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Klar, ferdig, GÅ! Ordet har så utrolig mange og ulike
betydninger. Sett i gang. Gå eller løp eller les eller hva
det er. Gå betyr start, så vel i idrett som i misjon. GÅ
ut! Både oppfordring og utfordring.

Pilegrimsvandring handler definitivt om å GÅ. Der
er den selve kjernen i det hele. Mennesket som bryter
opp fra noe og går mot et mål, både fysisk og åndelig,
alene eller sammen med medvandrere. Ordet står for
en forflytning på flere plan.

GÅ tur er noe vi nordmenn kjenner godt til. I andre
kulturer er det helt fremmed. Men vi har lært oss gleden
ved rett og slett å bruke beina til å bevege oss gjennom
vår frie og vakre natur, mens kroppen får kjenne at den
lever og fungerer, og tanken får luftet og renset seg.

Det må GÅ! Ordet har fortsatt mye kraft i den betyd-
ningen, at noe må være mulig, at det lar seg gjøre å
fremtvinge en forandring. Noe mer passivt og
ettergivende ligger i «la GÅ». Fortsatt handler det om
forandring, men med mindre kontroll eller ønske om
en endring.

GÅ. FORSVINN. RØM. DRA. Det er hva «hele
verden», i alle fall Europa, er opptatt av om dagen. I
tusentall labber og går mennesker langs Europas
motorveier fra øst mot vest, langs turiststrendene forbi
feriehotellene ved Middelhavet, mennesker som har
flyktet fra alt, som går mot drømmen om et liv – de som
har overlevd så langt. Bak dem finnes bare død og for-
tvilelse og døde slektninger og venner, som druknet
eller kolapset på veien.

GÅ i betyningen folkevandring er skremmende.
Horder av mennesker fra Afrika og Østen har tatt beina
fatt for å nå «det forjettede landet Europa». Mange vil
bli utrolig skuffet og oppleve ny lidelse i møte med «seg
selv nok»-mentaliteten. Riktignok flyter det av melk
og honning her for et velstående mindretall og en enda
mindre luksusklasse – sett i global målestokk. Men det
velstående kapitalistiske vesten er ikke bygget for å tåle
en folkevandring. Det skal vi snart få erfare. Nå får vi
rekylen av tidligere tiders profitthunger og urettferdiget,
parret med despoters og terroristers onde blindhet, rett
i fanget, enten vi liker det eller ikke, enten vi har en
plan eller ikke. Kraften i masser som GÅR, er formidabel,
på godt og vondt. Mennesker som går sammen kan
tvinge makten fra sine posisjoner og knuse systemer.
Samtidig kan enkelt mennesket slukes som i en kvern.

GÅ foran! Nå handler det om å vise eksempel. Det
som skjer er et vekkerop, et GÅ! til alle som mener noe
med begreper som «medmenneske» og «mennes-
keverd».  Nå må folk hjelpe folk, og GÅ hverandre i
møte. Det er tankevekkende at Tyskland, som først
terroiserte Europa, og siden fikk hjelp til å komme på
beina igjen, nå står fram som ledende i Europa i å ta
flyktningenes prekære nødsituasjon på alvor. Snart
banker det på vår dør også! Da kan vi se på det som en
plage, eller som en mulighet til å bety noe for en annen. 

Klar ferdig GÅ!
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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 ungdomsarb.
Eli Anne Haugen
eh@@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 14

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

Menighetspedagog (perm.)
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 ungdomsarb.
Ingvild Wangensteen Limm
iw@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 14

Kirkegårdsarbeider
Rune Skomedal
T: 37 09 11 40

FJÆRE MENIGHET
Post: Fjæreveien 185, 4885 Grimstad
Sentralbord: 37090100 / 37090113
Fevik kirke:  37048233 / 37090106

Henriette Lia
Døpt i Fjære kirke 3. mai

Sander Larsen Andersen
Døpt i Fjære kirke 3. mai

Severin Sandberg-Salvesen
Døpt i Fjære kirke 3. mai

Thea Nusser A ̊sen
Døpt i Fjære kirke 3. mai

Sigurd Hugstmyr Birkedal
Døpt i Fjære kirke 3. mai
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Trond Ribe
Målfrid Gunhilde Abrahamsen
Synnøve Corneliussen
Reidun Thunestvedt Moum
Elna Ingvarda Knudsen
Esther Magdalene Jørgensen
Grete Marie Krokmoen
Odd Bråten
Ester Kirsten Vatne
Knut Sørensen

Eli Abrahamsen
Elling Dagfinn Chruickshank
Reidun Lillian Nilsen
Rune Larsen
Ove Torleiv Smeland
Inge Lea
Helge Dalen
Gunnar Ugland
Ove Bråten

Døde Vigde
24.05. Ingvild Jensen og 

Jan Knudsen
29.05. Heidi Simonsen og

Fredrik Tangen
30.05. Birgitte Helland Nordby

og Anders Aas
06.06. Silje Djupesland og 

Knut Sondre Klemmetsen
20.06. Kari Anne Erlandsen og

Simen Christoffer
Andersen

20.06. Jenny Marie Sundsvold
og Steffan Lindstøl

20.06. Helene Igland og David
Stensland

27.06. Mariann Rosmo og Jan
Roberth Arnevik Korsvik

27.06. Carina Anette Viken og
Andreas Munch-Ellingsen

04.07. Elin Marie Larsen og 
Jens Rune Gjeruldsen

04.07. Silje Solli Paulsen og
Jørgen Konnestad 
Langhelle

11.07. Hilde Christine Birkedal
og Thomas Stenqvist

18.07. Åse Bjorvatn og Fredrik
Eriksen Sævik

18.07. Lisa Bornhauser og
Michael Helvik

25.07. Tina Louise Widgren og
Steffen Land Håland

25.07. Idun Nordskog og 
Alexander Lund

26.07. Inger Lise Ersland og Roy
Tømte

31.07. Gabrielle Risøe og 
Mads Bakjord

31.07. Hilde Marie Grandalen og
Jan-Kåre Vike Nerland

01.08. Kjersti Torsteinsen og 
Jostein Finsland

01.08. Christine Olsen og 
Tor Håkon Svanes

08.08. Solveig Kjølberg og 
Øystein Henningsen

15.08. Julie Hege Pedersen og
Lars Anton Bjellerås

15.08. Silje Jensen og Thomas
Andreé Lian

15.08. Wenche Victoria Tveit og
Kjetil Forsetlund

22.08. Anita Lauvrak og 
Bjørn Helge Olsen

22.08. Bettina Trondahl Olsen og
Bjørnar Repstad

Neste avis
Nr. 5 utkommer 27. oktober, materiellfrist 15. oktober
Nr. 6 utkommer 15. desember, materiellfrist 3. desember

Wictor Cornell Jacobsen
Døpt i Fjære kirke 3. mai

Alida-Angelica Josefsen Riste
Døpt i Fjære kirke 24. mai

Dani-Aleksander Olsen-Battakh
Døpt i Fjære kirke 24. mai

Ionas Githmark Nikoltsis
Døpt i Fjære kirke 7. juni

Isak Lund-Rasmussen
Døpt i Fjære kirke 24. mai

Lukas Elvebakk Svendsen
Døpt i Fjære kirke 7. juni

Mathias Eskedal-Guttormsen
Døpt i Fjære kirke 7. juni

Adrian Wallin Førde
Døpt i Fjære kirke 2. august

Maria Metveit Olsen
Døpt i Fevik kirke 28. juni

Anika Waid Vehus
Døpt i Fjære kirke 2. august

Malie Sommer-Ekelund
Døpt i Fjære kirke 2. august

Theo Nyhagen
Døpt i Fjære kirke 2. august

Siv Anita Reiersen
Døpt i Fjære kirke 2. august

Isabell Ramse
Døpt i Fevik kirke 9. august

Josefine Lervold
Døpt i Fevik kirke 9. august

Max Fosseli-Haugen
Døpt i Fjære kirke 16. august

Liam Kristiansen
Døpt i Fjære kirke 16. august

Emilie Marie Nielsen
Døpt i Fjære kirke 23. august

Olav Tesaker Tveøy
Døpt i Fjære kirke 23. august

Linea Alice Repstad Lea
Døpt i Fjære kirke 23. august

Selma Tesaker Tveøy
Døpt i Fjære kirke 23. august

Alma Aakhus-Tveit
Døpt i Fjære kirke 12. april

Johan Halsør Moen
Døpt i Fjære kirke 12. april

Aurora Aakhus-Tveit
Døpt i Fjære kirke 12. april

Kaisa Eimhjellen
Døpt i Fjære kirke 12. april

Maja Sofie Grosvold
Døpt i Fjære kirke 12. april

Louise Drevdal
Døpt i Fjære kirke 12. april

De første seks dåpsbarna
her (døpt 12/4), kom
dessverre ikke med i
presentasjonen i forrige
nummer. Men bedre seint
enn aldri håper vi!

Døpte
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år
det skjer
FAST
A K T I V I T E T S O V E R S I K T  

BARN OG UNGE
BABYSANG, FJÆRE
FMU-huset på mandag kl 12.00
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
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
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
SNART Flere kunngjøringer på siste side!

Riktig svar:
1.  X. Jobs bok
2.  1. Markus
3.  2. Far til mange
4.  1. Betel
5.  2. Jeriko

1 1.Hvilken bok i Bi-
belen kommer foran
Salmenes bok?

