaktet de dyret.
Menneskets skyld ble flyttet over til
dyret – syndebukken, som ble en slags
stedfortreder. Alle mennesker har
syndet. Jesus ble vår stedfortreder. Han
tok vår straff på seg. «Men han ble såret
for våre lovbrudd, knust for våre synder.
Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans
sår ble vi helbredet (Jes. 53,5)».
Soning. «Syndens lønn er døden», står

det i Bibelen. En person som bryter en
av Norges lover, kan få en straff som må
sones. Soningstanken bygger blant annet
på Bibelen. Gud tåler ikke synd. Han er
hellig. Menneskenes gale handlinger, ord
og tanker fortjener straff, som må sones.
«Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det
som var skrevet med lovbud; han tok det
bort fra oss da han naglet det til korset
(Kol. 2,14).»
Forsoning. Mennesket ble skapt med

en fri vilje. Ved Adam og Evas valg kom
synden inn i verden og skapte en avstand
til Gud. Guds frelsesplan ble Jesus. Han
gjenopprettet vårt forhold til Gud. «For
mens vi ennå var Guds fiender, ble vi for-
sonet med ham ved hans Sønns død…
Altså: Som ett menneskes fall ble til for-
dømmelse for alle mennesker, slik fører
ett menneskes rettferdige gjerninger til
frifinnelse og liv for alle (Rom. 5,10 +
18).»

Jesu død på korset soner vår straff,
fjerner vår skyld, bryter våre lenker og
forsoner oss med Gud.

God påske!

Hvor måtte Jesus dø?

1 Hva feires skjærtorsdag spesielt til
minne om? 
1.Jesus vasket disiplenes føtter 
X. Nattverden 
2.Jesus som ble tatt til fange i
Getsemanehagen.

2  Hvor sen og tidlig kan påsken 
være? 
1. Den faller på samme dato hvert
år. 

X. Fra 22. mars til 25. april
2. Fra 1. februar til 31. mai.

3 Hva feires den jødiske påsken
(pesach) til minne om? 
1. Til minne om Noah, som reddet
menneskene og dyrene med
arken. 

X. Til minne om da Moses førte is-
raelittene ut av fangenskapet i
Egypt. 

2. Til minne om Israelsfolkets
vandring gjennom Rødehavet.

4  Hva kalles uken mellom
palmesøndag og 1. påskedag?
1. Den stille uken 
X. Den triste uken
2. påskeuken

5  Hvorfor heter det Langfredag?
1. Navnet kommer av at det var
Jesu lengste dag. 

X. Navnet kommer av tiden mel-
lom soloppgang og solned-
gang er lengst denne fredagen
hvert år. 

2. Navnet kommer av at Jesus
selv måtte bære korset veldig
langt.

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år
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FRA MENIGHETSPEDAGOGEN
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
A K T I V I T E T S O V E R S I K T  

Gevinstene er
fort satt ikke i
«millionklassen»…
Men antallet
fruktkurver har
steget merkbart.
”

F INGUNN METVEIT OLSEN
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påske

BIBELquiz

Der
fruktkurver
aldri dør…

TRADISJONEN TRO var det
basar på FMU i år også. 20.
februar ble det invitert til god
gammeldags basar med
åresalg og hovedlotteri. Flotte
premier lokket fram pengene
fra liten og stor.

FMU ungdommene  Marie
Nordal og Per Henrik Hauge -

bo sto for andakten og FMU
s lovsangsteam gledet oss
med fin sang. På snaue 2
timer fikk FMU inn ca
kr 37.000, penger som går
direkte ut til ungdoms-
arbeidet i menigheten. Vidar
Øvland vant hovedgevinsten
en Yamaha 2 hk påhengs-
motor. Så nå blir det hardkjør
mellom Hesnesøyene til
sommeren. 

F KJELL-OLAV HAUGEN
TEKST & FOTO

Selv om FMU for flere år siden
oppgraderte hovedgevinsten fra
fruktkurv til påhengsmotor, er en
frisk og fyldig fruktkurv fortsatt
ettertraktet. Også på Vik bedehus
lever basarånden videre.

lodd som man kunne skrive
navnet sitt i. Dette gav et re-
sultat på ca. 19.000 kr. Både
små og store koste seg, og
søndagsskolelederne ser at
folk kommer igjen år etter år
til denne basaren. Det er
veldig hyggelig. Velkommen
igjen neste år, og velkommen
til både søndagsskolen på Vik
bedehus søndager kl. 11.00,
og til torsdagsklubben (fra 5.
klasse).

Torill Delin, Sondre Undheim og Anders Topland i arrange-
mentskomiteen var veldig fornøyd med resultatet.
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1  Han er oppstanden. Halleluja!
Lov ham og pris ham! Halleluja!
Jesus, vår Frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.

Omkved:
Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn,
han som gir synderen livet igjen!
Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vår Jesus er her!

2  Tre dager dødens fange han var
før han stod opp og seiren var klar.
Tvers gjennom gravens stengsel han gikk.
Frelse og fred ved Jesus vi fikk.

3  Engelen ropte: Frykt ikke mer!
Han som du søker, er ikke her.
Se der er stedet hvor han ble lagt.
Han har stått opp - som selv han har sagt.

4  Gå og fortell at tom er hans grav.
Livet han vant, da livet han gav,
gav det for oss og kjøpte oss fri.
Frelse og fred han alle vil gi.

