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Og Ordet
ble menneske

og tok bolig ibant oss

I begynnelsen var Ordet
og Ordet var hos Gud

og Ordet var Gud
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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.

August Høivold Johnsen
Døpt i Fjære kirke 18. oktober

Leah Nordli Thorbjørnsen
Døpt i Fjære kirke 1. november

Mads Underhaug Bang
Døpt i Fjære kirke 1. november

Norah Bjugan
Døpt i Fjære kirke 1. november

Mille Kristiansen Bøen
Døpt i Fjære kirke 1. november
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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

Neste avis
Nr. 1-16 utkommer 16. februar. Matr.frist torsdag 4. februar

Presenter 
ditt firma i

Vi trenger deg,
og kanskje 
trenger 
du 
oss?

Fjæreposten

Deilig er jorden har en enkel melodi. Min musikkstuderende
datter har et fint navn denne melodikonstruksjoner. Men
teksten er noe for seg. Jeg synger den med klump i halsen hver
gang. Den har en trass i seg som stadig griper meg. For jorden
synes ikke å være deilig, i alle fall ikke sett gjennom nyhets-
brillene. 2015 vil av mange huskes som «et fælt år». Verden
virker  å ha blitt farligere. Ondere. Selv om det meste er
vakkert og godt har ondskap og grusomhet fått skygge over så
mye som er varmt og vakkert og godt mellom mennesker.
Hadde vi bare vært det foruten …  Verden er skrudd sammen
på en måte vi ikke forstår. Og den lar seg ikke fikse i en
håndvending. Men hvorfor? Det har mange spurt seg gjen-
nom århundrene, og det er skrevet bindsterke verk hvor «det
ondes problem» er sakens kjerne. Hvor er den allmektige
gode Gud? Noen mener han har gjemt seg, forlatt oss …
Julen handler om det stikk motsatte. Men måten det skjer

på er underlig. Jeg skal ikke på noe vis antyde at jeg vet hva
Gud har tenkt. Men hva han har gjort, er tydelig for all
verden. Etter at menneskene hadde fått herje med kloden en
stund, grep han inn på merkelig vis. Han kom hit. Han ble
menneske av kjøtt og blod og tok bolig iblant oss. Delte våre
kår. Ikke noe ka-boom her og ka-boom der, og så ble det
fikset og ordnet på alt som var galt og ondt og vondt og vans-
kelig på jorden. Nei, han kom og fikk erfare all dritten sjøl.
Det bøtta over ham fra første stund. Utstøting, uvennlighet
og kulde, frykt og forfølgelse … Det var selve velkomsten han
fikk. Ikke en myk start engang, med varsel om at det blir mye
verre, bare vent … Neida. Full spiker fra start.
Noen lykkepredikanter har fått det for seg at Gud skal

ordne opp slik at verden blir frisk og hel og god igjen. Her. Nå.
At det er opp til ham. 
Da USA nylig opplevde sitt sjette større skytedrama for

året, gikk mange ledere ut og oppfordret til bønn. Jeg vet ikke
hva de ba om, og jeg mener ikke å si at bønn er fånyttes, tvert
om. Det er makt i de foldede hender. Men dessverre tror jeg
avisoppslaget «God is not fixing this» og Dalai Lamas svar,
buddhist aldri så mye: «Stopp med å be Gud om en løsning.
Dette er et problem menneskene har skap, så Gud kommer
ikke til å  ordne opp» er en riktig analyse. Julen viser meg det.
Jesus kom ikke hit og gjorde rent bord ved å feie av banen alt
som ikke fungerte som det burde. Da skulle det blitt rimelig
tomt her … Fredsfyrsten var ikke av det slaget. Hans medtode
var et «følg meg», «lær av meg», «elsk din neste som deg
selv». Derfor er det sterkt å høre fransk ungdom si at måten å
møte ondskapen på er å stå sammen, vise omsorg og verne
om hverandre. Og apropos bønn: Jesus lærte disiplene å be
«Fader vår».  Slik skal dere be, sa han. Jesus gjorde nok opp
med Det Onde, men på en måte ingen hadde tenkt mulig: At
han frivillig skulle la alt ramme seg selv. Makan!
«Fix it»-metoden har vist seg som en dårlig resept i mange

sammenhenger. Utviklingshjelp har blitt helt skakkjørt av
troen på penger og kjøpte løsninger, framfor medlevelse og
nestekjærlighet – og ofte skapt nye problem heller enn å
bringe orden i det gamle. «Kom og del våre kår. Prøv hvordan
det er å leve som oss!» hørte jeg en afrikaner foreslå som løs-
ning. Det lyder så kjent. Det lyder som jul. Og kanskje gir det
oss noen nye bilder i hodet med tanke på hvordan vi bør
møte flyktninger som blir våre nye sambygdinger i 2016?
«Deilig er jorden» – om så med gråten i halsen. 

Kamilla Isabell Salvesen Klokseth
Døpt i Fjære kirke 8. november

Nathalie Kirchner Bråten
Døpt i Fjære kirke 8. november

Nicolai Eigeland Thorjussen
Døpt i Fjære kirke 8. november

Emma Victoria Ødegaard-Jørgensen
Døpt i Fjære kirke 8. november

Benjamin Repstad-Jørgensen
Døpt i Fjære kirke 8. november

Gabriel Kristiansen
Døpt i Fjære kirke 29. november

Isak Abdi Andersen
Døpt i Fjære kirke 29. november

Mikaela Isabelle Salvesen
Døpt i Fjære kirke 29. november

Magnus Hære
Døpt i Fjære kirke 29. november

Tradisjonen tro har vi lagt en giro inn i årets siste utgave av Fjæreposten. 
Vi er glad for å kunne sende avisa ut til alle som bor i Fjære menighet, uten å
måtte kreve bladpenger. Like fullt er det slik at både produksjonen og distrubu-
sjonen koster penger.  Midlene som hvert år har kommet inn som følge mange
lesere gir en gave ved slutten av året, er viktige for at avisa skal kunne drive.
Derfor sier vi hjertelig takke til alle som synes de kan spandere en julegave på
Fjæreposten i år også. I tillegg til nytteverdien er det en stor oppmuntring i
arbeidet med å lage avisa, at så mange fritt velger å betale litt til utgivelsen.