1. Salomos ordspråk
X. Jobs bok
2. Forkynneren

2 Hvilket av de fire
evangeliene er det
korteste når vi måler
dem i kapitler?

1. Markus
X. Matteus
2. Lukas

3 Hva betyr navnet:
«Abraham»?

1. Hørt av Gud
X. Guds leder
2. Far til mange

4 Hva het stedet der
Jakob drømte om
himmelstigen?

1. Betel
X. Saron
2. Betania

5 I hvilken by satt
blinde Bartimeus og
tigget?

1. Kapernaum
X. Jerusalem
2. Jeriko

F INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG

BIBELquiz

Da var jeg alt tilbake igjen! – i alle fall delvis. Vi takker for alle
gratulasjonene da vårt fjerde barn ankom denne verden 27.april.
Ventetiden var endelig over, og vi kunne begynne å bli kjent
med den lille (store) jenta. Tanker om fremtiden former seg i
vårt indre. Men allerede i det man får visshet om at et nytt liv
er på vei, begynner forventningene og fremtidsplanene å forme
seg. Vi tenker at «kun det beste er godt nok». Vi har alle et
ønske om å gi barna våre det beste; Den beste omsorgen og
kjærligheten, den beste maten og klærne, den beste utdann-
elsen, det som passer best for hvordan barnet vårt er. 

En reklametekst lyder slik: «Det beste i verden er gratis.»
Det er mye sant i det. Det er som regel gratis å få barn, men
så koster det litt når man har fått dem.  Sosiale relasjoner er
gratis, men de må pleies for at de skal vare og videreutvikle
seg. Det aller beste og viktigste vi kan gi våre barn, den neste
generasjon, eller egentlig alle mennesker, er Jesus. Og Jesus,
som er det beste i denne verden (og i alle verdener), er også
gratis. Mange undervurderer dette. «La de små barn komme
til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til», sier
Jesus. «..og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Hvis
ikke frarøver vi barna våre det beste. De kan miste relasjonen
med Jesus, den beste vennen, den gode ballasten å ha med seg
i denne verdens sorger og gleder, og de kan miste det evige
livet! 

«…for det et menneske sår, det skal han også høste. Og la
oss ikke bli trette når vi gjør det gode, for i rette tid skal vi
høste, hvis vi bare ikke mister motet» (Gal.6,7 og 9). Vår opp-
gave er å så godhet, kjærlighet, kunnskap, Guds ord i våre
barn. Vi har også blitt lovet at det er «Gud som skal gi vekst».

Randolph Churchill var på vei med hest og vogn til et sted
i Skottland for å holde en tale. Han satte seg fast i gjørma, men
en skotsk gårdsgutt kom ham til unnsetning. Randolph tilbød
gutten penger, men gutten avslo. «Hva vil du bli når du blir
stor, da?». «Lege», svarte gutten. Den aristokratiske engelsk-
mannen tilbød seg å betale for guttens universitetsutdannelse.
Mange år senere fikk Randolph’s sønn, Winston Churchill, en
farlig lungebetennelse. Han ble behandlet med en ny «vid-
undermedisin» kalt penicillin, som var blitt oppdaget av Sir
Alexander Fleming. Fleming var den skotske bondegutten
som hadde hjulpet Randolph Churchill. 

Det vi har investert i andre mennesker kan bli til hjelp og
glede for vedkommende, og det kan komme tilbake til oss som
velsignelser. Med Guds hjelp håper vi på å høste frukten av
det vi har sådd, og se på med glede at den neste generasjonen
har fått med seg det beste eller Den Beste!

DET BESTE
FRA MENIGHETSPEDAGOGEN

Elle Melle
har mye
på hjertet

Gjennom to konserter på
løpende bånd rett før
sommerferien, fikk de energiske
Elle Melle-korene formidlet mye
levende kristentro og
sprudlende musikalitet – både
sammen med Tore Thomassen i
Fevik kirke og aleine med
musikkspill på Kilandsenteret.

Tore Thomassen er en gud-
benådet tekstforfatter og
låtskriver, formidler og for-
kynner. Tekstene hans har
stoff i seg som treffer både
barn og voksne og gir rom
for innlevelse og ettertanke.
Noe bortimot et varemerke,
er de små hin tene og inn-
slagene av humor og selv-

ironi, som både er kontakt-
skapende og til å kosesmile
av. Også når han preker
dukker dette selvironiske
opp og åpner for nærkon-
takt med både tilhørere og
med-formidlere. Men
viktigst av alt er at det ikke
er tull for tullet skyld. Han
har et klart sikte og et

tydelig budskap han vil for-
midle, og tro og tilgivelse,
om å være seg selv som et
Guds barn, hvor ungene
kan kjenne seg igjen. Elle
Melle hadde øvd inn en
rekke av sangene hans som
de fremførte sammen med
Tore, utenat og med en-
gasjement og stor sjarme.

Musikkspillet
«Ingenting
men alt»
Det var smekkfullt på Kiland-
senteret da Fjære hadde
menighetstur dit 31. mai.  Elle
Melle Tween  hadde øvings-
helg og var på overnattingstur
sammen med barn fra Vik søn-
dagsskole (3. kl. og eldre) for å
øve på musikkspillet «Ingen -
ting men alt», som de frem -
førte på søndagen. Og for en
gjeng! Her var det solister på
løpende bånd, og egen mikro-
fon til hver eneste sanger. Det
er utfordrende, men god
læring. Med stort engasje ment
dri vende musikalitet formidlet
de tanker om rett og rettfer -
dighet, og om ansvaret vi har
som forvaltere. Noen «gamle»
Elle Melle’re hjalp til med de
mor som me dramainnslag mel-
lom sangene.

Hele storfamilien var med til
Kiland, med et stort innslag av
besteforeldre. Teamet fra Røde
Kors hadde lagt til rette med
både bespisning og aktiviteter,
og fikk mye skryt for det. Små
og store hygget seg sammen
og om hverandre langt utover
ettermiddagen. Det er impo -
nerende hva Røde Kors har
skapt på Kiland, og flott at det
kan brukes av ulike grupper.
Virkelig en ressurs for frivillig-
arbeidet i kommunen.

Elle Melle og Tore i fint sampill i Fevik kirke

Tore og ukulelen er et godt lag.

Det er en krevende øvelse å preke både til barn og voksne
samtidig. Tore er blant dem som mestrer det.

Mange levende ansikt å studere under en Elle Melle-konsert

F PEER RØDAL HAUGEN
TEKST & FOTO

Småbarnssang på FMU-bygget mandager kl. 10.00
fra og med 14. september. For barn fra 0-6 år i følge
med en voksen. Sang, rim og regler. Lek og felles-
skap. Ta med nistepakka. Kaffe, te og saft får du.
Babysang, oppstart mandag 14. september på FMU-
bygget kl. 12.00. For babyer fra ca. 3 mnd til 9 mnd.
Sang, rim, regler og dans. Sosialt fellesskap med
kaffe, te og saft etter sangstunden.
4-årsbokutdeling søndag 11. oktober for de som
fyller 4 år 2. halvdel av 2015. 4-års samling i Fevik
kirke mandag 12. og 19. oktober kl. 17.30.
Aktivitetsdag for 10-åringer på Fmu-bygget lørdag
17. oktober ca. kl. 10-15.00.

Til venstre: Elle Melle Tween i
aksjon, på Kilsandsenteret,
og en lydhør tilhørerskare av
foreldre, søken og beste -
foreldre.
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Nå åpner savnet sine øde vidder.
En ukjent strekning ligger foran deg.
Frykt ikke enshomheten på din vandring,
du skal få styrke på din smertes vei.
Her i din nød, hvor alt er fylt av fravær,
er Gud deg nær og rekker deg sin fred.

Du snur ditt ansikt og må se tilbake.
Ti tusen ganger skjer det om igjen.
Du går alikevel i livets retning
når du lar sorgen bli din følgesvenn.
Din fot blir ledet over gåtens avgrunn,
og i din uro får du eie fred.

Litt etter litt, igjennom savnets smerte,
må du bli løst fra mange sterke bånd.
Men gjennom sorgen når du nye dager,
der nye hender venter på din hånd.
Og fra vår fremtid kommer Kristus til deg
og fyller alt med nærvær og med fred.

SALMEN NORSK SALMEBOK NR 873   •   TEKST (N): Svein Ellingsen   •   MELODI: Nina Broms Löfman

Er vi vår tids
helgener?
I sommer feiret vi Olsok
med en kveldsgudstjeneste
i Fjære kirke. Feiring av
Olsok har igjen blitt til en
dag som folk samles i
kirkene. Olsok, eller St.Olav
den Helliges dag, er i vår i
historie en viktig dag for de
kristne, og for de første
kristne var det like viktig å
feire denne dagen med å gå
i kirken som det var for å
være på messen på pås-
kedag eller juledag.
Her i Norge var vi før refor-
masjonene (rundt 1536-37)
opptatt av helgener i vår
kirke også. Helgener kunne
være med å hjelpe oss gjen-
nom vanskelige oppgaver i
hverdagen, men også sikre
oss lettere tilgang til
himmelen den dagen vi dør.
Før reformasjonen var det
ofte knyttet pengegaver til
slike forbønner. Dette ble
dermed en viktig inntekts-
kilde for kirken. Lær-
dommen var at det var kun
igjennom helgener, prester
og biskoper at mannen i
gata kunne komme i kontakt
med Gud. 
Men Martin Luther så
andreledes på det, han
mente at hver enkelt av oss
har direkte kontakt med
Gud, og det ble en splittelse
av den katolske kirke. Vi fikk
dermed den protestantiske
kirke som et nytt utspring
fra den katolske kirke. 
Som en følge av denne nye
måten å tenke på, eller
kanskje rettere sagt tilbake

til Jesus sin måte å tenke på,
ble det ikke bruk for
helgener mer. Og disse ble
mer eller mindre glemt.
I dag er vi igjen opptatt av
helgener, ikke fordi vi skal
tilbake til å kjøpe oss avlat
eller betale oss gjennom
skjærsilden, men vi ser på
dem som de sanne kristne
de var, som stod opp for
saken og kjempet for det de
trodde på. Vi feirer i dag
Olsok til minne om Olav
den Hellige og hans kamp
for å kristne Norge. Og i
Fjære har vi også et spesielt
fokus på St.Ragnvald, som
trolig kom fra Bringsvær, og
regjerte på Orkenøyene med
et motto om å skape fred
med kristne verdier.
Men hva kan vi da lære av
disse som er gått før oss?
Hva kan vi gjøre i dag for å
kunne omtales som
helgener i fremtiden? Paulus
sa det slik i sitt andre brev
til korinterne.
«For ennå mens vi lever, blir
vi stadig overgitt til døden
for Jesu skyld, for at også
Jesu liv skal bli synlig i vår
dødelige kropp.» (2 Kor 4,11)
Vår oppgave i dag er å be-
holde rustningen på til vår
daglige kamp. Og stå fast
ved vår tro, slik at ingen skal
være i tvil om hvor vi står
eller hva vi mener.
Kjemp troens gode strid –
og løft blikket og kjenn
Herrens Ånd gi deg kraft til
nye kamper! 

