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www.fjæreposten.no er Fjære menighets nettside.
Der finner du nyttig informasjon om menigheten og om arrangementer.
I tillegg finner du der også alle tidligere utgaver av Fjærepostens 
papirutgaver fra 2005 og fram til sist utkomne avis.
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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.

Tiril Antonsen
Døpt i Fevik kirke 13. desember

Johanne Lillevåje
Døpt i Fevik kirke 21. februar

Herman Nielsen Håkedal
Døpt i Fjære kirke 20. mars

Lucas Inntjore Egeland
Døpt i Fjære kirke 21. februar
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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. 3-16 utkommer mandag 13. juni. Mat.frist fredag 3. juni

Så er det vedtatt. Den norske kirke har endret sin definisjon av
hva et ekteskap er. Likekjønnede par vil få gifte seg i kirken med
kirkens velsignelse, og det skal utarbeides ny felles liturgi som
kan favne alle ulike kjønnssammensetninger av par som vil leve
sammen. På demokratisk vis har Kirkemøtet sørget for det nå er
situasjonen. Enig eller uenig – slik er det blitt.

Prosessen fram mot dette vedtaket har pågått i årevis, og
kostnaden har vært stor. Det har gått med mye energi og krefter.
Noen vil si at det er vel anvendt. Andre vil mene at det har gått
på bekostning av langt viktigere og sentrale oppgaver.  Sett gjen-
nom media har kirka blitt «dratt etter slipset» mot det politisk
korrekte, fram til det som nå er vedtatt. Mange er glade i dag, og
snakker om «seier». Andre er dypt skuffet og usikre på hva det
vil ha å si for fremtiden og deres plass i fellesskapet i egen
menighet. For uenigheten går dypt. Selv om det er en del av
vedtaket at mindretallets syn også skal tas hensyn til, står det
igjen å erfare gjennomføringen av to motstridende syn.

Vedtaket vil få langt videre konsekvenser enn det som kan
isoleres til en vigselshandling eller finurlige diskusjoner om
liturgiske formuleringer. Alle de ulike foreldrekonstellasjonene
finnes allerede, og har gjort det lenge. Det nye er at kirka med
sitt vedtak sier at det ene er like bra og rett som det andre, også
for barna. For rundt neste sving vil en bli konfrontert med
spørsmål som går på barns rettigheter i forhold til det å ha en
mor og en far, eller vite hvem som er ens biologisk opphav. Jesus
forbilde for kirken er å stå på de svakestes side, de som trenger
hjelp og lider under en overmakt. Man kan nok argumentere
for at homofile og lesbiske i mange tilfeller har vært den svakere
part. Men når det blir snakk om en familikonstellasjon hvor det
er barn inne i bildet, er det barnet som som trenger en som kan
være stemme for dem. Her venter det noen reale utfordringer. Å
hevde eller tro at «barna er tilpasningsdyktige» er  å tale mot
bedre vitende. Kirka vil kunne komme til å møte seg sjøl i døra
etter hvert som nye lovforslag som gjelder genteknologi, adop -
sjon, donorordninger og surrogati kommer opp. To voksne
velger fritt hvordan de vil innrette et samliv, og trenger ingens
tillatelse. Slik har det vært lenge. Derfor burde ikke spørsmålet
om vigsel lenger være noe hele kirka skal sette sitt godkjen -
ningsstempel på. Det betyr ikke at vi som kristne ikke skal ha
meninger om saken, men den juridiske ordningen, ja hele
vigselsordningen, burde vært overlatt myndighetene – likt for
alle. Undertegnede frykter at kirka nå har rotet seg opp i et
uføre; at dette er starten på nye konflikter, bare at de flyttes
nærmere grasrota, til dem som skal gjennomføre vedtaket –
også mindre tallets syn og tilhørende reservasjonsrett. 

Noen kommer til å forlate kirka, og har alt gjort det, men de
fleste kommer nok til å bli og fokusere på hovedsaken. Lokalt
blir det spennende å se hvilke konsekvenser det får for det
frivilige arbeidet, for rekruttering til menighetsråd og menig-
hetsutvalg. Særlig fordi dette skjer samtidig med kirkens løs -
rivelse fra staten, vil kirken mer enn noen gang trenge uthol -
dende og trofaste medlemmer. Vi får noen nye utfordringer  i
det å leve sammen med en uttalt uenighet som stikker svært
dypt. Det kan være passende å sitere fra Hillestad/Dagslands
«Djube spor»: «Du har gitt oss kjerkå, Gud / Hu gjør vel ka hu kan /
Hu virke sleden, hu e litt rar / Men om hu svikte, så e hu alt me har.»

Denne «kjerkå» står og faller med Jesus. Uten Jesus ingen
kirke. Sikkert mye godt arbeid, men ingen kirke. Selv etter
mange år med trosopplæring må vi innse at kristen tro står
svakere i det norske folk. Vår primære oppgave som kirke, bis-
koper, prester og alle oss andre, er å gjøre noe med det!