Oversatt til bokmål av Anne M. Brodal

SALMEN NORSK SALMEBOK NR 204   •   TEKST: Bernhard Kyamanywa   •   MELODI: fra Tanzania

DÅP OG OPPLÆRING
«Døpe og lære» sa Jesus. Slik
gjør vi disipler. Gjennom dåp
og opplæring. Det er mange
som blir døpt i Fjære kirke.
Små barn med stolte og glade
foreldre, - og noen unge og
flotte konfirmanter. Det har
vært en del fokus på dåpstall
i Den norske Kirke nå ved
årsskiftet. Statistikken viser
nedgang mange plasser i
landet vårt, men
ikke hos oss. Vi har
stabile tall for dåp i
Fjære menighet og
hele Grimstad
ellers. Det tar vi
som et tegn på at
folkekirka fortsatt
står sterkt hos oss.
Det ser vi også på høye tall
når det gjelder konfirmanter
og god oppslutning om tros-
opplæring og barne- og ung-
domsarbeid i menigheten.
«Døpe og lære» henger

sammen. Når vi døper våre
søte, små, må vi også sørge
for ei god oppfølging der vi
tar vare på barna våre, gir de
omsorg, god trosopplæring
og bygger trygge fellesskap å
vokse opp i. Det har vi fokus
på i Fjære menighet. Vi er
«sammen» - foreldre, faddere
og menighet – om å «døpe og
lære». Mange gode tiltak har
vi der vi prøver å nå vidt og
bredt ut – og mye godt arbeid
drives jevnt og trutt i søn-
dagsskoler, barnelag, kor,
yngres, FUG og FMU.
Akkurat når denne Fjære-
posten skrives, har vi «Tårn-
agent»-helg i Fjære kirke, der
over 50 8-åringer utforsker og
løser oppdrag i kirka og er
med på gudstjeneste. Tid-
ligere i vinter har 6-åringene
hatt «Dåpsskole» og 4 – år-
ingene har fått sin kirkebok.
Konfirmantene, ca 200, fra

hele Grimstad har vært med
på «Aksjon flyktning» der de
er «på flukt» gjennom skogen
en hel natt og lærer gjennom
erfaring noe om det å være
flyktning. TUSEN TAKK til
alle som stiller opp som frivil-
lig medarbeider på de ulike
arrangementer i trosopp-
læringa – og til alle som er en-
gasjert gjennom hele året i

FMU, søndags-
skoler og alt det
andre gode menig-
hetsarbeidet. 
«Døpe og lære»

- det er en helhet.
Gjennom dåpen
kommer vi inn i et
fellesskap med

Jesus der vi får lov til å være
og leve med en åpen himmel
over livet vårt. Dåpslyset
minner oss om Han som sa
«Jeg er verdens lys. Hver den
som følger meg skal ikke
vandre i mørket, men ha
livets lys.» Johs. 8,12. Vi har et
felles ansvar for denne
helheten og prøve å skape de
gode «rom» og arenaer der vi
kan «leve og vokse i den
kristne tro» - for å sitere det
som sies til fadderne i dåp-
sliturgien i kirka.
«Døpe og lære». Jesus har

gitt oss oppdraget gjennom
dåpsbefalinga som han gav til
disiplene før himmelfarten:
Jeg har fått all makt i
himmelen og på jorden. Gå
derfor og gjør alle folkeslag til
disipler: Døp dem til
Faderens og Sønnens og Den
hellige ånds navn, og lær dem
å holde alt det jeg har befalt
dere. Og se, jeg er med dere
alle dager inntil verdens
ende.» Matteus 28,18-20.

Hilsen fra
Helge prest

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

Gudstjenester
& arrangement

Fjære kirke
29.03. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
02.04. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
03.04. 11:00 Pasjonsgudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
04.04. 23:00 Påskenattsgudstjeneste v/Oddvar Tveito
05.04. 11:00 Høytidsgudstjeneste v/Vidar Øvland
06.04. 19:30 Påsken i ord og toner, Kirsti P. Haugen 

og Hjalmar Bjerga
09.04. 09:00 Morgengudstjeneste v/Oddvar Tveito
12.04. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
16.04. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
19.04. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland
23.04. 09:00 Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
25.04. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Oddvar Tveito
25.04. 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Oddvar Tveito
26.04. 11:00 Gudstjeneste på Veråsheia v/Helge Spilling
26.04. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Oddvar Tveito
30.04. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
03.05. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
07.05. 09:00 Morgengudstjeneste v/Oddvar Tveito
09.05. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Helge Spilling
09.05. 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Helge Spilling
10.05. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Helge Spilling
14.05. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
17.05. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito
21.05. 09:00 Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga

Fevik kirke
02.04. 19:00 Gudstjeneste v/Oddvar Teito
05.04. 11:00 Høytidsgudstjeneste v/Oddvar Tveito
09.04. 12:00 Strikkekafé
09.04. 19:00 Åpen bibelgruppe
12.04. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito. Søndagsskole
14.04. 17:00 Familieklubb
19.04. 11:00 Samtalegudstj. v/Oddvar Tveito og Ingvild W. Limm
23.04. 19:00 Åpen bibelgruppe
25.04. 11:00 Konfirmasjon i Fjære kirke
25.04. 13:00 Konfirmasjon i Fjære kirke
26.04. 11:00 Konfirmasjon i Fjære kirke
03.05. 18:00 Vårfest. Besøk av Kristiansand bedehuskor. 

Tale av Harald Johnsen
07.05. 19:00 Åpen bibelgruppe
10.05. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito. Søndagsskole
21.05. 12:00 Strikkekafé

HILSEN
PRESTEN

PREKEN
TEKSTEN

Maleri av Lars Justinen, med tillatelse.

PALMESØNDAG 29. MARS.: MATT. 26,6-13

6 Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon
den spedalske, 7 kom det en kvinne bort til ham
med en alabastkrukke med kostbar salve. Den
helte hun ut over hodet hans mens han lå til
bords. 8 Disiplene så det og ble forarget. «Hva
skal denne sløsingen være godt for?» sa de. 9
«Salven kunne vært solgt for en stor sum og
pengene gitt til hjelp for de fattige.» 10 Men
Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager
dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot
meg. 11 De fattige har dere alltid hos dere, men
meg har dere ikke alltid. 12 Da hun helte denne
salven ut over kroppen min, salvet hun meg til
min gravferd. 13 Sannelig, jeg sier dere: Overalt i
verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal
også det hun gjorde, fortelles til minne om
henne.»

Haglund Regnskap AS
AUTORISERT REGNKAPSFØRERSELSKAP

Sømsveien 5 • 4870 Fevik
Regnskap – Bedriftsrådgivning 

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

PÅFLUKT
ÅRETS STORE HAPPENING for
konfirmantene i Grimstad er
«PÅ FLUKT». Datoen er
fredag 6. mars og stedet er
området fra Landvik kirke til
FMU-bygget.