Samtidig vil vi takke annonsørene våre som står bi året igjennom. Dere er
umåtelig viktige. Flere av dere har fulgt oss helt fra starten i 2005. Forhåpentlig-
vis har dere også litt igjen for å «vise ansikt» i Fjæreposten. Uten dere hadde det
ikke vært mulig å drive avisa. Hjertelig takk for trofast støtte!

2016 står for døren. Det blir et spennende år. Ingen vet hva det bringer, men vi
kan i alle fall fall ønske hverandre en velsignet jul, og det aller beste for året som
kommer.

Takk!
Min lille dåpsbok er en gave fra menigheten til alle som er døpt i
Fjære for ett år siden. Men det er også en bok som passer å gi
som gave til fadderbarnet ditt. Det kommer både dåpsdager og
andre merkedager de første åra, hvor du kanskje trenger et godt
tips til gave. Sjekk om ditt fadderbarn har boken fra før. Hvis ikke
kan dette være en håndsrekning.

Forfatter Sophie Piper (eng.) har skrevet og samlet en del bønner
og korte bibelsitater som man kan lese samme med barna. Boka
er oversatt og redigert av Anne-Kristin Aasmundtveit.

GAVETIPS TIL SMÅ DØPTE BARN



15. DESEMBER • 2015 Fjæreposten 54 Fjæreposten 15. DESEMBER • 2015

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

«Kom Maria! Vi leker gjemsel. Du står!», sier 4-åringen til ba-
byen på 7 måneder, som verken kan gå eller krabbe, og som
bare nettopp har lært å snu seg. Men hun er med på leken like
vel, og er til stor glede for andre selv om hun ikke vet om det. De
fleste er glad i små barn. Allerede når man kommer med dem i
magen, smiler folk anerkjennende til deg, for de vet hva som
kommer. Og når babyen begynner å smile, også til fremmede,
føler mange seg ekstra privilegert. «Han/hun smilte til meg!»
Barn sprer glede til dem de møter, uten å være klar over det.
Ved Guds kjærlighet kom Jesus til jord som et lite barn, og
engelen sa: «Jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele
folket» (Luk.2).
På Jesu tid var barn, kvinner og mennesker med et handikap,

mindre verdt. Jesus behandlet mennesker annerledes enn det
andre i hans samtid gjorde. Han tok imot alle; barn, kvinner og
menn med og uten handikap, men også tollere, syndere og
prostituerte. Han sa til dem: Dine synder er tilgitt, heller ikke jeg
fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer. Dette kan vi lære noe
av i dag også, i et samfunn som stadig skal effektiviseres. Er da
de som er «unyttige» mindre verdt? Slik det kan være med
barn, fysisk eller psykisk funksjonshemmede og eldre, for ikke å
snakke om det ufødte liv. Nei, sier Jesus, «La de små barn kom-
me til meg» (Matt.19,14). «For med evig kjærlighet har jeg elsket
deg….blant dem er det både blinde og halte, ja svangre og
fødende kvinner med….jeg leder og fører dem til bekker med
rennende vann, på jevn vei, der de ikke snubler. Jeg viser meg
som far for Israel» (Jer. 31, 3-9). Versene fra Jeremia handler om
Israel, men innholdet kan leses og tas imot som gjeldende for
alle folkeslag. 
Barn er som oftest ærlige, og man kan få høre både gullkorn

og noen sannhetens ord fra de små barnemunnene. Den tyske
billedhuggeren Dannaker satte sin lit til et barns vurdering da
han skulle lage en statue av Kristus. Han hadde arbeidet med en
statue i to år da han endelig var fornøyd. Han viste statuen til en
liten pike og spurte henne hvem det var. «En stor mann», svarte
piken kontant. Dannaker ble nedslått. Han begynte på nytt og
arbeidet i seks år. Igjen inviterte han en liten pike inn i arbeids-
rommet, pekte på skulpturen og spurte hvem det var. Hun så
opp på den et øyeblikk, og så begynte tårene å renne fra øynene
hennes idet hun krysset armene over hjertet og sa: «La de små
barn komme til meg.» Denne gangen visste Dannaker at han
hadde lykkes.
Jesus elsker alle, enten vi vil det eller ikke, både små og store,

rike og fattige, snille og slemme. Og alle som ønsker det, som tar
imot ham, kan få være Guds barn. «Se hvor stor kjærlighet
Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn, og vi er det!»
God jul!

Riktig svar:
1.   X. Tømmermann
2.  1. De rene av hjertet
3.  X. Juda stamme
4.  1. Mika og Jesaja
5.  X. Engelen Gabriel

1 1.Hvilket yrke hadde
Josef – Jesu pleiefar?
1. Smed 
X. Tømmermann
2. Fisker

2 Hvem skal få se Gud
ifølge Jesu bergpreken?
1. De rene av hjertet 
X. De fattige i ånden 
2. De ydmyke

3 Hvilken stamme tilhørte
David?
1. Benjamin stamme 
X. Juda stamme 
2. Josef stamme

4 Hvilke profeter forutsa
Jesu fødsel?
1. Mika og Jesaja 
X. Jeremia og Esekiel 
2. Sakarja og Malaki

5 Hvem gav beskjed om
hva Jesus skulle hete før
han ble født?
1. Josef 
X. Engelen Gabriel 
2. Engelen Mikael

F INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG

BIBELquiz

Verdien av et menneske
FRA MENIGHETSPEDAGOGEN

Gudstjeneste
for de minste

Det var ett- og toåringene som ble spesielt
invitert til å komme til en samlet markering
av 1. og 2. års dåpsdag og et nytt trinn i
menighetens trosopplæring. Småbarna fikk
hver sin bok i gave av presten. Ettåringene
fikk «Min lille dåpsbok», som et minne fra
dåpen, med dåpsdato og navn på faddere.
Boka er vakkert illustrert med tegninger av
babyer og småbarn, fugler, sauer og engler,
og inneholder salmer, bønner og bi-
beltekster. Toåringene fikk boka: «Lille sau
går seg vill». Boka som er laget i solid
kartong, gjenforteller bibelhistorien om den
bortkomne sau.
Denne familiegudstjenesten var det også

dåp, og Silje Kristin Knudsen deltok
sammen med noen fra babysang-gruppa
med rim, sang og dans. 
Babysang har vanligvis sine samlinger på