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
13.09. 11:00 Gudstjeneste ved Marit Berling. 

Valg etter gudstjenesten
20.09. 11:00 Gudstjeneste ved Vidar Øvland
04.10. 11:00 Gudstjeneste ved Helge Spilling. 

Gullkonfirmanter deltar.
11.10. 11:00 Familiegudstjeneste v/Inge Berg Pettersen. 

Utdeling av 4-års bok. Høsttakkefest, 
Elle Melle Mini deltar.

18.10. 11:00 Gudstjeneste ved Helge Spilling
25.10. 11:00 Gudstjeneste ved Hjalmar Bjerga
01.11. 11:00 Gudstjeneste ved Inge Berg Pettersen
01.11. 18:00 Minnegudstjeneste ved Inge Berg Pettersen
08.11. 11:00 Familiegudstjeneste, 

baby og småbarnsgudstjeneste ved Helge Spilling
15.11. 19:00 Kulturkveld med Kirsti Haugen og frender
22.11. 11:00 Gudstjeneste ved Helge Spilling.

Fevik kirke
13.09. 11:00 Gudstjeneste v/Oddvar Tveito,

konfirmantpresentasjon, Valg til MR etter 
gudstjenesten, STI-tur kl. 10.  Søndagsskole

20.09. 19:00 Gudstjeneste ved Oddvar Tveito
27.09. 11:00 Gudstjeneste v/Inge Berg Pettersen Søndagsskole.
04.10. 19:00 Temakveld, Åsta Ledaal. Tema: Den gylne regel
11.10. 17:00 Familiegudstjeneste ved Inge Berg Pettersen. 

Utdeling av 4-års bok, høsttakkefest, 
Elle Melle Tween deltar

17.10. 16:00 Åpning av kunstuka med presentasjon av kunstnere.
Sang av Koralis, dir. Rolf Meyer Tallaksen

18.10. 19:00 Konsert med Bjørn Aslaksen
22.10. 19:00 Temakveld, Hans Erik Ruud
25.10. 20:00 Sangkveld med ProKor. 

Avslutning av kunstuka og trekning av kunstlotteriet.
08.11. 17:00 Familiegudstjeneste ved Helge Spilling.
15.11. 11:00 Gudstjeneste ved Helge Spilling. Søndagsskole.

LEKPRESTENS
små funderinger

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by
som heter Nain. Disiplene og en stor
folkemengde dro sammen med ham. 12 Da
han nærmet seg byporten, ble en død båret ut
til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun
var enke. Sammen med henne kom et stort
følge fra byen. 13 Da Herren fikk se enken, fikk
han inderlig medfølelse med henne og sa:
«Gråt ikke!» 14 Så gikk han bort og la hånden
på båren. De som bar den, stanset, og han sa:
«Du unge mann, jeg sier deg: Stå opp!» 15 Da
satte den døde seg opp og begynte å tale, og
Jesus ga ham til moren. 16 Alle ble grepet av
ærefrykt, og de lovpriste Gud. «En stor profet er
oppreist blant oss», sa de, «Gud har gjestet sitt
folk.» 17 Dette ordet om ham spredte seg i hele
Judea og området omkring.

SØNDAG 20. SEPTEMBER, 
17. søndag i treenighetstiden: Luk. 7,11-17

Lesetekstene: 
1. Kongebok 17,17-24
1. Kor.15,35-45

PREKEN
TEKSTEN

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!

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

I tillegg til fin medieomtale
av misjonsbefalingen og ar-
rangementet, samt bevisst-
gjøringen om det fortsatte
behovet for bibler til Kina,
kom det fra kiosksalg, naturs-
ti, frivillig startkontingent og
andre gaver inn kr. 13910,- til
Evangelisk Orientmisjon sitt
bibelspredningsarbeid i Kina.
Evangelisk Orientmisjon
(EOM) er en felleskristen mi-
sjonsorganisasjon grunnlagt
i 1889. Det sies at for hver
bibel som blir distribuert i
Kina, kommer 5-10 personer
til tro på Jesus. Videre skal
det aldri tidligere ha vært så
stort behov for bibler til Kina
som akkurat nå. Neste Kristi

Himmelfartsmarsj går av sta-
belen 5. mai 2016, rett etter
gudstjenesten i Fjære kirke.
Frem mot marsjen vil det bli
arbeidet med å gjøre ar-

rangementet til en felles-
kristen satsing slik at re-
sultatet i 2016 blir minst like
bra som i 2015.

Kristi Himmelfarts-marsjen 2015

9 personer møtte opp for å
svømme, sykle og/eller løpe
lørdag 8. august 2015, og det
kom totalt inn kr. 9210,- til
Strømmestiftelsens arbeid for
å redusere menneskehandel
og sexslaveri i Nepal/India.
200.000 personer forsvinner
hvert år fra hjemmene sine i
Bangladesh, Nepal og India.
Noen reiser frivillig med
løfter om arbeid mens andre
blir smuglet ut. Seks at ti
havner i sexindustrien. De
resterende havner i tvangs-
arbeid. Dato for neste års
Ironman Helgen er 13. august
2016, og alle er velkommen
da dette er en lavterskel-
Ironman. Arrangementet er

også en del av den årlige St.
Ragnvald markeringen, da St.
Ragnvald var en utmerket
idrettsmann i tillegg til å være

opptatt av å være andre
mennesker til hjelp. 

Ironman-helgen

20. juni 2015 ble Olavskilden
marsj/løp arrangert for
tredje år på rad, med start fra
Fjære kirke. Fra det lille fjel-
landet Nepal alene, for-
svinner titusenvis av jenter
hvert år fra hjemmene sine,
for så å ende opp som sex-
slaver i indiske bordeller der
det er vanlig å bli tvunget til
å betjene 20-30 kunder dag-
lig. De fleste sexslaver dør
før de er 20 år gamle, og
jenter helt ned i 6-7 års al-
deren er blant ofrene for
denne virksomheten. Olavs-
kilden marsj/løp har siden
2013 blitt arrangert for å
sette fokus på mennes-
kehandel og slaveri, og for å
samle inn noe midler til å be-
kjempe dette.

Blant årets deltakere var
Shane og Espen Adams fra
Wisconsin i USA, som i
sommer var på ferie i Grim-
stad. Ove Pedersen bidro
både med midler, samt med

å foreslå at det til neste år
også burde være en egen
sykkelløype, altså "Olavs-
kilden marsj/løp/ritt". Olavs-
kildeløpet ble arrangert med
støtte fra Ugland rederier, og
i samarbeid med Fjære
menighet, Xtra Agder Media
og AAFK BIL. De innsamlede
midlene (kr. 13280,-) fra årets
arrangement gikk til
HimalPartners prosjekt
"Kvinner i risikosonen". Også
i år har kontakten blitt pleiet
med sentrale politikere, da
det nå er på tide at norske
myndigheter tar et langt
større ansvar for den
m e n n e s k e r e t t s l i g e
situasjonen i Nepal / India
enn det som så langt har
vært tilfelle. Blant annet
arbeides det med å få fri-
gjorte slaver til å komme på
besøk på Stortinget og/eller
på Slottet, for å fortelle sin
historie.

Olavskiden marsj & løp

Elida Stalleland (12) deltok i
Olavskildeløpet for tredje
gang.
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– Hvorfor skifte jobb når du bare
har tre fire år igjen til en mulig
pensjonisttilværelse?

– Jeg trenger noen nye og
annerledes utfordringer for
de siste åra før jeg går av. Det
tror jeg blir godt både for meg
og menigheten på Fevik. Jeg
er ingen ungdom lenger, og
litt nytt og ungt blod tror jeg
er nødvendig for å ta arbeidet
her videre, ikke minst i møte
med alle familiene. Menig -

heten her trenger en yngre
mann, eller veldig gjerne en
kvinne. Det tror jeg blir bra!
slår han fast. Hvordan søker -
listen ser ut, vet han lite og
ingenting om.