Konfirmantene møtte i
Landvik kirke til gudstjeneste
seint på fredagskvelden, den
en virkelig flyktning fortale
sin sterke historie. Etter guds-
tjenesten fikk de utlevert
roller, og skulle spille flykt-
ninger for en natt. Spente
konfirmanter begynte på sin
ferd fra Landvik kirke via Res-
vik  bedehus inn i skogen
rundt gamle jernbanelinja.
Målet var FMU-bygget, det
forgjettede landet Norge. For-
eldre og frivillige var med som
grense vakter, skrem mere og
vakter. 200 konfirmanter, mer
eller mindre tøffe løp, krøp,
ålte og gikk rundt i Fjære-
skogen hele natta.

Noen syntes det var gøy,
andre var trøtte, noen sovnet
og noen frøys. Slik fikk de et
lite innblikk i hva det vil si å
være på flukt. Før de fikk
slippe inn i Norge måtte de
gjennom intejuver, utført av
reelle flyktninger. Her ble det
spurt om vanskelige ting, så
det var litt skummelt, men
etterhvert kom alle inn i

Norge (inn på FMU-bygget)
hvor det ventet varm mat i
form av deilige pølser.

På morgenen kl 06.00 kom
foreldre og hentet ungene
sine. Etter en strevsom natt
kan vi se tilbake på en
vellykket «PÅ FLUKT», ingen
alvorlige skader, men mange
inntrykk gjennom natten.

F KJELL-OLAV HAUGEN
TEKST & FOTO

Det ble en lang og strevsom natt for mange. Likevel var det
bare en liten føling med hvordan det kan oppleves å være på
flukt, og være helt overgitt andre. 

KONFIRMANTER



PILEGRIMEN
Rimehaug kom aldri dit i

sin fortelling at han fikk oss
ordentlig med på reisen mot
forandring. Han traff oss ikke
hjemme. Eller kanskje rettere:
Vi var ikke hjemme da han
kom …Jeg fikk aldri spurt om
hva denne reisen gjorde med
pilegrimen Erling, og han fikk
ikke fortalt oss mye om den
indre reisen. Ikke før jeg leste
boken fra turen, «Veien til
Betlehem» (Luther 2012) fikk
jeg møte pilegrimen. Først i
stillheten mellom boksidene
kom han til orde med tanke -
ne og refleksjonene. Der fikk
jeg noen glimt av gjeteren fra
Hallingdal, som var på vand-
ring i fremmed land, men like
vel «hjemmekjent» på Betle -
hems  marken. Etter 10-15
besøk i Israel/ Palestina og et
lengre opphold i Samaria, har
han skaffet seg mye kjenn-
skap og kunnskap om land og
folk i regionen – ikke bare om

konflikten. 
Maria og Josefs reise endte

med at Gud lot seg føde til et
liv blant menneskene.
Ordene fra Jesaja fikk ny
aktualitet: «Når dere søker
meg, skal dere finne meg. Ja,
søker dere meg av et helt
hjerte, lar jeg dere finne meg,
sier Herren.» Plutselig var
Gud tilstede i kjøtt og blod.

I fysisk forstand er en vand-
ring i disse traktene også «å
gå i Jesu fotspor», siden han
som voksen vandret mye i
disse traktene og møtte
menneskene der. Om ham
det ble sagt: «Midt iblant dere
står en mann dere ikke
kjenner.» Pilegrimen søker
ham og vil bli kjent med ham. 

En pilegrimsvandring er en
helt annen reise, en helt
annen misjon. Den handler
om å bli annerleds, om for-
andring. Pilegrimen drar ikke
ut for å forandre verden, eller
gå seirende ut diskusjoner,

men med vilje til og ønske om
å gjennoppdage seg selv på
vandring i kjent og ukjent
landskap. I mitt hode er og
blir det nokså nøyaktig det
motsatte av hva alle kon-
frontasjonene om Israel og
Palestina ofte ender opp i.
Kanskje er det til og med noe
ved pilegrimens holdning
som kan vise seg å være
eneste løsning på konflikten:
Viljen til å lytte, både innover
i seg selv og til andre,
ydmykheten som ligger i å
kunne revurdere og tenke
gjennom tingene på nytt,
kunne innrømme at man har
tatt feil eller prioritert feil,
eller fulgt en vei som ikke
fører til målet.

På slutten av et av kapitlene
i boken skriver Rimehaug:
«Vi som tror er en slags hjem-
løse. Vi er i fremmed land på
vei til hjemlandet. (…) Å være
på vandring minner oss om
denne sannheten. Vi forlater

det vante og trygge og begir
oss ut i ukjent terreng, mot et
mål som ligger der framme.
Vi går gjennom trakter der vi
ikke hører til. Det gir en form
for frihet. Vi er ikke bundet
til omgivelsene. Jeg blir mer
klar over hvem jeg er, det er
ikke omgivelsene som defi -
nerer meg, men at jeg må lete
etter hva som er meg selv i
meg selv. Når jeg leter etter
mitt sanne jeg, finner jeg Gud,
forteller mystikerne meg. Gud
er det egentlige målet for en-
hver sann pilegrimsreise.»

HÅP I EN STRIDSTRETT
GENERASJON?