FMU-bygget på mandager kl. 12.00. Under
ofringen, som skjedde mens man gikk
rundt alteret, var det også mulighet for for-
eldre å ta småbarna til døpefonten. Her les-
te presten velsignelsen over de små, som en
påminnelse om da de ble døpt i kirken for
ett eller to år siden . Det ble en flott gudstje-
neste med både store og små deltakere. Her
lød det mange godlyder fra barne munner
og små føtter som løp opp og ned midt -
gangen. Og det er akkurat slik det skal være. 

Søndag 8. november hadde vi «småbarnsguds -
tjenesten» i Fjære kirke. Det er et nytt tiltak i
Fjære menighets trosopplæring som ble gjen-
nomført for første gang denne søndagen. 

«De bar små barn til ham for at han skulle røre
ved dem, men disiplene viste dem bort. Da
Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de
små barna komme til meg, og hindre dem ikke!
For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig,
jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike
slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»
Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem
og velsignet dem.»

Mark. 10,13-16

Det hørtes mange godlyder fra
barne munner og små føtter som
løp opp og ned midt gangen.
under gudstjenesten – akkurat
slik det skulle være!
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«Troen lever fortsatt i menneskehjertet»,
sa presten til seg selv da han så at kirken
hans var fullpakket. Det var arbeidere fra
Rio de Janeiros fattigste bydeler som hadde
kommet sammen den kvelden for å over-
være juleguds tjenesten. Det gjorde ham
glad. Med høytidelige skritt gikk han bort
til midten av alteret. Så hørte han en
stemme:
– A, B, C, D …
Det hørtes ut som en barnestemme, og

forstyrret øyeblikkets høytidelighet. De til-
stedeværende snudde seg for å se, litt ube-
kvemme. Men stemmen fortsatte:
– A, B, C, D …
– Hold opp med det der, sa presten.
Gutten så ut til å komme ut av en transe.

Med frykt i blikket så han på folk rundt seg
og ble rød i ansiktet.
– Hva er det du gjør? Ser du ikke at du

forstyrrer oss mens vi ber?
Gutten senket hodet og tårene begynte å

renne nedover kinnene hans.
– Hvor er moren din? spurte presten.
– Har hun ikke lært deg å være med i en

gudstjeneste?
Gutten svarte fremdeles med bøyd hode:
– Unnskyld meg, prest, men jeg har aldri

lært å be. Jeg har vokst opp i gatene, uten
hverken far eller mor. I dag er det julaften,
og jeg følte at jeg måtte snakke med Gud.

Men jeg vet ikke hvilket språk han forstår,
derfor sier jeg bokstavene jeg har lært. Jeg
tenkte at Han der oppe kunne sette bok-
stavene sammen og skape ord og setninger
som gledet Ham.
Gutten reiste seg.
– Jeg går nå, sa han. 
– Jeg vil ikke forstyrre folk som vet

hvordan man snakker med Gud på riktig
måte.
– Kom med meg, svarte presten.
Han tok gutten i hånden og førte ham

til alteret. Så henvendte han seg til de
troende:
– Før gudstjenesten i kveld skal vi be en

spesiell bønn. Vi skal la Gud skrive hva han
ønsker å høre. Hver bokstav skal tilsvare en
gang i året da vi klarte å gjøre én god gjer-
ning, da vi kjempet modig for å oppfylle en
drøm eller ba en bønn uten ord. Og vi skal
be ham om å sette bokstavene i livet vårt i
riktig rekkefølge. La oss be med hele vårt
hjerte om at disse bokstavene får Ham til å
skape ord og setninger som gleder Ham.
Med lukkede øyne begynte presten å lese

opp alfabetet. Og hele menigheten gjentok
etter ham:
– A, B, C, D …

Fra boken Manuskriptet fra Accra
Oversatt til norsk av Grete Skevik

Gjengitt med tillatelse av Bazar Forlag

A, B, C, D…
Gammel hebraisk fortelling gjenfortalt av Paulo Coelho

diakoni
UTVALGET

fra

DIAKONI
Nestekjærlighet, Inkluderende Fellesskap, 

Vern om Skaperverket, Kampen for rettferdighet

Nytt diakoniutvalg
Fra det nye Menighetsrådet blir Elin Rogn Nilsen med i

diakoniutvalget. Velkommen Elin. Egill Tesaker, Turid Vas-
senden, Børre Olsen og Norman Risholm er også med fra
tidligere.

Hva gjør diakoniutvalget?
• Noen av oss besøker menighetens jubilanter (80 år, 85,

90...) med en blomst. Dagsturen for eldre på våren har vært
populær.  
• Olavskildeløpet og Kristi Himmelfarts marsjen samler inn

penger for å hjelpe mennesker i nød.
• Det blir diakonisøndag i Fevik kirke søndag 13. mars 2016.

• Alle i menigheten bør tenke på hvordan den enkelte kan
hjelpe en flykning som kommer i sin vei – et smil varmer all-
tid. Kanskje vi kunne få til litt norsk undervisning/språk-
praksis?

Sammen med andre menigheter
Vi samarbeider med Grimstad & Landvik diakoniutvalg.

Kanskje det blir en ny pilegrimsmarsj, denne gang mellom
Landvik kirke og Eide kirke i april?
Husk å stikke innom Bryggekapellet for en vaffel og kopp

kaffe på rutebilstasjonen i Grimstad. Bryggekapellet er et
samarbeid mellom ti menigheter og trenger flere
verter/vikarer.
For noen uker siden var sogneprest Åsta Ledaal på besøk

og hadde temakveld over den 

GYLDNE REGEL Matteus 7:12
Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,

skal også dere gjøre mot dem.
For dette er loven og profetene i en sum.