HVOR KOM HAN FRA?
Oddvar Tveito kom til Fevik

i 1997. Da kom han fra stil-
lingen som kapellan i Flekke-
fjord. Selv om han sto midt i
et stort og levende arbeid i
kirka og KFUK-KFUM der
vest, var det noe ved Fjære og
Fevik som lokket. Han var lei

spenningen mellom kirke og
bedehus. Han kjente en del til
FMU gjennom sin svoger
Reidar Nørsett, som var med
der, og han så klare likhets-
trekk med ungdomsarbeidet
i Flekkefjord, hvor det var
svære Ten Sing-oppsetninger
i kirka og et veldig driv. Han
søkte Fevik også da Hans Erik
Ruud ble tilsatt, og inn-
rømmer at han ble litt skuffet
da han ikke fikk stillingen.
Men i 1997 var det hans tur.

Sammen med et stort og
korps av motiverte ulønnede

medarbeidere har han vært
med å omforme Fevik fra en
kirkeforening og arbeidskirke,
til andrekirke i Fjære sogn.

STARTET SOM SØNDAGS-
SKOLELÆRER

Oddvars «karriere» som
kristen leder og forkynner
startet i søndagsskolen. Alt
som 14-åring var han søn-
dagsskolelærer. Han vokste
opp med bedehuskulturen i
regi av Norsk Luthersk Mi-
sjonssamband (NLM). Med
den bakgrunnen kom han til

Oslo og bibelskole på Fjell-
haug, og var aktiv med i styret
i Misjonssalen, NLMs Oslo-
forsamling. Men der kjente
han etter hvert at «det ble noe
trangt», særlig hva sang og
musikk angikk, så han søkte
seg vekk fra derfra og vanket
i Metodistkirken i stedet, hvor
sangen og musikken hadde en
form som passet ham bedre.
Militærtjenesten avtjente han
i Garden. Der møtte han en
feltprest som fascinerte ham,
og han begynte på tenke på
om det var prest han skulle

bli. Likevel var det en jobb
som lærer han så for seg da
han begynte på kristendoms-
studiet ved Menighets-
fakultetet (MF). Men så be-
stemte han seg for å utvide og
ta teologien. Studiet gav mers-
mak, og han gikk over på
teologistudiet.

– Jeg er ikke noen habil
språkmann, så jeg strøk først
i hebraisk, i godt selskap med
Bjørn Eidsvåg, men kom meg
til slutt gjennom. Jeg er ikke i
første rekke teolog og forsker,
jeg er prest og trives bedre
med å møte mennesker enn å
stu dere bøker. 

Selv om han gikk på MF
måtte han ta hebraisk på TF
(Teologisk fakultet på Uni-
versitet) og fikk Rose Marie
Køhn som lærer.

– Et menneske med en
gripende omtanke og omsorg
for oss. Det var et viktig møte.
I det hele tatt har møte med
mennesker forandret mange
ting hos meg, forteller han.

Et av dem var Klara. Alt
mens han var student (han 20
og Klara 23) giftet de seg, fikk
barn. Først bodde de Oslo og
han var engasjert som søn-
dagsskolelærer i Markus
menighet. Siden flyttet de til
Lørenskog og ble innlemmet
i et flott, engasjerende menig-
hetsliv og indremisjonsarbeid.
De starta kor og deltok i kon-
firmantarbeid og ungdoms-
arbeid. Men heller ikke studier
kan vare evig. Da studietiden
var over ble han utfordret av
Gunnar Prestegård i Ind-
remisjonen til å søke seg til
Mandal som distriktssekretær
og prest.

– Jobben bestod i å holde bi-
beltimer, møteuker, startet
husfellesskap og celler. Jeg var
bevisst på at jeg var prest, ikke
bare sekretær. Også i Mandal
fikk jeg god kontakt med ung-
domsarbeidet. Der møtte jeg
blant andre Jon Kleveland.

Fra Mandal bar det videre
til Flekkefjord. Daværende
biskop Utnem utfordret ham
til å søke stilligen som
kapellan. Menigheten var i
ferd med å gå i oppløsning
grunnet en fastlåst konflikt
mellom prost og menighets-
råd. 

– Det gav meg en flying
start. Jeg kom på et vis til
dekket  bord og opplevde meg
veldig velkommen.

Tiden i Flekkefjord ser han
tilbake på som rik, men
krevende. De hadde tre barn
å følge opp, og etter hvert kom
den fjerde. Det ble veldig mye
barne- og ungdomsarbeid, og
Oddvar jobba mye. For mye.
Ikke sjelden ble det 60-70
timers uke. Arbeidsmengden
førte til et par permisjoner.

Først 2 år som religions- og
kroppsøvingslærer på videre -
gående skole. Den tiden ga et
viktig påfyll av kunnskap om
de ulik religioner og livssyn,
og spennende møter med
unge mennesker.

– Der kunne jeg blitt, men
valgte likevel å gå tilbake til
prestejobben. Det var prest
jeg var og ville være. 

I 1994-95 var han ett år som
feltprest for FN-styrken i
Libanon.

– Det var et veldig lærerikt
år, og viktig for min egen ut-
vikling, forteller han, og
nevner både det kollegiale
innen forsvaret, men også
som humanitær offiser i møte
med lokalbefolkningen, både
muslimer og ortodokse
kristne. Ved å delta i deres
feiringer og seremonier,
knyttet til både begravelser og
andre hendinger, opplevde
han mange lærerike møter
med mennesker. Året i
Libanon skapte en interesse
for denne regionen, som i
2005 førte ham tilbake dit, på
en 3 måneders studiepermi-
sjon. Siden har han arrangert
flere tema- og studieturer
både til Libanon, Syria, Tyrkia,
Jordan og Egypt. Trolig var
også FN-året i Libanon en
spire til hans seinere en-
gasjement for religionsdialog,
og videre kontakten med Syria
og den ortodokse kristne
kirken i Alleppo. Engasje -
mentet for å støtte og hjelpe
ortodokse som lider i det
borgerkrigsherjede i landet,
er noe han har bragt videre til
menigheten i Fevik kirke, som
har valgt en menighet i
Alleppo som sitt misjonspro-
sjekt. Oddvar har fått mange
venner der nede, og bærer på
en medlidelse for det som
skjer der nå.

DRØMMEN
OM ET EGET SOGN

I 1997 kom han altså til
Fevik. Alt første året gikk han
høyt ut i en debatt om å bygge
ny kirke på Fevik, og seinere
i en prosess  for å skille Fevik
ut fra Fjære, som et eget kirke -
sogn. Det ble det ikke noe av.

– Vi syntes vi hadde en for-
nuftig plan for dette, sog-
neprest Langås og jeg, men
det var mye jeg ikke visste og
skjønte den gangen. Jeg burde
forstått at mye av motstanden
mot en utskilling av Fevik som
eget sogn bunnet i at folk var
redd for å miste sin tilhørighet
til Fjære kirke. Jeg ønsket meg
et eget menighetsråd og med-
spillere lokalt på Fevik. Og det
har jeg jo fått like vel, smiler
han.

Løsningen til slutt ble at

arbeidskirkeforeningen ble
lagt ned, og Fevik ble kirke
nummer to i Fjære menighet.
Man fikk et menighetsutvalg
(MU) for hver av de to
kirkene, og et felles menig-
hetsråd (MR). Det kom også
flere stillinger blant annet
knyttet til barne- og ung-
domsarbeidet.

– Alt i alt tror jeg det er blitt
en god løsning, innrømmer
han.

– Hva har vært det beste ved
å være prest på Fevik?

Han må tygge litt på det.
– Det er flere ting. Det har

vært fint å oppleve at folk på
Fevik ser på meg som sin
prest, og at den gruppa om-
fatter flere enn dem som går
regelmessig til gudstjeneste i
kirken. Som prest møter jeg
mennesker både i sorg og
glede. Noen av de fineste
stundene har jeg hatt sammen
med sørgende mennesker. En
begravelse og en vielse er også
en gudstjeneste, og jeg har fått
mange tilbakemeldinger på at
jeg har fått være til hjelp for
mennesker i sorg. Jeg er opp-
tatt av å definere mennesker
innenfor. Det er ingen A- og
B-medlemmer i den norske
kirke. Alle er like viktige og
verdifulle. 

KONFIRMANTER OG
TROSOPPLÆRING

– Jeg innser at jeg ikke er
noen ungdomsprest lenger,
men det har like vel vært
givende med konfirmant-
arbeid. Men krevende, i den
forstand at kunnskapsgrunn-
laget ungdommene kommer
med til konfirmasjonstiden er
mye tynnere enn det var da
det enda var spesifikk kristen-
domsundervisning i skolen.
Tidligere hadde en noe å spille
på, de hadde en viss bibel-
kunnskap som nå viser seg å
være svært mangelfull. Derfor
er konfirmantopplegget blitt
vesentlig mer innholdsrikt.
Det er påtakelig hvor mye
mindre ungdommene vet om

kristendom og om Jesus. Det
er ingen tvil om at overgangen
fra dedikert kristendoms-
undervisning i skolen til frivil-
lig trosopplæring i kirken har
senket kunnskapsnivået
brutalt. 

– Har trosopplæringsreformen
ikke fungert etter hensikten?

– Nei. Og det tror jeg vi må
se i øynene. Selv om vi har
mye godt barne- og und-
domsarbeid vil jeg vil si det,
fordi kirka arbeider utifra
frivillighet og kan ikke favne
så bredt som det obligatoriske
kristendomsfaget i skolen
kunne. Det er en formidabel
oppgave, og med mye mindre
ressurser. Det så veldig bra ut
da vi som forsøksmenighet
startet vårt «Sammen»-pro-
sjekt for en del år siden, med
gode planer for et aktivt sam-
spill mellom hjem og kirke,
men det har vel ikke gitt de
ringvirkningene vi håpet på.
Utfordringen har vært for stor.
Særlig har det gått ut over de
fra 0–15, altså før konfirma-
sjonen. De som deltar i det
kirka tilbyr for de ulike alders-
gruppene; i dåpsskole, søn-
dagsskole, barnearbeid, FMU
og minilederkurs – får en god
trosopplæring, men siden det
er basert på frivillig deltakelse,
når det en prosentvis mindre
gruppe, slår han fast.