Verden har opplevd en 17
år gammel jente stå frem med
visjoner og mot som gjorde at
hun fikk Nobels Fredspris.
Hun har kastet seg ut på dypt
vanne i et uredd engasjement
for kvinners rett til skolegang
og deltakelse i samfunnslivet
i Pakistan, og andre samfunn

som undertrykker jenter og
kvinners retter, og samtidig
rakt ut en vennlig hånd mot
erkefienden India, idet hun
delte prisen med en indisk
mann. Med fredsprisen har
hun med ett fått en verdens-
vid talerstol og inpirert både
unge og voksne langt ut over
Pakistans grenser. Vi har også
sett en norsk ung muslimsk
jente ta intiativ til å støtte
truede jøder i Oslo. Også
hennes budskap gikk verden
rundt. På bare noen timer
hadde det vakt oppsikt i de
internasjonale nyhets-
kanalene og satt igang en
uventet prosess mellom jøder
og muslimer også andre
steder. Er dette tegn på håp?
Mennesker finner sammen
på tvers av tro og kultur, og
viser verden at religion ikke
må være kilde til krig og
ufred, men tvert imot en
nøkkel til fred og samhold. De
gir ikke opp sin egen identitet
og overbevisning, men støtter
hverandre i det å være seg
selv. Tross alt finnes noen
felles verdier, som man
tørster og lengter etter på
tvers av alle ulikhetene. Om
de ikke er pilegrimer, så er det
noe sammenfallende i hold-
ning, når noen innser at den
veien man har fulgt så lenge,
ikke fører fram, når man er
beredt til å strekke ut hånden
til en tidligere motstander
eller stå opp mot sine egne
fordi man ser at veivalget har
vært feil.

Erling Rimehaug er en jour-
nalist jeg har stor respekt for.
Kommentarene og artiklene
til samfunnsredaktøren i Vårt
Land er det første jeg leser. Det
han skriver vitner om solid
kunnskap og erfaring på flere
felt, åndelig innsikt, han er re-
flektert og ballansert, og har
derfor en egen autorietet i det
han skriver. Følgelig hadde jeg
sett frem både å møte ham og
høre ham på temakvelden i
Fevik kirke søndag 22. februar
med overskriften «På vand-
ring i Palestina. Refleksjoner i
møte med mennesker og
hendelser, gjennom bilder og
fortelling.»

Trolig var jeg så opphengt i
journalisten og kommenta -
toren, at jeg ikke var helt for-
beredt på å møte pilegrimen
Rimehaug. Det tror jeg
muligens gjaldt for flere. Da

det ble åpnet for spørsmål og
kommentarer, kunne en for-
melig kjenne på spenningen
som dirret i forsamlingen. Jeg
skjønte med ett at at vi igjen
var i hengemyra, om kon-
flikten mellom palestinere og
jøder, om hvem som har rett
til hva og hvilket land, hvem
som representerer hvem, og
så videre og så videre. Det er
interessante problemstillinger
som en må prøve å finne løs-
ninger på, men vi har en
fantastiske evne her på berget,
til å stille opp fronter, partier
og heiagjenger, som farger
eller forkludrer enhver
samtale om denne regionen.
Denne gangen var det pile-
grimen det gikk ut over. Pile-
grimens anliggende drukner
lett når samtalen blir høy -
røstet og skråsikker. Pile-
grimen arbeider på dypet, i
stillheten og i undringen. Pile-
grimen er lett å overkjøre fordi
han eller hun er underveis.

Derimot kan en pilegrim som
har kommet til målet for sin
reise fremstå med ny styrke og
autoritet. 

Vårt Land-redaktøren tok
oss med langs «The Native
Trail» fra Nasaret til Betlehem.
Ikke en pro ditt eller pro datt,
men en pilegrimsreise «fra
Nasaret i Galilea, til byen
Betlehem i Judea», ikke fordi
han var av Davids hus og ætt,
men fordi han hadde noe å
fortelle etter å ha gjort en reise
i eget liv, for så å vandre i
sporene etter Maria og Josef
fra Nasaret til Betlehem. 

«The Native Trail» er for-
tsatt mangelfulgt merket, og
går utelukkende gjennom
palestinske områder. For å
vandre trygt bør man absolutt
gå med en lokal guide. Ruta
går langs tørre ørkenstier i
bratt og ugjestmildt landskap.
Selv om lanskapet så dødt og
ulevelige ut, dukket det stadig
opp bosteder og mennesker.

Vandringen gikk gjennom
årtusen gamle byer og steder –
mange kjente navn fra bi-
belhistorien, blant annet
Jeriko, som går for å være
verdens eldste by. Vi fikk møte
palestinsk gjensfrihet og freds-
lengsel, flyktningeleire som er
blitt permanente byer, be-
duiner og gjetere som fort satt
lever blant telt og sauer. En
underlig blanding av at alt er
som «før» og ingenting er slik
det var. Mennesker som lever
med illusjonen om at de en
gang skal få tilbake landet sitt
etter utallige okkupasjoner,
makt havere og om velt ninger,
og samtidig klar over at det i
praksis kun er en symbolsk og
uoppnåelig drøm. Besøk hos
kristne palestinske menigheter
hvor mange barn og unge er
med i gudstjenesten. Men
også spor etter ødelagte kirker,
kristne samfunn som gikk
dukken som følge av kors-
farernes herjinger.
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Vil du velsigne
meg med å
komme inn?
Palestinsk gjestfrihet”

Gjetergutt fra
Hallingdal som
pilegrim til 
Betlehems-
markene
Samfunnsredaktøren i Vårt Land, Erling Rimehaug kjenner
godt gjeteryrket fra oppveksten. For nylig besøkte han
Fevik kirke, og temaet var «På vandring i Palestina – re-
fleksjoner og hendelser, gjennom bilder og fortelling», en
vandring fra Nasaret til Betlehemsmarkene.

Vi er i fremmed
land på veg til
hjemlandet.
ERLING RIMEHAUG”

ERLING RIMEHAUG



Det var mye ståhei omkring
åpningen av tidskapselen fra
1914, og nesten like mye opp-

merksomhet ble det rundt
lukkingen av den nye
kapselen til 2114. Ingen vet
helt hva den inneholder,
siden deler av innholdet er
forseglede hilsener. Alt tyder

på at det er en innholdsrik
pakke de får i hendene, de
som åpner skrinet om 100 år.
Aviser, bilder, kart, brev fra
lokale helter, og skolebarn
som deler sine tanker om
fremtiden, lysestaker i granitt
fra Bjørklund, barns leker, en
mobiltelefon, og et forseglet
brev fra biskopen. Han var
med å åpne kapselen fra 1914
og sender en hilsen videre til
våre etterkommere.