Vi må be om at vi kan se de gode gjerninger som Gud på
forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.
God diakonal jul!

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!

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

DÅPSSKOLE for 6-åringer starter med familiegudstjenes-
te søndag 17.januar 2016 kl. 11.00 i Fjære kirke og
kl.17.00 i Fevik kirke. De som fyller 6 år i 2016 får en bok
av Kari Vinje på gudstjenesten. Ettermiddagssamlinger
mandag 18. og 25. januar i Fevik kirke, og 1. februar i
Fjære kirke kl.17.30. Dåpsskoleavslutning søndag 7. fe-
bruar i Fjære kirke kl. 11.00.
4-ÅRSBOK. Utdeling til de som fyller 4 år i januar-juni 2016.
Søndag 7. februar kl. 11.00 i Fjære kirke. Fireåringene får
en barnebibel under familiegudstjenesten. 4-årssam-
linger 8. og 15. februar i Fevik kirke kl. 17.30.

Glimt

To av de store og tradisjonelle arrangementene i Fevik kirke i høst var Kunst- og kulturuka i
oktober og Julebasaren (den tidligere Julemessa) i desember. Begge arrangementene samlet
mye folk. Det ble solgt mange bilder under kunstutstillingen, som betyr kjærkomne midler
til Haydom hospital i Tanzania. Hvor mye vites ikke i skrivende stund. Det samme gjelder re-
sultatet av basaren. Også disse midlene vi i sin tur fordeles på gode formål,  både i og utenfor
menigheten.Tove Krogh var hovedutstille

r

Elle Melle Tween



med som hjelpe ledere. Dess-
verre ble Arild alvorlig syk og
måtte trekke seg fra arbeids-
livet. Etter at Arild døde i 2011,
har kona Turid ledet klubben
videre. På jubileumsfesten
fikk hun overrakt blomster
som takk for å stått trofast i
arbeidet med av Alfsam siden
starten.
De siste åra har undommer

fra FMU vært en viktig ressurs
på ledersiden.  Ungdommene
har gått minilederkurs (MILK)
hatt praksis og ledertrening
på Alfsam. På den måten har
hele tiden vært en del unge
medledere i Alfsam-miljøet.

Etter et middagsmåltid
under holdt Alfsams egne med
både sang, dans, hip-hop og
fløytespill. Og selvsagt ingen
jubileumsfest uten jubileums-
kake. Men før det kom Thor
Kåre Kalvik fra Bispekontoret
med en hilsen, og gave til
jubilanten.
Afsam er et fellesskap hvor

ungdom med ulike behov for
tilrettelegging kan møtes, eller

«alle funksjonsnivåer sam -
men», som navnet Alfsam står
for. Arild Vassenden, som var
diakon i Fjære tidlig på 2000-
tallet, hadde gjort personlige
erfaringer med at mange fri-
tidsaktiviteter ikke fungerte
godt for dem som har særlige
behov for tilrettelegging. 
Sammen med Geir Brokke,

som da var ansatt i en leder-
stilling i Normisjon/Actas
barnearbeid, kom han i kon-
takt med Einar Sand. Han
arbeidet, og arbeider, som in-

tegreringskonsulent ved bis-
pedømme. Han hadde i flere
år drevet en Alf-klubb i Skien
hvor han kom fra. En tils-
varende Alf-klubb var også
startet opp i Kr.sand. Arild og
Geir ble inspirert av dette
arbeidet gjennom å snakke
med Einar og besøke klub-
bene.
I 2004 startet Arild det for-

beredende arbeid, som i stor
grad dreide seg om å infor-
mere menighetsrådene i
Grimstad, Lillesand, Arendal

og Froland kommuner, samt å
rekrutere voksenledere til
klubben. 
I forbindelse med opp-

startingen av trosopplærings-
prosjektet Sammen, i Fjære
menighet, ble det utlyst til-
skudd til mindre prosjekter.
De bestemte seg for å skrive
en søknad, der prosjektet var
å forberede og starte opp en
Alfklubb i Grimstad. De var
heldige å få ja. FMU bygget
ble tilholdsstedet, mye på
grunn av det er et lokale som

er godt tilrettelagt for funk-
sjonshemmede.
Høsten 2005 startet klub -

ben opp under navnet Alfsam.
Einar Sand gav de nye lederne
et kort introduksjonskurs, og
så var klubben i gang. Geir
Brokke var med som leder  det
første året. Da midlene gjen-
nom trosopplæringspro-
sjektet tok slutt, fortsatte Arild
arbeidet som en del av sin dia-
konstilling. De første åra var
også elever fra Drottningborg
og Bibelskolen i Grimstad
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Feiret
10 år med
fellesskap
og plass
til alle

OVER:  De fleste av dem som var samlet til jubileumsfesten
på FMU 22. oktober. Dessverre måtte noen gå og kom ikke
med på bildet.
VENSTRE:  Fortjente blomster til Turid Vassenden. Hun har
vært med å lede klubben siden starten.F PEER RØDAL HAUGEN

TEKST & FOTO

22. oktober var et trettitalls
gjester samlet på FMU for å
feire Alfsams 10-årsdag.