– Overfor foresatte, som
velger dåp og konfirmasjon
for barna sine, er jeg tydelig
på at det forventes at de også
stiller opp når det legges opp
til noe som er for dem. Tros-
opplæringen må bygge på et
sambarbeid mellom hjem og
kirke. Når vi snakker om hva
de kan gjøre, sier jeg sier til
dem: Be kveldsbønn med
barnet ditt, be bordbønn, og

snakk om «vi kristne» og ikke
«de kristne». Det kan hjelpe
barnet til å forstå at at det er
inkludert og hører til i det
kristne fellesskapet. I samtale
med foreldre er det svært
mange som nevner verdien av
Søndagsskolen. Den har alltid
vært viktig i trosopplæringen
for de yngste , men nå er den
blitt enda viktigere, under-
streker Oddvar.

– Når «alle» i et kull igjen
samles til konfirmasjonsfor-
beredelse, viser det seg at
noen kan mye, og mens andre
er nesten blanke i kristen-
domskunnskap. Derfor må
konfirmantundervisningen
ofte helt ned på grunnopp-
læring for tette hullene i
kunnskapen. Det er tanke -
vekkende, både for kirka og
samfunnet, sier Oddvar.

– I en slik situasjon er det
kjempeflott at 90 ungdom -
mmer velger å være med
FMU på sommertur en uke,
smiler han.

– Ofte har jeg tenkt, når vi
avslutter en konfirmant-
weekend på søndagen, at det
det var nå vi skulle begynt. I
løpet av en weekend rekker vi
bare å bli varme i trøya. Da
hadde det vært verdifullt å
kunne fortsatt hele uka
etterpå, eller mer, i stedet for
å ha alt spredd ut over en
høst/vinter.

LITURG, PREST
OG LEDER

– Du er kjent for å levere
«gode prekener»; godt forberedt,
godt formulert og gjennomtenkt.
Fra prekestolen sa du en gang
noe slikt som at hadde det ikke
vært for prekenforberedelsene
er det ikke sikkert du hadde vært
en kristen?
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Jeg er ikke i
første rekke
teolog og
forsker. Jeg er
prest og trives
bedre med å
møte mennes -
ker enn å stu -
dere bøker

Oddvar prest

”

Det bærer nordover
for Oddvar prest
Ingen ting varer evig, i alle fall ikke her i verden, og det er nok viselig. Etter 18 år er det slutt på
tiden som prest på Fevik for Oddvar Tveito. I september drar han nordover, til Andenes, for å ta
over som sogneprest der. – Det blir nye utfordringer som jeg gleder meg til, forteller han.

Fra prekstolen og virket som prest i Fevik kirke går nå ferden til en ny arbeidsplass lenger nord på kloden for Oddvar Tveito.

F PEER RØDAL HAUGEN
TEKST & FOTO
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Nye takter på bedehuset

For Torjus betyr flyttingen til
Grimstad å komme nærmere
familie både her og på Vegårs -
hei. Også Hilde gunn har
kommet hakket nærmere for-
eldrehjemmet – på Frekkhaug
ved Bergen. Ikke før hadde de
slått seg ned i sitt nye hjem i
Grosåsen før jakten på et be-
dehus eller en skole startet.   

Enda et bedehus 
legges ned

Aktiviteten på bedehuset i
Lia har sakte men sikkert gått
tilbake, slik det har vært tilfelle
for det ene bedehuset etter det
andre i Grimstad – og andre
steder. Men og mer ak-
tiveteten er blitt samletom de
kirkene og de større forsam-
lingene. Folk er blitt mer
mobile, de små lokale grup -
pene har entene blir hjemme-
grupper, blitt dele av større
grupper eller blitt «over-
flødig» og har lagt ned. 

Leif Hodnebrog, som er en
av flere som har vært med i
prosessen med salget, forteller
det var flere forhold som lå til
grunn for avgjørelsen.

– Den sterkt reduserte ak-
tiviteten var en viktig grunn,

i tillegg til utgiftene til
vedlikeholdet. Fortsatt har vi
både Håbbestad skole og be-
dehuset i Kroken som vi kan
bruke til de aktivitetene som
fortsatt er i drift.

Ominnredning
Kort etter overtakelsen av

bedehuset, var Hildegunn og
Torjus, og hjelpende venner,
igang med å omgjøre huset til
musikkstue og studio, ivrige
etter å komme igang og bruke
huset. I nisjen bak i storsalen
er alt et rom i rommet i ferd
med å ta form. Der skal det bli
lydtett opptaksrom.

– Vi er veldig utålmodige
etter å komme i gang her, inn-
rømmer Hildegunn. 

– Vi gleder oss  blant annet
til å invitere byda inn her når
vi er klare, og vise dem hva vi
har gjort med bedhuset deres
og fortelle litt om planene.

– Vi har jo lovet folk at i
slutten av september skal det
være klart til opptak her, for-
teller Torjus.

– Hvilket prosjekt er først
på planen?

– Vi skal gjøre ferdig en
plate med Sigvart Dagsland,
forteller Torjus, og så skal vi
lage en ny plate med Garness
(Hildegunn og tvillingsøster

Ingelinn, pluss Torjus).  I til-
legg til det musikalske sam-
arbeidet med kone og sviger-
inne, er Torjus ettertraktet
keyboardist og samarbeider
med flere kjente norske ar-
tister og grupper, som Dags-
land og Odd Nordstoga.

Garness har gjort det noe av
et varemerke å gjøre opp-
takene i ulike rom, som for å
det lydbildet de er ute etter, i
tillegg til bruk av «rare instru -
menter» og lydkilder.

– Vi er veldig spente på
hvordan lyden i dette rommet
vil høres ut, forteller de to
opprømt.

– Men det høres veldig bra
ut forløpig, smiler de.

Lia bedehus har vist seg å
være nokså perfekt i forhold
til det rombehovet de hadde.
Hverken mer eller mindre.
Her er kjøkken, toalett, en
storesal med en lillesal på
siden. Opptakskontrollen
tenker de vil bli i lillesalen,
mens storesalen blir til opp-
tak, sammen med det helt
stille og lydtette rommet de
bygger bak i nisjen.

– Hva med intimkonserter?
Joda, de har tenkt på det

også, at det også vil være noe
de vil jobbe med.

– Møte med …?

– Tja, kanskje vi kan avslutte
opptaksjobben med Sigvarts
plate med en intimkonsert her
og by på litt av det som kom -
mer på plata? tenker de høyt.
Så får vi bare håpe at Sigvart
er med på notene.

Når huset ikke lenger skulle
være bedehus, kan en vans-
kelig tenke seg et lykkeligere
eierskifte.

– Uansett er det viktig for
oss, og det har hele tiden vært
en del av idéen vår når vi var
på jakt etter et bedehus, at det
fortsatt skulle fylles av kristen
sang og musikk, og sånn sett
føre noe av bedhusarven
videre, men på en litt ny og
annen måte. 

Fjære menighet er i alle fall
heldige som har fått to slike
kapasiteter til bygda. Selv om
noen sikkert vil kjenne på
sorgen over at enda et be-
dehus legger ned driften, så
skal vi være takknemlige for
at disse to unge, dyktige og
bevisste kristne musikerne
velger å satse som de gjør.
Fjære menighet er velsignet
med mange gode krefter
innen sang og musikk alle -
rede. Selv om de to har
hjemmeadresse i Grimstad
menighet, håper og tror vi at
vi skal få se og høre dem i
Fjære også, med og uten
frender. Hjertelig velkommen
til oss!
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– Det kan jeg godt ha sagt…
Jeg preker til meg sjøl og
møter ofte meg sjøl i døra. Jeg
prøver å ikke være en som
løfter pekefingeren til folk. En
livsnær kirke er noe jeg ønsker
å stå for.

Og han innrømmer at han
bruker mye tid på prekenfor-
beredelse, som en viktig del
av omtanken for det han kal -
ler sin gudstjeneste menig het.

– Gudstjenesteliturgien har
vært gjennom en reformtid som
har tatt noen år. Hvordan er du
fornøyd med resultatet?

– Det er nødvendig at vi er
i forandring, men jo eldre jeg
blir, jo mer ser jeg verdien av
noe som er bestandig og som
har bærekraft over tid.
Liturgien har vist bærekraft i
snart 2000 år. I en tid hvor
mye endres hurtig, er det
viktig at vi endrer med varsom
hånd. Hvis ikke står vi i fare
for å kaste barnet ut med
badevannet. Jeg skjønner at
folk kan føle seg fremmed
overfor det nye, for det gamle
var vel etablert i bevisstheten.
Liturgien har vi hatt helt fra
urkirken. Det er språket og
musikkstilen som har vært
mest i forandring, for noen til
det ugjenkjennelige. Jeg for-
står også at det kan oppleves
forvirrende at liturgien er ulik
fra Grimstad til Landvik til
Fjære og Fevik, at det er sted -
egne varianter av litur gien.
Samtidig ser jeg verdien av
denne stedegenheten, at hver
forsamling kan sette sitt preg
på sin gudstjeneste. Jeg mer -
ker jo på meg selv at jeg opp-
trer annerledes i Grimstad
kirke enn jeg gjør her i Fevik…
Men jeg tror det vil komme
en innstramming når Kirke -
møtet skal vurder ordningen
igjen. I Fevik kirke synes jeg

vi har kommet fram til en god
variant, med gode musikalske
valg på leddene, og jeg må be-
rømme vår musikalske leder
Kirsti Haugens bidrag til å
gjøre gudstjenesten nær og
levende.