100 år frem er så lenge at
selv ikke våre nyfødt små har
særlig håp om å være i live,
med mindre vanlig levealder
har steget betydelig innen
2114. Noen vil håpe det.

Den som kunne være flue
på veggen i 2114 … men  det
er trolig bare en dum tanke …

Under gudstjenesten den 4.
januar ble treskrinet som er
den nye tidskapselen, lukket.
Jarl Vidar Erichsen fra Fjære
historielag, leder for ko-
mitéen som har arbeidet med
å lage til en ny tidskapsel, fikk

ære av å skru lokket på.
– Nå skal det lakkes over

skruene og få påskrift om at
det ikke må åpnes før i 2114,
fortalte han.

I år framover vil mange
passere skrinet i nisjen i
kirkeveggen fremme i koret,
og tenke sine tanker om

fremtiden. Så glir det kanskje
ut av minnet for generasjoner
som ikke husker hverken den
forrige eller den nye kapselen,
men fortsetter sin stille reise
mot ukjent fremtid. Tidlig på
2100-tallet har kanskje noen
lest påskriften, og skjønt at
det er de som vil få vite hva
det inneholder, og igjen be-
gynt å fantasere om hva dette
skrinet kan inneholde. Så,
kanskje en maidag i 2114, har
noen funnet frem et gammelt
skrujern, lokket kommer av
og innholdet plukkes ut, gjen-
stand for gjenstand. Han eller
hun som åpner skrinet blir
kanskje ikke født før i 2070-
åra … At det blir mye und-
ring, smil og latter den dagen
også, må vi tro. Hvis her i det
hele tatt er noen igjen til å
oppleve 2114 … Det kan vi
også gjøre oss noen tanker
om, vi som i årene fremover
jevnlig vil passere forbi nisjen
i veggen og se skrinet, som
egentlig har forlatt oss …
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Rørlegger 
Liene AS

Fevikveien 34
4870 Fevik

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

ÅPNINIGSTIDER
Mandag - fredag 07.30 - 15.30

Torsdag 07.30 - 17.00
Lørdag stengt

Mot det
ukjente
Som et romskip på vei mot det
ytre rom styrer tidskapselen mot
ukjent fremtid. 4. januar ble den
nye tidskapselen lukket. Nå har
den begynt sin reise mot 2114 og
våre ufødte etterkommere.

Alle som passerer rundt alteret i kirken vil se skrinet, «tidskapselen», der det står i en åpen nisje i veggen. Om
noen år har kanskje menigmann glemt hva det er for et skrin. Men så, rundt neste århundreskifte er det
kanskje noen som begynner å blir nysgjerrrige på hva som skjuler seg oppi.

Komitéen som har hatt ansvaret for å gjøre i
stand en ny tidskapsel til neste århundre, Jarl
Vidar Erichsen, Liv M. Tønnesøl og Helge Spilling.

Så, kanskje en
maidag i 2114,
har noen
funnet frem et
gammelt
skrujern, lokket
kommer av og
innholdet
plukkes ut…

”
F PEER RØDAL HAUGEN
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MANGE I FJÆRE kjenner Oddvar og hans turer til Midt-
Østen. Og det er etter hvert blitt ganske mange som har
vært med han på tur. Oddvar er kjent for å lage turer med
mye innhold, mange opplevelser og mange spennende
møter med mennesker av ulik tro og kultur. 

I 2013 var han en tur til Sri Lanka, og ble veldig begeistret
for landet. Den er nesten som et Paradis, sier han.  Marco
Polo sa om denne øya at den er verdens vakreste sted på
jord.  Sri Lanka er en liten øy, men har en utrolig variasjon
i landskap og naturopplevelser. Høye fjell, flotte fossefall,
regnskog, men også endeløse hvite strender med
palmesus. Og til tross for at øya fremdeles er jomfruelig
har den flotte hoteller, en vennlig befolkning, overflod av
arkitektoniske og historiske minnesmerker. Maten er
fantastisk. 

Som Oddvar pleier vil vi krydre turen med spennende
møter med de ulike religionene og filosofiene. Du kommer
hjem klokere enn du dro. Øya kaller på alle sansene. Og
vi skal også lære om historie, politikk og kultur. 

Turen går fra Kristiansand  til Colombo med Emiratene,
og med retur  til samme sted. Hvis noen foretrekker å reise
fra annet sted, så er det bare å si fra. 

Det er begrenset antall deltakere på turen, med max 30.
Så det er lurt å melde seg på så snart man kan. Allerede
er det mange som har sagt at de ønsker å dra. 

Turen forutsetter rimelig god helse, ettersom det også
vil bli noen fysiske utfordringer. 

Norsk Tur A/S er turoperatør. Turen går 14.-25.
november. Du finner den på deres hjemmeside

Men du kan også henvende deg til Oddvar  Tveito på
e-post: ot@grimstad.kirken.no eller ringe 90950473, så
sender han program. 

Vil du være med
Oddvar prest til Sri
Lanka i november?

«… Ett hundre år er lengre enn et menneske kan
regne med å oppleve. Men mange av oss kjente nok
personer som opplevde 1914, og mange av oss vil
bli kjent med barn som vil kunne håpe på å oppleve
2114. Slik minner denne tidskapselen om at vi
mennesker lever i en større sammenheng; «slekt skal
følge slekters gang». Og vi kan ha betydning for flere
enn oss selv, og kanskje også lengre enn vi selv lever.

Så legger vi disse tankene i tidskapselen med takk-
nemlighet for gode minner, med uro, håp og de

beste ønsker for våre etterkommere her i Fjære og
distriktet vårt! Og vi ber om Guds velsignelse over
våre liv og over tid og liv som kommer! 

BØNN FOR 2114
Gode Gud! Takk for at vi får legge våre liv i dine
hender! Takk for at noen har betydd noe verdifullt for
oss! La oss kunne bety noe verdifullt for
medmennesker og de som lever etter oss! Vi ber om
at du må velsigne dem som følger etter oss og som
lever i Fjære i 2114! Amen!»