Rørlegger 
Liene AS

Fevikveien 34
4870 Fevik

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

Vakttelefon: 91812530 / 91339452

ÅPNINIGSTIDER
Mandag - fredag 07.30 - 15.30



Han forsvinner ikke riktig
enda, heldigvis. Men siden
neste nummer av Fjære-
posten kommer rundt de
tider da vikariatet til Inge
Berg Pettersen går ut, er det
på sin plass å si takk. 
Da «gamlepresten» for

nordover, var vi mange som
lurte på hvem som skulle
vikariere  inntil ny prest ble
tilsatt. Og mange lurte fort -
satt da navnet Inge Berg
Pettersen ble annonsert.  Selv
om Inge har en fortid med
oppvekst på Rykene, var han

et ubeskrevet blad for flere av
oss. Inge kom og tok oss med
storm. Det vil ikke si med
store ord og geberder, men
som en trygg og varm
person, med både evne til, og
et tydelig ønske om, å for-
midle evangeliet sant, nært
og tilgjengelig. Det er mange
forhold rundt et prestebytte,
og uten forkleinelse for noen,
vet jeg mange gjerne hadde
fått beholde Inge på Fevik. Å
hoppe inn etter en prest som
har vært såpass markert som
Oddvar Tveito, må være ut-
fordrende. Men Inge kom og
gikk rett inn i oppgavene,
som om han skulle ha vært

her i årevis. Den nytilsatte
presten på Fevik skal ikke
tiltre før i februar, så vi har
enda gleden av å ha Inge i
menigheten en stund fram-
over, og forhåpentligvis ved
seinere gudstjenester, etter at
vikariatet hans er over. Det
har vært en glede å treffe deg,
Inge, og være gudstjenes-
tedeltaker under din ledelse,
og lytte til dine prekener. Du
når inn både hos små og
store med din rolige og
naturlige væremåte, og evne
til å kommunisere, også med
de aller yngste. Det har vært
flott å oppleve. 
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Solbarn, jordbarn, 
bak din tynne hud 
stråler mot oss 
kjærlighet fra Gud.

Hør oss, se oss, 
Stjernebarn stig ned, 
så jordens barn i alle land 
finner julens fred. 

Flyktning, krigsbarn, 
hjemløs og forlatt, 
misbrukt, skadet 
i den dype natt! Hør oss...

Glemt barn, skremt barn, 
med sitt såre sinn, 
ingen merker 
tåren på dets kinn. Hør oss...

Bortskjemt, ensomt 
barn som vil ha mer, 
trosbarn, Guds barn,
håper, venter, ber. Hør oss...

Håpsbarn, fredsbarn, 
Barn fra evighet, 
vis hvert jordbarn 
himlens herlighet. Hør oss...

SALMEN NORSK SALMEBOK NR 26   •   OVERSETTELSE: Eivind Skeie   •   MELODI: Carlton R. Young

En ny julesalme

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
20.12. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
24.12. 14:30 Gudstjeneste v/Helge Spilling
24.12. 16:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
25.12. 11:00 Høytidsgudstjeneste v/Helge Spilling
26.12. 11:00 Gudstjeneste v/Inge Berg Pettersen
03.01. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
07.01. 09:00 Morgengudstjeneste
10.01. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
14.01. 09:00 Morgengudstjeneste
17.01. 11:00 Familiegudstjeneste m/dåpsskolestart  v/Helge Spilling
21.01. 09:00 Morgengudstjeneste
24.01. 11:00 Felles gudstjeneste på Bibelskolen
28.01. 09:00 Morgengudstjeneste
31.01. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland
04.02. 09:00 Morgengudstjeneste
07.02. 11:00 Gudstjeneste med dåpsskoleavslutning og 

utdeling av 4-års bok v/Tore Laukvik
10.02. 19:00 Askonsdag  gudstjeneste v/Vidar Øvland.

Fjære kammerkor deltar.
11.02. 09:00 Morgengudstjeneste
21.02. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling.

FEVIK kirke
22.12. 20:30 Julenattiné i Fevikhallen
24.12. 14:30 Gudstjeneste v/Vidar Øvland
24.12. 16:00 Gudstjeneste v/Inge Berg Pettersen
25.12. 13:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland
03.01. 16:00 Juletrefest, Inge Berg Pettersen
10.01. 11:00 Gudstjeneste v/Inge Berg Pettersen
17.01. 17:00 Familiegudstjeneste m/dåpsskolestart v/Helge Spilling
31.01. 11:00 Gudstjeneste v/Inge Berg Pettersen
07.02. 19:00 Temakveld. Kirken i arktiske strøk v/Hjalmar Bjerga
14.02. 11:00 Gudstjeneste med innsettelse av Tore Laukvik
14.02. 19:00 Israelsmisjonsmøte v/Svein Lilleaasen
21.02. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik

HILSEN
PRESTEN

4. SØNDAG I ADVENT • 20. DESEMBER: Matt. 1,18-25

18 Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor
Maria var lovet bort til Josef. Men før de var
kommet sammen, viste det seg at hun var med
barn ved Den hellige ånd. 19 Josef, mannen
hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre
skam over henne, ville da skille seg fra henne i all
stillhet. 20 Men da han hadde bestemt seg for
dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm
og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta
Maria hjem til deg som din kone. For barnet som
er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. 21
Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet
Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»
22 Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles
som Herren har talt gjennom profeten:
23  Se, jomfruen skal bli med barn og føde en
sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det
betyr: Gud med oss.
24 Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som

Herrens engel hadde pålagt ham og tok henne
hjem til seg som sin kone 25 og levde ikke
sammen med henne før hun hadde født sin sønn.
Og han ga ham navnet Jesus.

Lesetekstene: Sef. 3,14-17 / 2. Kor. 1,18-22

PREKEN
TEKSTEN

F PEER RØDAL HAUGEN
TEKST & FOTO

«Solbarn – Stjernebarn – Jordbarn – Håpsbarn – Fredsbarn
– Barn fra evighet». Vi har fått en ny julesalme (se SALMEN
øverst på neste side) som synges om barnet med de mange
navn. Han ropes på til redning for alle de andre barna på
jorda; – krigsbarn, – flyktningen,- det skremte barnet, – det
hjemløse og forlatte barnet, – det misbrukte , – det glemte
barnet, – det ensomme barnet, – og det bortskjemte barnet.
Hvem er dette barnet de synger om?
Han kom julenatt , – Jesus Kristus.
«Stjernebarnet»
De fulgte «hans stjerne». Og de fant ham, – vismennene.