Men han har noe på hjertet
angående gudstjenesten som
han ikke er fornøyd med. Det
gjelder klapping.

– Det er ikke klappingen i
seg selv, for den kan fungere
som en respons og en deltak-
else. Men klappingen er vel
ofte et tegn på at vi er publi -
kum? Gudstjenesten er for
deltakere som vil møte Gud
og lytte til hans ord, og ta imot
hans gaver i tilbedelse og und-
ring.

– Er det noen mål du har hatt
for ditt virke på Fevik, som du
ikke har nådd?

– Vi har ikke fått ny kirke,
men på sikt tror jeg den
kommer. Vi trenger et kirke-
bygg å være stolt av. Det opp-
lever jeg at de som er knyttet
til Fevik kirke er i dag, etter
den oppgraderingen av
bygget som har skjedd de siste
åra. Folk var ikke stolte av
bygget slik det var før. Men
det er de nå. Likevel trenger
vi et bygg for framtida, og da
må det bygges nytt, og jeg tror
det blir her på denne tomta.

– Ikke noen Skagerak-katedral
i fjæresteinene og glassvegg mot
havet og Torungen?

– Den var vel aldri ment å
ligge ved Storesanden, men
på eiendommen til gården
Fevik. Likevel kan det se ut
som det løpet er kjørt. Men
selve saken, om ny og større
kirke, jobbes det fortsatt aktivt
med, så det blir nok en gang.

– Hva er du glad for å ha vært
med å få til?

– Det er flere ting. Jeg er

glade for en stille økende
gudstjenestedeltakelse og at
lille Fevik kirke er blitt kirke
nummer to i Fjære. Det er
gledelig at flere og flere ønsker
å døpe barna sine her, fordi vi
er blitt kirka deres i deres lo-
kalmiljø. Jeg er stolt over at
det er vi, takket være vår
dyktige musikalske leder, som
lager til en fantastisk jule -
nattiné i Fevikhallen hvert år,
og at vi, takket være et stort
korps av frivillige, arrangerer
St. Hans i Ranviga år etter år.
Det er i det hele tatt mange
ulønna medarbeidere som
gjør en stor innsats i Fevik
kirke. Vi har en oppegående
Søndagsskole (selv om vi nå
mangler et par lærere). Det er
fantastisk at kirka er i bruk
hver eneste ukedag, med ak-
tivitet knyttet både til barn,
unge og voksne, og at folk
nærmest står i kø for å kom-
me inn, så snart noen andre
er ferdig. Barnehagen i kirka,
som jeg forøvrig ikke har skal
ta det minste ære for – det er
det andre som skal – går det
gjetord om.

DEBATT
– Det er ingen hemmelighet at

du de siste åra har gått ut med
standpunkt vedrørende homofili
og vielse av likekjønnede, som
kolliderer med standpunkt kirka
har hatt gjennom generasjoner,
og du har fått kritikk for det,
både muntlig og i media. Det er
brukt ord som «ubibelsk» og
«vranglære». Hva gjør det med
deg?

– Jeg er ikke redd for debatt.
Og jeg er ikke redd for å stille
spørsmål jeg ikke umiddelbart
har svar på. Vi må hele tiden
spørre oss hva som er rett og
hva som er galt. Jeg også. Og
på leiting etter svar i Bibelen

leser alle gjennom et eller flere
par briller. Jeg mener at Bi-
belen må leses gjennom his-
toriske briller, og i sin tur
tolkes inn i vår tid. Du finner
ikke Guds klare ord i ett og alt
bare ved å lese. Og opp gjen-
nom kirkehistorien har kirken
hele tiden måttet finne kom-
promisser. For meg er det
viktig å møte mennesker og
lytte. Jeg ser ikke noe galt i
likekjønnet forpliktende
samliv, tvert imot. Det er det
uforpliktende samlivet jeg
synes er problematisk. Hele
tiden forsøker jeg å tenke hva
Jesus ville sagt og gjort. Han
så det enkelte menneske og
gav det respekt, selv når de
handlet på tvers av det som
var opplest og vedtatt som rett
på den tiden. Samtidig har det
vært en tendens til å forherlige
tvilen, som gjør den nærmest
til en unskyldning for ikke å
ta stilling eller søke noen
tilnærming. Undring og tvil er
ikke det samme.

– Hvordan ser framtida ut for
kirka?

– Jeg frykter ikke for kirkas
framtid. Hvis Jesus sto opp fra
de døde 1. påskedag, så er det
egentlig ingen grunn til uro
over kirkens fremtid. Jeg tror
også vi vil se en individualisme
på retur og en større søken
etter felleskap og levende
nettverk, og at kirka fortsatt
vil være viktig for ethvert lo-
kalsamfunn. Hvis det er noe
vi har grunn til å frykte, er det
materialismen. Det er fiende
nummer én, ikke seksuallivet.

Men han har én bekymring
for kirka, og det er at den har
blitt topptung og byråkratisk,
og at krefter og ressurser
ødsles på en oppsvulmet og
rotete organisasjon.

– Vi trenger mer og mer en
kirke som er en omsorgskirke.
Og jeg må bare innrømme at
det diakonale har ikke vært
min sterke side. Men jeg ser
at kirka trenger det. Mange er
opptatt med undervisningen
og opplæringen, men få
jobber med omsorg og det
diakonale. Vi trenger en
diakon i vår menighet. Jesus
var først og fremst en om-
sorgsperson! Kirka må også
fokusere mer på omsorg.

REISEN GÅR NORDOVER
– Hva er det som gjør at du vil

nordover?
– I tillegg til det jeg sa om

nye utfordringer, er det klart
det også er mye av eventyr-
lyst… Lysten til å oppleve noe
nytt og helt annerledes. Jeg
trenger det, og andre trenger
å bli kvitt meg, humrer han.

– Er det en utslitt brukt-prest
de får der nord?

– På ingen måte. Jeg kjenner
jeg fortsatt har mye å gi og har
krefter igjen, og er klar for nye
utfordringer. Andre utford-
ringer. Min forgjenger har for-
talt meg at det viktigste møte-
stedet er bakeriet. Det lyder
spennende. Barnekoret tren -
ger gitarist, så jeg må kanskje
børste støv av de ferdighetene.
I det hele tatt er det mye
musikkaktivitet i Andenes, har
jeg fått vite. Jeg kommer til å
møte en kirkeverge som er ak-
tiv innen musikk og en
bulgarsk-norsk organist –
kanskje ikke helt som Kirsti.
Jeg vet at jeg kommer til et
forholdsvis lite og konsentret
sted med 2500 innbyggere.
Det gjør at jeg slipper de lange
kjørturene. Tvert imot har jeg
lovet Klara at vi skal sykle mer.
Kirka betyr mye for folk der,
og på et så lite sted blir
presten veldig synlig og
sentral. Det kjenner jeg litt på
at ikke er helt meg…

– Du er klar over at man kan
bli hodestups forelsket der nord,
i naturen altså… Kanskje du blir
der oppe?

– Jeg tror ikke det. For
mange bånd knytter oss til
Sør- og Østlandet, med barn
og barnebarn. Men det er mye
for naturens skyld jeg reiser
oppover, og jeg ser fram til en
del reising og turer i området.
På fritida håper jeg både å få
spille en del golf og dra på fis-
keturer. Lederen for barne -
koret er norgesmester i
stangfiske til havs. Forhåpent-
ligvis får hive meg på en slik
tur. Det høres gøy ut! Det er
to år jeg har bundet meg til,
så får vi se. En av sakene jeg
har brent litt for her, er kunst
og kultur i kirka, og tema-
kveldene vi har hatt. Det har
vært inspirerende og det er
noe av det jeg håper å kunne
bidra med i Andenes også.

20. september blir det av-
skjedsgudstjeneste for Odd -
var, og Klara, i Fevik kirke,
hvor det hadde vært hyggelig
om «alle hans menig heter»
møtte fram. Fjæreposten sier
takk for samarbeidet og
ønsker lykke til med nye opp-
gaver på et nytt sted. Kanskje
kan vi forvente en «hilsen fra
gamlepresten» når han har
lagt bak seg noen turer til ba-
keriet.

Musikerparet Hildegunn Garnes Reigstad og Torjus Vierli har drømt om å få overta et
gammelt bedehus eller en liten skole. Nå er drømmen gått i oppfyllelse. De har slått
seg ned i Grimstad, og overtatt bedehuset i Lia. Der skal det bli studio og tonesmie.

Torjus og Hildegunn er godt kjent med bedhuskulturen, og
tar den videre på sin måte.

Han har litt å rydde i når
kontoret skal tømmes etter
17-18 år.
– En samler på så mye som
en tenker kan komme til
nytte, sier Oddvar. 
Det vil lyde kjent for noen og
enhver.

F PEER RØDAL HAUGEN
TEKST & FOTO

Så snart bedehuset var deres,
gikk de to (med frender) igang
med snekkerarbeidet for å
gjøre det om til studio og tone-
smie.



Samarbeid og dugnar er suk -
sessfaktor nummer en bak
FMU-loppemarkedet. Det at
et stort korps av frivillige
vokse med hjerte for ung-
domsarbeidet i menigheten,
stiller opp år etter år, trekker
ungdommen med seg etter
hvert som de gror til, og lar
dem oppleve at det er både
plass til dem og behov for
dem, gjør at «denne skuta

både flyter godt og holder fin
fart».