Slik avlutta Jarl Vidar Erichsen sin orientering om den nye tidskapselen
under gudstjenesten 4. januar: Presenter 

ditt firma i

Vi trenger deg,
og kanskje 
trenger 
du 
oss?

Fjæreposten

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

FMU a la

hollywood

Man har ikke mer morro enn man lager selv, heter det. Det ligger mye god lærdom i det å
skape noe selv, at man ikke kan «kjøpe seg ut» eller forvente at andre skal lage til for en. Og er
det noe FMUerne er flinke til, så er det nettopp det å «gjøre det sjøl» – lage til og være
sjølhjulpne i det å skape hygg, trivsel og morr for og med hverandre. Forleden fredag hadde
de satt «premierefest i Hollywood» som ramme for kvelden, og lagt mye kreativitet ned i lage
en festlig ramme for kvelden, både i oppdressing og program for kvelden. Samtidig var
kvelden en praktisk oppgave for dem som går minileder-kurs, å lage til kveld for de andre. 

BIL & KAR.VERKSTED
Lillesandsvn. 29, 4877 GRIMSTAD
Tlf. 37252930  •  www.jpthygesen.no

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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Guiseppe
bygger Fjære kirkes
renessanseorgel

Interessen for
det nye orgelet
er allerede
meldt fra USA
og England.

ANDREA MAINI

”

Det er orgeltid i Grimstad.
Først ut var Grimstad kapell,
som fikk nytt elektronisk
kirkeorgel. Så fulgte Landvik
kirke, som fortsatt holder på
med sin orgelfestival i anled-
ning feiringen av sitt nye
orgel. I Grimstad kirke for-
beredes det en større renover-
ing av det gamle orgelet bak
i kirken. Men før det skal
Fjære kirke få nytt orgel. Og
ikke et hvilket som helst orgel. 

I Tivoli, sørøst for Roma,
bor orgelrestauratør og orgel-
bygger Guiseppe Ponzani.
Han er i gang med å bygge in-
strumentet som om ett års tid
være på plass i Fjære kirke.
Planlagt innvielseskonsert er
før påske 2016.

PETERSKIRKEN
Guiseppe Ponzanier den

italienske riksantikvarens
førstevalg til restaurering av
renessanseorgler som står
rundt i Romas kirker. I disse
dager avslutter han re-
staureringen av et orgel i San
Lorenzo-kirken i San Oreste
nord for Roma. Orgelet i San
Lorenzo er helt likt det som i
sin tid sto i Capella Giulia i
Peterskirken. Det instru men -
tet som Guiseppe nå bygger
til Fjære, blir tvillingorgelet til
det han har restaurert i San
Lorenzo. 

Paven i Rom skulle ikke ha
noe hvilket som helst orgel.
Det ble konstruert etter ans-
visninger fra Peterskirkens
store organist og komponist,
Frescobaldi, og det ble bygget
av den renomerte orgelkon-
struktøren Ennio Bonifazi.

Næremeste «slektning» til det nye orgelet i Fjære har aner
tilbaket til Peterskirken og til den kjente organisten der,
komponisten Frescobaldi.

F PEER RØDAL HAUGEN
TEKST & FOTO

Kirkesjef Strømsodds budsjett krever nok en noe enklere inn-
bygging av orgelet enn det som er gjort i denne Roma-kirken

BYGGER OG FORSKER
Guiseppe kommer fra en

familie med flere genera-
sjoner håndtverkere. Gjen-
nom sitt arbeid med å
restaurere de gamle renes-
sanseorglene fra 1500 og op-
pover, har han også gjort mye
forskning på instrumentene,
med hensyn til bruken av
matierialer; de ulike tres-
lagene, metallet, limet og
bruken av lærkledning for å
motstå store og raske
skiftinger i fuktighet og
temperatur. Denne forsk-
ningen har avdekket noen
triks den gamle mester
Bonifazi brukte. Samtidig kan
han ta kunnskapen enda
videre, fordi han har fordelen
av å kunne se hva fem hundre
år har gjort med instru -
mentet. Guiseppe har to
mann som jobber for seg med
dette prosjektet, men alt fo-
regår i hans verksted og

under hans ledelse. Han vil
selv ha full kontroll, og
bruker derfor ingen under-
leverandører til noe av
arbeidet.

LITE MEN STORT
Mange reagerer på at et

renessanseorgel ser puslete ut
med bare ett manual og at det
fysisk ikke ruver i rommet.
Organist Andrea Maini for-
klarer det med at i dette in-
strumentet er registreringene
innbyrdes tilpasset slik at alle
kombinasjoner låter bra.

– Du kan simpelt hen ikke
registrere feil. Alle kom-
binasjoner vil låte bra. Flere
store og mer imponerende
orgler har mange kobina-
sjoner som ikke høres bra ut
og som ikke bør brukes.
Manualet kan også splittes i
to ulike registreringer, slik at
det i praksis får en to-
manual-funksjon. I tillegg blir

orgelet bygget spesifikt for
dette rommet, slik at det på
alle måter skal fungere best
mulig til forholdene i Fjære
kirke.

INTERESSE UTENFRA
Det nye orgelet blir på

mante måter spesielt, og in-
teressen har alt våknet etter
hvert som ryktet har spredt
seg i orgelmiljøet. Eastman
School of Music ved Uni-
versity of Rochester i staten
New York har meldt sin in-
teresse. Det har også platesel-
skapet Decca i London. Med
sin tilknytning til San Lorenzo
og Peterskirken, er det en
spennende «familie» Fjære
nå «gifter seg inn i». Samtidig
understreker Andrea at det
ikke blir et orgel for spesielt
interesserte.

– Det vil passe perfekt til
den norske folketone- og
salmetradisjonen.

Guiseppe og kona (t.h.) inviterte til deilig italiensk lunjs.  Tolken
i midten. Verkstedet ligger i underetasjen.