«Stjernebarnet» bar med seg evigheten inn på jorda. Jorda
har fått en himmel hvelvet over seg.
«Barnet fra evighet»
Han er tegnet på at vi mennesker hører evigheten til. Vi

går med «evigheten» som lengsel i livet. Døden må ikke få
det siste ord. Vi håper på Gud.
«Jordbarnet»
Guds Sønn ble et jordbarn. Han ble en av oss. Vi og jorda

er hans. Jesus Kristus kom og ble som den minste på jord.
Han ga avkall på all storhet. Slik blir det mulig å møte Gud
ansikt til ansikt. I Jesu ansikt møter vi Guds ansikt. Gud viser
hvor høyt han setter mennesket ved selv å bli menneske.
Mennesket er ukrenkelig. Mennesket bærer på en «hel-
lighet» fra Gud som han har sendt med oss som beskyttelse i
livet. Alle skal merke etterpå hvordan en møter et
medmenneske. Vi har ansvar for hverandre vi som lever på
jorda. Vi holder hverandres liv mellom hendene. Jesus Kris-
tus holdt våre liv mellom sine hender da han døde på korset
for vår skyld. Gud deler liv og død med oss. Vi er ikke glemt,
– heller ikke i døden.
«Håpsbarnet»
Jesus bærer «håpet» med seg inn på jorda, – håp om rett-

ferdighet, frihet, og likeverd for alle. Håpet om et verdig liv
for små og store.
«Fredsbarnet»
Han utfordrer til forsoning mellom mennesker som lever i

fiendskap og krig, – som har vendt seg bort fra hverandre.
Han er kjærlighetens kilde, – en kjærlighet som driver vekk
all angst og frykt.
«Solbarnet»
Oppstandelsens Kristus. Han har overvunnet død og

mørke. Han lever! Han kommer igjen! Han kommer igjen i
soloppgangen og lyset, – med gleden som skal vare evig!
Jesus Kristus holder jord og himmel sammen. Vi er barn av
jorda , – vi er himmelens barn. Vi er barn av evigheten. 
Jeg tror salmen med de mange vakre navn på Jesus Kris-

tus, kan bli den nye julesalmen for oss. En nydelig glad
melodi har den også.
Den bærer med seg gleden inn i jula.

Velsignet julehøgtid!
Hilsen Inge prest

Takk til Inge prest

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 informasjon fra KNs hjemmeside

Aleppo
trenger

OSS
FORTSATT

Fevik kirkes hjelpe-
prosjekt med støtte
til kirken i Aleppo
fort setter. 
Gi din gave til konto
2840.31.19581 og
merk den «SYRIA».

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!



– Jeg vet ikke …
–Har dere tenkt på hvordan

julekvelden skal feires?
Nye skuldertrekk. Men

øynene forteller at mamma
lengter etter barna sine
hjemme. Ilia er også stille og
tankefull.
– Vi går vel i kirken, og så

koker vi vel litt mat her, svarer
Anita omsider.
Daniel og Isabela skal hjem.

3000 km på tre dager og tre
overnattinger i en tilårs-
kommen kassebil. Det er
langt. Fryktelig langt! Og utpå
våren gjøre de turen tilbake
hit.

Hva tenker du på?
Jeg sliter med å fatte at det

kan være så attraktivt å reise
den lange veien og ofre
samværet med barna og
familien, selv om de ringes
hver dag … For å ha det såpass
kummerlig her også.
– Hva tenker dere da, når

dere sitter utenfor butikkene
hvor folk kommer ut ned-
lesset av tunge poser fulle av
mat?
Igjen det samme smilet …
– Hva kan vi gjøre med det?

spør Daniel.
– Jeg kan ikke forandre på

det. Verden er slik. Det jeg kan
forandre på er hvilen fremtid
og muligheter barnet mitt skal
få. Jeg må gjøre dette for at
barnet mitt skal få flere

muligheter enn jeg fikk. For-
håpentligvis få en utdanning
som kan gi arbeid. Derfor er
jeg her.
De andre nikker.
Innimellom blir det noen

stille pauser. Blikkene forteller
at det tenkes på dem der
hjemme. Men at det sitter
langt inne å vise så mye mer
følelse enn det.
Jeg tenker at det krever styr-

ke å daglig konfronteres med
gapet i levekår og samtidig
tenke på og savne dem der
hjemme, samtidig som de må
jakte på muligheter for å kom-
me litt videre, løfte seg det lille
hakket i ny og ne som kan gi
håp om de faktisk skal klare å
gi barna sine bedre kår og flere
muligheter enn de selv fikk. 
– Blir dere noen gang sinte

fordi livet er som det er?
 Anita nikker, og smiler litt

oppgitt. Jo, det hender at
sinnet kommer.
– Hvem er du sint på? 
Det kommer ikke noe

svar. – På Gud?
– Nei! Protestene kommer

med det samme.
– Jeg ber til Jesus og takker,

sier Anita.
– Hva ber du om ?
– Jeg takker for dagen. For

det jeg har fått.
Hun forteller at hun prøver

å fokusere på det som er godt
og prøve å overse det som er
vondt.

Jeg ser meg rundt i vogna og
tenker på fordums camping-
turer med familien. Her skal
fem voksne mennesker dele
på plassen uten å gå hver -
andre på nervene … 
Hun som lar dem stå i

hagen sin med vogna, som lar
dem bruke kjelleren til vask
og hvor de kan hente varmt
vann og ta ut strøm, kan de
ikke få fullrost.
– Hun er en god dame! sier

jeg, for det vet jeg.
– Hun er en god dame! 
Oi! De kan ikke få sagt det

mange nok ganger!

Snille mennesker
– Folk i Grimstad er snille,

sier Anita. 
– Godt å høre det da, sier

jeg. Og det er det jo. Det
motsatte hadde vært fælt å
høre. Og jeg tror dem. Jeg tror

at folk i Grimstad er over-
veiende snille og vennlige mot
mennesker som disse, og
andre som sliter. Samtidig blir
jeg litt flau, og tenker det
skulle egentlig bare mangle
om ikke de skulle oppleve at vi
var snille. 