Man kommer ikke utenom
noen tanker omkring bruk og
kast når man vandrer omk-
ring på et loppemarked av
denne størrelsen. Men ho -
ved tanken man må holde fast
ved er at dette er en stor og
viktig sentral for gjenbruk og
god forvaltning. Svært mye
av det som omsettes her had -
de havnet på fyllinga om ikke
FMU hadde tatt jobben med
å samle, ordne, sortere, lagre
og videreformidle.  I tillegg
gir det FMU et solid øko-
nomisk grunnlag for et stor
og viktig ungdomsarbeid.
Tankekorset blir at selv res-
tene, det som står igjen etter
markedet, representerer store
verdier, som ikke lar seg
berge. Det er egentlig først
da det går opp for en hvilken
overflod vi omgir oss med.
For en bokelsker er det hjer -
te skjærende å se Johan Falk-
bergets klassiske verk ligge
igjen – fyllinga neste. Vel, så
galt gikk det heldigvis ikke.
Litt forsiktig pushing, og en

ung mann forbarmet seg.
Heldig for ham. 

Men det nytter ikke å bli
melankolsk. FMU har gitt sitt
bidrag til redningsaksjonen,
og uten den ville det gått mye
verre.

Så takk for innsatsen alle
sammen! Dere gjør en
kjempejobb, enten dere er
synlige eller usynlige i
folkehavet. Det ble ikke
400.000 dette året heller, men
det kan det fort bli neste år.
378.000 er like fullt et for-
midabelt resultat. Godt jobba!
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90 på sommertur med FMU

Med innleid buss fra Nettbuss
og vår egen flotte buss var det
90 forventningsfulle ung-

dommer og ledere som gledet
seg til en uke sammen i Tys-
kland.  Og hvilken flott uke
det ble! Vi ankom leiren på
fredags morgen, og det tok
ikke mange minuttene før
ungdommene plasket i bas-
senget og benyttet seg av alle

de flotte fasilitetene der. Vi in-
stallerte oss i hyttene ut på
ettermiddagen og vi var alle -
rede godt i gang. 

Om morgenene og kveldene
hadde vi samlinger med an-
dakt, lovsang, konkurranser,
underholdning og FMUs egen

Tradisjonen tro arrangerte FMU sommertur for ungdommen nok en gang. Etter ung-
dommens ønske ble turen lagt til kjente Center Parks i Bispinger Heide – en plass
som FMU kjenner nesten like godt som Fjære-parken. 

378.000

En utrolig energisk dugnadsgjeng loset nok et gedigent loppe -
marked vel i havn første lørdagen i september, og skaffet
378.000 kroner til FMU-arbeidet. Både fra indre bygder og nabo -
kommuner og -fylker var det kommet folk på jakt etter godbider
og rimelige og gode gjenbruksvarer, eller lopper, som det heter.

FMU-ledere og gode hjelpere gjorde nok en formidabel jobb med årets loppemarked – en begivenhetdet går gjetord
om langt ut over kommunegrensa. FMU-loppemarkedet har lenge vært Sørlandets største loppemarked. 

Denne bestefaren ville ikke
ha navnet i avisa, men
kunne fortelle at han hadde
tatt turen fra bokbykanten.
En god bunke bøker til
barnebarn var fangsten i
bokteltet.

Denne unge damen hadde
skaffet seg sin tredje sy-
masking, men denne flotte
gamle Singer-maskinen var
det hun spesielt hadde
ønsket seg.

Ingen handsfree her. Auk-
sjonsgeneral Kjell-Olav
Haugen spiser i fart.

Hvis denne karen ser skuffet
ut, er det bare synsbedrag.

F PEER RØDAL HAUGEN
TEKST & FOTO
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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

avis (hvis ikke redaksjonene
sovnet ved desken).

Uka ble fylt opp med mas-
se forskjellige aktiviteter og
en av höydar-ene var dagen
i fornøyelsesparken Heide
Park.  Heide Park er en av
Europas største parker med
utfordringer for alle.  Den
kjente gokartbanen til Ralf
Schumacher besøkte vi
også.  Her fikk vi utfordret
våre kjøreegenskaper, som
medførte «betydelige»
skader på kropp og kanskje
litt på stolthet. Mens noen
ikke klarte å holde seg oppi
gokarten var det andre som
ikke klarte å holde nok av-
stand til hverandre. Dette
resulterte i blåmerker,  for-
slåtte ribbein, vonde armer
og bein, men gøy var det!

På tur er det også viktig å
få pirret konkurranse in -
stinktet hos enhver deltager.
Mesternes mester ble ar-
rangert, der hver hytte skulle
kle seg ut, lage heiarop og
konkurrere mot hverandre i
ymse aktivi teter. Leder hytta
opp i en kreasjon bestående
av miniskjørt og bare det!
Under lekene blir det mye
latter og faktisk også litt
svette.

Vi i lederteamet synes vi er
utrolig heldige som hvert år
får lov til å reise på tur med
Grimstads flotteste ung-
dommer. Det er fantastisk å
få lov til å dele det glade bud-
skapet fra bibelen med en
slik gild gjeng på tur. 

Vi har blitt en sammens-
veisa gjeng og en god kjerne
som legger grunnlaget på
mandagskveldene fra au gust.
Høsten er allerede i gang og
vi håper å treffe mange nye
og gamle FMU ’ere hver
mandagskveld fremover. 



Underveis ble det servert kaffe
og deilig hjemmebakt kake.
Denne var Gerd Risholm
mester for.

Vi fikk også med oss en
tankevekkende og inspirer-
ende andakt av Oddvar
Svalastog. Han tok utgangs-
punkt i sangen «No livnar det
i lundar» av Elias Blix, og
fokuserte på at dikteren har
pekt på bildene i naturen for
å få fram det åndelige. Da Gud
sendte Den hellige ånd, kom
gleden og fryden. Lovsang til
Gud er det som kjennetegner
Den Hellige Ånds virke.

På smale veier loset Kjell
Olav oss trygt fram til første
stopp, ved Dypvåg kirke. I
denne vakre kirka, fra 1200-
tallet, fikk vi 35 minutters in-
teressant omvisning.

På folkemunne er dette
gudshuset kalt for «Dyvæ
kjærke», og det er kanskje
aller mest kjent for sitt rike og
eiendommelige interiør.

Stilen i kirkerommet var
barokk, men i 1885 ble
rommet ribbet og overmalt.
Den gamle døpefonten fra
1100 – tallet ble brukt til
blomsterurne på Lyngør, og
der ute fungerte dåpshuset
som lysthus. Men i perioden
1921 – 1923 restaurerte maler
Lars Backer og maler Finn
Kraft kirkerommet, og både
døpefonten av kleberstein og
dåpshuset ble levert tilbake
fra Lyngør.

På Gjeving sluttet riksveien

til Lyngør, men ved brygga
der ventet en hyggelig mann
på å frakte oss over til Europas
best bevarte tettsted.. Ikke alle
deltakerne var like spreke til
bens, men ombordstigningen
gikk greit.

Som for alle andre besøk-
ende, ble idyllen Lyngør en
opplevelse. Gradstokken viste
22 grader Celsius, og vi
deltakere hadde det fint, enten
vi valgte å nyte øya fra en
koselig benk eller vandret
rundt, på små stier, mens vi
ble fortalt Lyngørs historie.

På det meste hadde Lyngør
600 innbyggere, fordelt på de
fire øyene: Lyngørsida,
Odden, Holmen og
Steingsøya. Da var der 12 loser
og 5 -6 butikker: telegraf fra
1866, kafeer, bakeri, slakter og
skomaker , i tillegg til en
«Modehandel. Det var mange
redere og sjøfolk på Lyngør.

I dag er Lyngør en fredelig
plett i vinterhalvåret, men om
sommeren er her et yrende liv.
Folk og båter kommer fra
fjern og nær. 

Vi fikk høre den spennende
historien om det dramatiske
sjøslaget ved Lyngør under
Napoleonskrigene  i  1812.
Slaget ble utkjempet  i
Lyngørsundet mellom  den
dansk/norske og den britiske
flåten. Den store, stolte
dansk/norske fregatten
«Najaden» sank, og britene
vant i første omgamg.   Men
de var blitt påførte store
skader, satte seil og unnslapp
i åpen sjø.       

Etter en lenger båttur mel-
lom øyene der ute ventet en
bedre middag på Bokhotellet
ved Gjeving brygge.  Deilig
svinekam og eplekake  falt i
smak.

Normann Risholm er en
dyktig organisator. Han til-
rettelegger på en ypperlig
måte, og nøyaktig på avtalt
tidspunkt  returnerte vi til
FMU – bygget. Da hadde han
på siste deler av hjemturen
fortalt oss morsomme his-
torier. Mange takk for en flott
tur!Å vandre krever ingen

øvelse, ingen teknikk,
ikke noe utstyr, ingen
penger. Alt man tre ger er
kroppen, plass og tid.
Men det å gå oppreist
kan også være en hand-
ling og en ånde lig er-
faring. 

Forfatteren går på lystvand-
ring i filosofiens og litte -
raturens historie, og viser
hvordan det å tenke med
føttene har vært praktisert fra
antikkens greske filosfer via
Rousseau, Kant, Nietzsche og
Kierkegaard, til Thoreau og
Gandhi.

Fra pilegrimsreise til prome -
nade og protestmarsj.  De
daglige gåturene setter spor i
teksten i form av rasende,
ydmyke eller systematiske er-
kjennelser.
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Stor oppslutning om
tverrkirkelig klimamarsj

Jo mere vi er sammen, 
jo gladere vi blir

Frédéric Gros
gå! En filosofisk fodrejse
Kristelig Dagblads forlag
(dansk)
hft. 201 sider

GOD
BOK

Gå!