Innbyggingen i galleriet, 
godkjent av Riksantikvaren

GUISEPPE PONZANI er den italienske riksantikvarens førstevalg når det gjelder de mange og store restaureringsjobbene med Romas renessanseorgler, hvor
jobben består i sette dem tilbake i en forbedret orginal stand. Det kan medføre opp til 90% av gamle deler må kopieres og lages nytt. Dette arbeidet har gitt
ham en unik posisjon som kjenner av disse orglene og hvordan de er konstruert og fungerer, og om hva som har tålt tidens tann.

Organistene Hans van Mejden (øverst) og Andrea Maini (nederst t.v.) hadde mye å spørre om
og studere i Guiseppes verksted, hvor deler til Fjære kirkes tvillingorgel var under arbeid.

GUISEPPE PONZANI
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KLIMAPILEGRIM 2015
I juni starter Klimapilegrim 2015, en nasjonal, tverrkirkelig
mobilisering for klimarettferdighet. Gjennom pilegrims-
vandringer over hele landet inviteres vi til refleksjon over
menneskets avhengighet av Skaperen, skaperverket og
hverandre, samtidig som vi mobiliserer til å ta vare på
skaperverket. Pilegrimsreisen starter på Svalbard/Nord-
kapp på Skaperverkets dag den 7. juni og beveger seg gjen-
nom Nord-Norge, via Trondheim på Olavsfestdagene og
til Oslo 16. august. I tillegg vil det være en rute som går
langs kysten fra Stavanger mot Trondheim. Underveis
legges det opp til stopp med dialogmøter, seminarer og
forskjellige aktiviteter. Her kan ditt lokalsamfunn være
med på vandringen og lage arrangement. Klimapilegrim
2015 er en del av en internasjonal, tverrkirkelig mobilisering
for en rettferdig klimaavtale i Paris i desember. Under
Klimapilegrim 2015 vil vi derfor samle inn underskrifter
med budskap om at Norge må bidra med mindre utslipp
og mer penger til klimatiltak i utsatte land. Ferden sendes
videre gjennom Sverige, Danmark og Tyskland og helt
fram til Paris. 
Det planlegges flere tiltak i Agder fylkene som har som
mål å samle inn underskrifter som vil bli overlevert til po-
litikerne 13. august under Arendalsuka.
Nærmere orientering kommer i neste utgave av Fjære-
posten.

Initiativtakere til kampanjen:
Kirkens Nødhjelp, Den norske kirke, Norges kristne råd,
(Skaperverk og Bærekraft), KFUK/KFUM, Nasjonalt Pile-
grimssenter og Samarbeid Menighet og Misjon (SMM).
Med i arbeidsgruppen for kampanjen er også Changemaker
og Frikirkens Klimautvalg.

Les mer på www.gronnkirke.no eller følg Klimapilegrim
2015 på facebook.

diakoni
UTVALGET

fra

DIAKONI
Nestekjærlighet, Inkluderende Fellesskap, 

Vern om Skaperverket, Kampen for rettferdighet
VELKOMMEN TIL ARRANGEMENTENE

FRANK HAUKELAND
Hele døgnet: Mob. +47 481 84 403 / Tlf. +47 370 40 676
epost: frank@toplandbegravelsesbyraa.no

Topland Begravelsesbyrå
– en verdig og personlig gravferd

Bergemovn. 15, 4886 Grimstad   www.toplandbegravelsesbyraa.no

FEVIK – FJÆRE – GRIMSTAD
Innehavere:

Tonje Margrete og Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester • Tlf. 37 04 65 95 • Hele døgnet

Menighetsfest
PRIORITET NAVN FØDT STILLING MENIGHET

1 Jan Olav Olsen 1950 Pensjonist Gjerstad
2 Rønnaug Torvik 1956 Rektor Bykle
3 Stian Berg 1989 Student Gulset
4 Sissel Annette Marthinsen 1971 Lektor Farsund
5 Kjetil Drangsholt 1949 Overlege Domkirken
6 Øivind Benestad 1954 Inf. kons. Vågsbygd
7 Eva Marie Tokheim 1952 Pensjonist Langesund
8 Thore Westermoen 1949 Fylkesvaraordf. Mandal
9 Per Gunnar Disch 1963 1. lektor Porsgrunn

10 Karen Helene Bøhn Melhus 1995 Student Tveit
11 Reidun Nesvik Birkeland 1954 Lærer Birkenes
12 Vegard Heldal 1995 Student Fjære
13 Jan Inge Tungesvik 1955 Regiondirektør Fjære
14 Anna Kile 1988 Advokatass. Oddernes
15 Kristian Espeland 1956 Næringsdrivende Seljord
16 Brynhild Berg 1947 Pensjonist Sirdal
17 Nils Ofstad 1949 Lærer, pensjonist Skien
18 Inger Nilsen Holen 1962 Koordinator Oddernes

NAVN FØDT STILLING MENIGHET
Thore Wiig Andersen 1980 Kapellan Øyestad
Trond Engnes 1964 Sokneprest Siljan
Kathrine Tallaksen Skjerdal 1977 Sokneprest Høvåg
Aud Sunde Smemo 1972 Sokneprest Domkirken
Raymond Cato Torsvik 1974 Sokneprest Vennesla

NAVN FØDT STILLING MENIGHET
Geir Ivar Bjerkestrand 1953 Organist Eide og Landvik
Kristin Krogsgaard Helland 1984 Kantor Risør
Helene Horverak 1973 Daglig leder/ Hellemyr

menighetsped.
Torunn Haugen Jerstad 1958 Daglig leder Lund Kristiansand
Martin Stærk 1973 Kyrkjeverje Bø

Foreløpig nominasjonsliste, leke medlemmer Agder og Telemark bispedømme. 
7 av kandidatene skal velges som faste medlemmer av Agder og Telemark bis-
pedømmeråd. Av disse velges 4  ved direkte valg, mens 3 velges ved indirekte valg.

Foreløpig liste over prestekanditater. Listen er satt opp uprioritert og alfabetisk. En
av kandidatene skal velges som fast medlem av Agder og Telemark bis-
pedømmeråd. I dette valget er det prester i offentlig stilling i Agder og Telemark
som har stemmerett.