Julegave?
For vi kunne ganske visst

vært enda snillere. Så snille at
Ilia og Anita kunne komme
seg hjem til jul for eksempel? 
Kanskje noen av oss skulle

prøve det? Jeg kan kontaktes
på nummeret som står
nederst på s. 2. Det skaper
ikke fred i verden. På den
annen side: Hvordan skapes
fred? I alle fall ville det være
noe at fire barn fikk mamma
og pappa – bestemor hjem til
jul.

– Hei, hører jeg bak meg.
Ut av mørket kommer Anita
med kopper og kar i armene.
Hun har unnagjort opp-
vasken. Stemmen min skaper
liv og røre i vogna. Alle er på
beina, og Anitas mann, Ilia
Felix åpner. Det blir smil og
hilsing og takk for sist. 
Første gang vi hilste på

hverandre var for vel to år
siden, og jeg presenterte dem
her i avisa. Etter det har vi
treftes nå og da i byen. De har
fortsatt å komme hit. Det er
fire år siden de kom først
gang. Gjennom jevn kontakt
med Frikirken har de lært seg
en god del norsk.
Sist jeg traff Anita i byen

fortalte hun at de skulle være
her i jula. Det er ikke normalt.
De har pleid å reise hjem til
Romania i jula, for å treffe
familien, barna sine, som de
ikke har sette på lenge. Anita
og Ilia har fire barn mellom 13
og 9 år hjemme i Romania.
Anitas søster og hennes for-

eldre tar seg av dem mens
mamma og pappa er i Norge
for å tjene penger  til skole -
utgifter, mat og brensel. Her
klarer to stykker kanskje å
skaffe 3000 i måneden på
bladsalg til sammen. Og er de
heldige får de noen kroner
ekstra. For det skal de ha mat
til seg selv her, og noe igjen å
gi til dem hjemme. 3000 ca
halvannen månedslønn i
Romania, om man er heldig å
ha en jobb. Veldig mange har
ikke det. Det vanlige er at
fattifolket får småjobber som
varer noen få dager. 
  – For det er det mange

nordmenn lurer på, forteller
jeg. 
– Hvordan kan det lønne

seg å reise den lange veien fra
Romania og tilbake, for å
tjene 1500 i måneden hver?
Hva slags regnestykke er det?
– Hjemme er det ikke jobb,

forteller David, som er gift
med Isabela, Ilia Felixs niese.
De to er her på tredje året.
Hjemme har de en liten på 6
år.
– En jevn inntekt her er

bedre enn jobb som bare byr
seg en dag innimellom
hjemme, forteller han.
Den gamle smilende

kvinnen, den femte som bor i
vogna, er Ilias mor, Gabriela.
Hun forstår ikke av hverken
norsk eller engelsk, men Ilia
oversetter litt og hun kommer
med noen replikker innimel-
lom. Men mest smiler hun.

Ingen utdanning
Anita har aldri fått noen

skolegang. Det hun kan har
hun lært seg ved å lese i søs-
kenenes bøker. Hun selv
måtte være hjemme. Møns-
teret kjenner vi: Guttene
prioriteres når det gjelder ut-
danning. Jentene må jobbe
hjemme. Men Anita er en
smart dame, og er den som
har lært seg mest norsk i løpet
av tiden i Norge. Isabela er
også ganske god. Ingen av
dem har mer enn 5-6 års
skole, av 8 års obligatorisk
skolegang. 
– Hvorfor slutta dere på

skolen?
–Vi hadde ikke råd til å fort -

sette. Uniform og reise til
skolen kostet for mye, forteller
Isabela.
– Men var ikke skolen obli-

gatorisk?
De smiler og trekker på

skuldrene. Ingen bryr seg.
Forsvinner noen fra klassen,
så javel. Klasseskillet er som i
Norge, forteller de. Romfolk,
sigøynere, har samme lave
status der som her, og vanlige
rumenere er som innfødte
nordmenn her. Det er det
samme skillet, forteller de.

Jul i Grimstad
Det var ikke planen å være

her i jula. Grunnen til at det
likevel blir slik er at Anitas
mor ble syk i høst, og måtte
opereres. Anita måtte reise
hjem. Da forsvant reisepenger
som skulle vært til hjemturen
i jula. Nå har de ikke valg. De
må belage seg på jul i
fremmed land. 
– Hvordan blir det?
Anita smiler og trekker på

skuldrene. 
– Det er første gang, sier

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

F PEER RØDAL HAUGEN
TEKST & FOTO

Haglund Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap

Regnskap - Bedriftsrådgivning
Tlf. 37 25 61 00
www.haglund.no

Den første jul
i et fremmed
land…

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

Bestemor Gabriela, Ilia Felix,
Anita, Daniel og Isabela.

Det er blitt kveld og mørk når jeg kommer til vogna
hvor de bor. Det lukter middag, og et svakt lys
slipper ut gjennom vinduene, som forteller at det er
folk hjemme. Gjennom gardinene skimter jeg en
gammel kvinne som ligger og hviler.

Ilia Felix har fem
års grunnskole.
Det var alt han
fikk. Men han har
lært seg mye sjøl,
særlig mekaniske
ting er han god
på. 
– Når mekaniske
ting går i stykker
sender vennene
bud på Ilia, for-
teller Daniel.

Det jeg kan for-
andre på er hvilke
muligheter barnet
mitt skal få. Derfor
er jeg her.