Det heter så i sangen. Sol, blå himmel, et flott opplegg, en dyktig
sjåfør og godt humør gjorde at de 39 «gamlisene» på årets 60+ - tur
til Lyngør fikk en minnerik opplevelse. Så er det kanskje riktig som
sangen sier …

diakoni
UTVALGET

fra

Klimapilgrim 2015 er en na-
sjonal, tverrkirkelig mobili -
sering for klimarettferdighet.
Marsjen som diakoniutval -
gene i Grimstad, Landvik og
Fjære arrangerte den 9. august
var et ledd i denne nasjonale
mobiliserin gen. Pilegrims-
reiser, som fungerer som en
stafett, startet på Svalbard
/ Nordkapp, via Olavsfest -
dagene i Trondheim, til Oslo
16. august. En stafettpinne i
form av en vannflaske med
vann fra Olavskilden ved

Fjære kirke, ble overlevert til
biskop Midttømme på Grim-
stad havn 13. august.

Godt over 100 deltakere
møtte fram til starten ved
Øyestad kirke, hvor Jon Fløy-
stad holdt et lengre innlegg
om Øyestad kirke, før marsjen
mot Fjære kirke kunne starte.

Ingard Ljosland var vand-
ringsleder på vegne av dia -
koni utvalgene. Det var lagt
opp en rute via Bjørnetrø og
Bringsværd, med diverse
stopp underveis, og utarbeidet

et program i form av orien -
teringer, salmer, bønner og
lesninger. Dessverre sprakk
tidsskjema alt i starten slik at
det meste av dette program -
met ikke ble gjennomført, for-
di man måtte nå det oppsatte
avslutningsarrangementet i
Fjære kirke. I deilig sen som -
mervær og et nydelig kultur-
landskap over historiske tom -
ter, ble det en fin vandring.
Bare synd det at tidssprekken
gikk ut over det utarbeidede
opplegget til bruk underveis.

Turen fra Øyestad kirke til Fjære kirke gikk gjennom vakkert kulturlanskap på historisk
grunn, over Bjørnetrø og Bringsværd, i deilig seinsommer-søndagsvær.

«Skaperverkets evangelium»
Det er tema for samlien som skal være på Grimstad råd-

hus den 22. oktober 2015 kl. 19.30.
Prest Håkon Borgenvik, med bl.a. foredraget «Se fuglene

under himmelen» og poet Torbjørn Kloster blir med.
Målet med denne kvelden er først og fremst å skape

naturglede og inspirere mennesker til å bruke naturen. Det
er det beste utgangspunkt for å rette fokus mot vår rolle
som forvaltere og hvordan vi som lokalmiljøer og
enkeltpersoner kan leve enkelere og mer bærekraftig, for
å bidra til å snu en negativ utvikling av vårt globale miljø.

Møte med flyktningekoordinatoren
Når dette leses har Diakoniutvalgene nettopp hatt møte

med Grimstad kommunes flykninge koordinator i Grimstad,
Tora Skippervold, for å snakke om integrering.

BRYGGEKAPELLET trenger vikarer
Bryggekapellet er et treffsted og et samtalested med

mulighet for stillhet og bønn.  I allrommet kan du sette deg
ned ved små kafebord, drikke en kopp kaffe eller te og spise
nystekt vaffel. I tillegg er det stille-rommet hvor du kan
lukke døren, hvor du kan samtale, være alene, tenne et lys
eller be.

Dersom du har lyst å prøve deg som vikar, sammen med
en erfaren vert, så ring styremedlem Gerd Torhild Grøsle
Risholm 99 41 01 22. Kapellet er åpent hver dag man.-lø.r
fra 11-14 og to verter er tilstede. Noen lørdager er det
temasamlinger. Velkommen innom.

• Temasamling i bryggekapellet om organdonasjon, 3.
oktober. Tidspunkt kunnkjøres seinere.

• Temasamling i bryggekapellet om ikoner,  14. november,
v/ Randi Schmith Grue.

• Diakonisøndag blir markert under gudstjeneste i Fjære
kirke 18. oktober med Helge Spilling.

• Ellers er det en god del alders Jubilanter som får besøk
og en blomst utover høsten.

• Takk til Børre og Ingunn for innsatsen med Bibel marsjen
på Kristi Himmelfartsdag og senere Olavskildeløpet.

• Har du lyst å være med i diakoniutvalget, vennligst ta
kontakt.

DIAKONI
Nestekjærlighet, Inkluderende Fellesskap, 

Vern om Skaperverket, Kampen for rettferdighet
VELKOMMEN TIL ARRANGEMENTENE

At vandre  er ikke en
sport. Det er barne -
mad at sætte den
ene fod foran den
anden. Når man
mødes, er der ingen
resultater, ingen tal.
Vandreren fortæller,
hvilken vej han har
gået, på hvilken sti
det smukkeste lands-
kab udfolder sig,
hvilken udsigt man
har fra et bestemt
forbjerg.
Sitat fra boken og vaskeseddelen

”
60+
F LIV MARION TØNNESØL

TEKST & FOTO



Denne uka i oktober rydder ivrige kunstmedarbeidere i Fevik kirke
menighetssalen for å gi plass til den årlige kunstutstillingen.
Veggene skal fylles med kunstverk fra profesjonelle kunstnere.

Tema for utstillingen er «Skapt for å skape» som det har vært
ved alle de tidligere utstillingene. 

Fevik barnehage har sin egen utstilling inne i kirkerommet. 
Fevik kirke har sett det som sitt mål og gjøre terskelen lav og

døren høy slik at mange kan komme inn og få med seg kunst-
utstillingene og andre arrange menter som vi har i samme uke. 

Utstillingen åpner lørdag 17. oktober og avsluttes søndag 25.
oktober.

KUNSTUTSTILLINGEN
Hovedutstiller:  Tove Krogh

Andre utstillere: 
• Otoniel Herrera
• Dag Telhaug
• Anne Randi Herland
• Jeannie O. Høydalen

Lørdag 17. oktober kl 16:
Sang av KORALIS dir. Rolf Meyer Tallaksen 
Søndag 18.oktober kl.1900:
Konsert Bjørn Aslaksen
Torsdag 22. oktober:
Temakveld med Hans Erik Ruud,
Tema «Godt liv - hele livet»
Søndag 25. oktober kl.1900:
«Syng med oss»  Prokor og Kirsti Pedersen Haugen. 
Trekning av kunstlotteriet.

Åpningstider:
Utstillingen vil være en salgsutstilling med åpningstid fra kl.18
hver kveld unntatt mandag og fredag. Lørdagene og søndagene
vil ha noe annerledes åpningstid enn hverdagene, se plakat.

Evt. overskudd av årets ustilling vil gå til Haydom.
Vi ser fram til en flott utstilling og ønsker alle hjertelig velkommen.

SCOTT OM
LIVET ETTER DØDEN

Det var en nat mens vaagekonen sov —
da snakked de saa fortrolig sammen.
(…)

— Du sagde engang, Camilla, at du ikke
kunde tro paa Gud, naar du tænkte paa
al den rædsel og skyld og uretfærdighed
paa jorden — al den grænseløse sorg og
lidelse op gjennem tiderne — — men
Camilla, jeg synes ofte, at netop derfor
maa jeg tro. Ingen uden en Gud kunde
svare for et saa uhyre regnskab — men
han maa være saa mange gange større,
end vi mennesker magter at forestille os.

Bruger vi menneskelige maal — da
kommer ogsaa min tro tilkort. Jeg ved
ikke, om jeg tror paa en personlig Gud —
jeg tænker undertiden, at hvis der er en
saadan, saa er han saa uendelig vældig,
at jorden, vi bor paa, kanske bare er et
molekyl i hans tænkende hjerne — men
jeg tror paa en fortsættelse efter dette —
— uden det kan jeg ikke forklare mig livet.
Det er gaaet mig saa, at jo længer jeg har
levet, jo uvirkeligere er tingene blevet
mig. Al den dunkle uro i mig selv — al
den higen og spørgen paa bunden af min
aand synes mig at bære bud udover livet
— at vidne, at jeg maa ha nogen rødder
ogsaa udenfor denne jord. At alt skulde

være forbi med døden — det synes jeg
strider mod selve naturen. Jeg ved ikke
engang, om der er nogen død — om der
er saadan forskjel paa aand og materie
— ofte tænker jeg, at det er aand
altsammen — — at jernet og stenene
ogsaa har liv, at livet er det eneste, som
findes. Men er der saasandt et liv efter
døden — jeg ved ikke, hvorfor jeg skulde
tvile paa Gud? Da er han alt det, jeg
længes mod og haaber paa — lyset —
opreisningen — godheden — evigheden
— — jeg gaar jo ogsaa med en hel evighed
i mig selv — skulde det ikke række ud
over døden?

Far lukked øinene en stund.

KILDE TIL  TANKE OG TRO FRA GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

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 skjer
SNART Flere kunngjøringer på side 5!

Kulturell uke i Fevik kirke
17. – 25. oktober

Tove Krogh Bjørn Aslaksen Hans Erik Ruud

Fra «Camilla Dyring», s. 242-243
Utgave: Gabriel Scott Selskabet 2015 

Folk i nød
skal ha
hjelp!
HJELP FLYKTNINGENE I EUROPA OG LANDENE RUNDT
Du kan også gi 200 kr ved å sende AKUTT til 2468.
Eller bruke kontonummer 1602.40.26535

Start din egen aksjon på kirkensnodhjelp.no

Fjæreposten oppforder til å støtte KN, og har laget denne annonsen
basert på fersk informasjon fra KNs hjemmeside