Foreløpig liste over leke tilsatt-kandidaterListen er satt opp uprioritert og i alfabetisk
rekkefølge. En av kandidatene skal velges som fast medlem av Agder og Telemark
bispedømmeråd. I dette valget er det leke, kirkelige tilsatte i Agder og Telemark
som har en stilling på 15 timer i uka eller mer, som har stemmerett.

Det knytter seg i år ekstra spenning til bis-
pedømmerådsvalget fordi grupperingen Åpen
folkekirke har sagt at de ønsker å stille med
egen liste i alle bispedømmer. En annen
gruppering, Levende folkekirke, vurderer også
dette.

I Agder og Telemark bispedømme er valget
av leke medlemmer delt i to. Gjennom
stemmesedlene som legges i urnen 13.-14.
september velges det inn 4 medlemmer. De
resterende 3 leke kandidatene velges ved

indirekte valg i menighetsrådene mellom 1.
november og 1. desember.

Dersom det ikke leveres inn alternative lister
for leke medlemmer innen 1. mai, åpnes det
for supplerende nominasjon. Når det gjelder
valg av presterepresentant og annen kirkelig
tilsatt til bispedømmerådet, kan det ikke
leveres alternative lister. Her kan man levere
inn forslag til supplerende kandidater innen
1. mai.

Nominasjonskomitéenes kandidatlister til valget
av nytt bispedømmeråd i Agder og Telemark er
nå klare. Frem mot 1. mai er det nå anledning til
å legge fram alternative lister til valget av leke
medlemmer i nytt bispedømmeråd. 

FESTEN gikk av stabelen
søndag 15. februar på FMU-
bygget. Programmet var sang
Elle Melle, noen fra Elle Melle
Tween, Vidar Øvland, Helge
Spilling, FMUs lovsangs-
gruppe og fellessang. An-
dakten var ved Vidar Øvland
som talte til barna på en slik
måte at de voksne også fikk
med seg noe. Underhold-
ningen sto FMU for. De
hadde laget  film hvor en del
ansatte ble karikert, til mye
latter fra de frammøtte.
Menighetsrådet hadde også
laget istand basar, noe som
falt i smak, ikke bare hos de
unge.   Det hadde vært plass
til flere på festen, men de som
var der var veldig fornøyd.
Menighetsrådet sto for serve -
ringen og Egil Tesaker,
menig hetsrådsformannen,
ledet med sikker hånd. Neste
år håper menighetsrådet på
gjentagelse  og dobbelt så
mye folk.

Programmet for menighetsfesten var lagt opp for
hele familien, i et forsøk på å gjenskape  begeist-
ringen fra de «gamle menighetsfestene».

En rikholdig kveld, bare med
egne krefter. Også en god
gammeldags utlodning var
med på programmet. 

F KJELL-OLAV HAUGEN
TEKST & FOTO

Vidar Øvland snakka mest til ungene, men ett
og annet gikk hjem hos de voksne også 



Familiekonsert med
TORE THOMASSEN

& ELLE MELLE
Fevik kirke 19. mai kl 18.00
med pølsekveldsmat etter konserten

Kollekt ved utgangen
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SCOTT OM 
FORDØMMELSE OG TILGIVELSE
Provsten var synlig rørt. Engang før
havde han talt længe med den unge,
skjønne kvinde, der sad foran ham og
graat; da var hun hans kjæreste kon-
firmand — han elsked hende for
hendes flid og for den hengivenhed,
med hvilken hun hang ved hvert ord,
han da talte. Og nu sad hun atter for
ham; men aar laa imellem; og nu var
det hun, der talte, og han, der hørte.
Dengang var hun ikke som nu; kunde

hun end ikke siges at have været glad,
saa var der dog intet, der martred
hende — nu sad hun med sorgen
ridset i sit ansigt og kjendte verdens
og livets megen jammer og smærte.

Den gamle mand saa venlig og trøs-
tende paa hende og greb en af hendes
hænder.

«Kom til mig med alt, der nager dig
og gjør dit sind sorgfuldt. Kom tillids-
fuldt til mig med det.

Jeg er ikke sat til at dømme; jeg har
selv saa ofte syndet, og i Vorherres

øine er den ene synd ikke saa meget
større end den anden, og han har ikke
sat den ene synder til at dømme den
anden. Kan jeg hjælpe dig, saa gjør jeg
det saa sandt og vist.»

Alvilde graat. «Far er saa god og snil;
far maa love at hjælpe mig. Jeg faar
det saa ondt, saa ondt hjemme. Der
er ingen som far. Var ikke far her, ved
jeg ikke, hvordan det skulde gaa.»

— Saa fik han da lidt efter lidt
hendes sørgmodige historie …

(Den hvide hest, utg. 2105 s. 97-98)

KILDE TIL  TANKE, UNDRING OG TRO FRA GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

Påsken i ord og toner

det skjer
SNART

FJÆRE KIRKE 
2. PÅSKEDAG 6. APRIL KL 20.30

MEDVIRKENDE:

Hjalmar Bjerga / Kirsti P. Haugen
Tone Pedersen / Hesnes Brothers

Ingvild Dalane Bjerga / Jenny Zithulele Haugen
Kollekt ved utgangen til musikkarbeidet i Fjære menighet

Didrik Buxtehude (1637-1707):
MEMBRA JESU NOSTRI (1680)
Membra Jesu Nostri (Vår Jesu lekam), er ein
syklus med sju kantatar komponert i 1680 av
Didrik Buxtehude og vigd til den svenske
hoffkomponisten Gustaf Düben. Teksten,
Salve mundi salutare, også kjent som
Rhytmica oratio, er eit dikt av den mellom-
alderske diktaren Arnulf frå Louvain (d. 1250).
Diktet byggjer på sju strofer som handlar om
Jesu lekam på krossen: føtene, knea, hendene,
sida, brysta, hjartet og andletet.

FJÆRE KAMMERKOR

• KRISTI HIMMELFART-marsjen 14. mai. Start og mål ved
Kirkestua/Fjære kirke. Lengde 1,5 km. Salg av vafler og
kaffe. Til søtte for Orientmisjonens bibelspredningsarbeid