Daniel
”

”



Årlig 
grautfest
med FMU
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SCOTT OM
FORGJENGELIGHET

Jo, nu løftet Johannes hodet:
— La os ikke sørge mine brødre,

om vore dage er talte hernede, saa
har himmelen saa mange flere, og vi
blir jo sammen like fuldt. Vore klær,
hvad er de? Vore billeder, hvad er de?
Støv og utvendighet hvert grand, en
form bare, et hult skal hvor ormer
pikker og borer sine ganger, et oms-
kift, vi lægger av os paa veien, for-

fængelighet og forgjængelighet. La
os prise Herren isteden, som har
opholdt os her indtil nu!
Da blev de smaa træmænd saa

glade, de tok hverandre stilfærdig i
hænderne og saa paa hverandre med
straalende øine — det var saa kirken
blev lysere av det — og rykket
likesom nærmere sammen.
— Det er julenat, sa Lukas — la os

huske paa dem, som er trængende:
Min kappe skal de syke ha, det er

synd paa den som er syk.
— Det er synd paa de fattige ogsaa,

sa Markus — min kappe skal de
fattige ha.
— Saa gir jeg min til de rike, sa

Mathæus — det er ogsaa synd paa
dem!
Johannes nikket rundt til de andre.
— Jeg gir min til de vise og kloke,

det er synd paa dem med.
Fra «Even Sandsigers syn»

Sanketeina 3 (2015) s. 21-22

KILDE TIL  TANKE OG TRO FRA GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

Filosofen Friedrich Nietzsche var kjent for sine taler. Det for-
telles at en gang han talte for en stor folkemengde, fikk han
mye god respons fra publikum og av arrangørene. Men
Nietzsche så likevel misfornøyd ut. De spurte ham derfor:
«Hvorfor er du så misfornøyd, hører du ikke hvordan de

klapper for deg?» Da svarte han: «Jeg lyttet etter hjertenes
gjenlyd, men jeg hører kun applaus.» 
Hjertenes gjenlyd, det er det Jesus også er ute etter. Det er

noe helt annet enn applaus. Gud har aldri vært ute etter ap-
plaus, anerkjennende nikk og lovord. Da hadde ikke julee-
vangeliet sett slik ut. Da hadde Jesus valgt en annen måte å
komme til denne jorden på. For hva er det å applaudere i
juleevangeliet? Et lite barn født i stall? Ingen livvakter, ingen
diamanter. Det var riktig nok et fantastisk englekor som
sang, men det var det bare noen gjetere som fikk oppleve. 
Når Jesus blir født, er de aller fleste andre opptatt med

andre ting. Det var ikke plass til Josef og Maria noe sted. Det
var viktigere og mer spennende ting å ta seg fore den natten.
De møtte stengte dører. Gud har aldri vært ute etter applaus.
Gud er ute etter noe mye viktigere. Han er ute etter hjertets
gjenlyd. 
Hva er forskjellen på applaus og hjertenes gjenlyd? Når vi

gir applaus, står vi på utsiden og vurderer. Var dette bra eller
ikke bra? Vi er tilskuere. Men det lille barnet i krybben var
ikke ute etter tilskuere. 
Johannes var en av Jesu disipler. Når han skal skrive julee-

vangeliet, skriver han slik om Jesus: «Han kom til sitt eget, og
hans egne tok ikke imot ham.» Men enda viktigere var det
at: «Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli
Guds barn. De som tror på hans navn.»  Å ta imot Jesus er
det samme som å tro på han. Jesus kom for å skape tro. Tro
er hjertets gjenlyd.
Hjertet er selve senteret i oss mennesker. Det står i ord-

språkene: «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet
går ut fra det.»  Det er hjertet vi forholder oss til hverandre
med. Når hjertet er koblet ut, blir det vanskelig. Vi snakker
om hjerteløst og hjerterått. Heldigvis vet vi også hvordan det
er når hjertet får styre. Da er det godt å leve. Hjertet er viktig
i forhold til både vår neste og Gud. Det er selve pulsslaget i
relasjonen.
Brorson er en av våre aller største diktere av julesalmer. I

salmen Mitt hjerte alltid vanker beskriver hva hjertenes
gjenlyd er:

Akk, kom, jeg opp vil lukke 
mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke;
Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig
her i mitt hjerte svøpt. 

Med ønske om en velsignet julehøytid. 

Stein Reinertsen 
Biskop i Agder og Telemark

Hjertenes
gjenlyd

Avdeling Fevik
Sømsveien 5, 4870 Fevik – tlf. 37 04 40 06 www.fevikregnskap.no

Du gjør det du kan  – vi gjør det vi kan!

HILSEN
BISKOPEN

FMUs eget band sørget for jule musikk og
lovsang. 
Utover kvelden ble det mye god underhold-

ning, der i blant pynting av pepperkakehus,
grip mikrofonen og kåringer av diverse slag. 
Det ble en storartet kveld med masse god

julestemning, både for de rød og for de blå. Nå
kan jula bare komme. 

Ellen Samuelsen, juniorleder i FMU 
Foto : KJell-Olav Haugen

Lørdag
5.desember var
kvelden endelig
kommet da
rødnisser og
blånisser skulle
møtes å feire jul
sammen på FMU-
toppen! 

Det var et FMUs junior ledere
som sto for arrangementet.
Stemning stod i taket da nis-
sene møttes i julepyntet lokale
med jule musikk og mandarin -
lukt. Her var juletreet pyntet,
og med rundt cirka 70 jule-
klare ungdommer kunne
festen endelig begynne. Det
ble servert grøt med mandel,
gelé, pepper kaker, kakemenn
og masse annet snad der.

Med sjøllaga graut, underholdning og
program, lagde FMU-erne sin egen årlige
nissefest, for både røde og blå nisser.



MEDVIRKENDE: PROKOR m/solister  •  BJØRN ASLAKSEN  •  ELLEN HALVORSEN  LERVOLD  •  GABRIELA CSEPREGI  •  MARTE ANDERSEN
TONE PEDERSEN  •  HESNES BROTHERS  •  DAGNY LILL  BEISLAND  •  ANETTE W. TOBIASSEN  •  PEER RØDAL HAUGEN

MUSIKERE: STRINGS 4 YOU / FREDRIK SONGE / TRYGVE SONGE / ANN-KRISTIN OLSEN / MORTEN LANGEMYR / JOSTEIN HETLAND
MUS. LEDER: KIRSTI P. HAUGEN  •  ARR.: FEVIK KIRKE

FEVIKHALLEN  22. DESEMBER KL 20.30

ENTRE KR 200
STUDENT KR 100
BARN GRATIS

OVERSKUDDET GÅR TIL
NØDLIDENDE I SYRIA

nattinéenjule
Her kommer
dine arme,

små