Mari Olsen Tømte
Døpt i Fjære kirke 20. mars

Ella Amalie Weigner Abrahamsen
Døpt i Fjære kirke 21. februar

KONTAKT Fjære menighet
Kirketjener i Fjære
Håvard Backe
T: 37 09 11 40

Kirketjener i Fjære
Helge Flaath
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Kirketjener i Fevik
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tl@grimstad.kirken.no
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Ingvild Wangensteen Limm
iw@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 14

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

Daglig leder
Anne Marie Midtbø
amm@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 13

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

Kirkegårdsarbeider
Rune Skomedal
T: 37 09 11 40

Sogneprest
Helge Spilling
hs@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 12

FJÆRE MENIGHET
Post: Fjæreveien 185, 4885 Grimstad
Sentralbord: 37090100 / 37090113

Et blikk bakover...Fjæreposten
Her er nok et utdrag fra sog-
neprest Carl Torps «Fjære-
posten» fra 1967, «avskjeds-
og jubelbok».

Gamle Olea hadde hele sitt
liv vært en streng kirsten, og
slett ikke rund i uttrykks-

måten. Soknepreten var blitt
utnent til et nytt embete og på
avskjedsvisitt hos syke og
gamle gikk han naturligvis
innom Olea.

– Så nå skal vi ta farvel med
hverandre, Olea, sa presten.

Da satte Olea i å gråte.
Presten undret seg først litt,
men lot seg så rive med, og ble
litt rørt han også.

– Olea mor, du skal ikke
sørge, trøstet han. 

– For han som kommer

etter meg, er bedre enn meg.
– Det har de andre prestene

også sagt! hikstet gamle Olea,
og gråt videre. Men presten
var med ett ikke rørt lenger.
(Hørt i Narvik, sikkert et
vandresagn.)

DATO        FRAMMØTE                           RUTE
21. apr     Fjære kirke                             Via Taulekilen, Kollen
28. apr     Resvik bedehus                      Over Raet osv. guide Kristen Igland
05. mai    Kristi himmelfart                     Egentrening
12. mai    Håbestad Gml. skole              Via Tøra, Nilsesvold, Mørkvei
19. mai    Esketveit v/E18 undergang      Via Tingstveit, Nidelva
26. mai    Fjære skole/Vikhallen              Via Vikkilen, Eskedal
02. jun     Moysand v/bommen               Via Hesnes skole
09. jun     Fjære skole/Vikhallen              Via Viddefladen, Veråsheia
16. jun     Marivold camping                  Via Kanalen, Ulenes, Rønnes, med bad etterpå

At FMU reiser på turer er godt
kjent, men ikke alle er klar over
at bussen også er på hjula hver
mandag for å hente ungdom-
mene til arrangementet på FMU-
huset og kjøre dem hjem
etterpå. En fantastisk ordning for
ungdommene – og til glede for
foreldre som slipper å kjøre. 

Fra Lia og Fevik i øst til kryssen på
Frivold i vest hentes og bringes det, i all
slags vær. Fjære menighet er stor i ut-
strekning – det er noen kilometer mel-

lom ytterkantene og FMU-huset ved
Fjære kirke. For mange har det ganske
sikkert vært avgjørende for delta i
FMU at de har hatt denne trygge og
greie transporten til og fra. 

FMU er kanskje det eneste ung-
domsarbeidet i landet som med sin
egen turbus henter og bringer ung-
dommene til sine ukentlige ar-
rangement. Dette har FMU drevet
med i årevis. Hver mandag kl. 1700
kjører en av dugnadssjåførene runden
for å plukke opp ungdommene langs
ruta. Og etter arrangementer kjører

den samme ruta for å frakte dem trygt
hjem igjen.

Transporttilbudet gjør seg selvsagt
ikke selv. 

– Hver tur tar ca 45 minutter, og et
stort korps på 7-8 (!) godt kvalifiserte
sjåfører i bussgruppa legger ned
mange arbeidstimer for å kunne
gjennoføre dette på dugnad, kan
Thorvald Hansen fortelle. Han er en av
de som kjører, og sentral i bussgruppa.
De første åra FMU opererte med egen
buss (eller busser) var det så som så på
standarden. Bussene var ofte svært
godt brukt (!), med dertil hørende ut-
fordringer på vedlikeholdssiden.
Mange fargerike fortellinger fra FMU-
historien handler om buss og hend-
elser knyttet til de gamle doningene. I
dag eier og driver FMU en flott turbus
med høy standard, som det koster
både tid og penger å drifte og holde i
topp stand, til glede for Fjæres ung-
dommer.

FMU-bussen
bringer ungdommene 
trygt til FMU og hjem igjen
– hver mandag

Thorvald Hansen har lang fartstid
som FMU-leder og sjøåfør på bussen.

Vi er en gjeng som løper hver torsdag kl. 19 til 20. Vi løper på mange forskjellige steder, men mest
på stier og grus-/skauveier. Tempoet er ca. 7-9 km i timen, varierer med løypa (pratetempo).
Dette er ei løpeøkt som mange kan være med på. For noen er dette den roligste økta, for andre
den hardeste økta. Bli med og få trening og naturopplevelser sammen med gilde folk. 
Tilbudet er gratis og for alle som har lyst.

torsdagsTRIMMEN
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

Barn kan være utålmodige. De hopper og de spretter. De maser.
Og det de maser om skulle helst skjedd i går. Selv om de fleste
voksne har lært seg at slik oppførsel ikke tar seg ut, og som regel
heller ikke er hensiktsmessig når man ønsker fortgang i ting,
kan nok hver og en av oss til tider kjenne på utålmodighet. På
noen områder er vi kanskje mer tålmodige enn på andre.
Personlig kjenner jeg at tålmodigheten min blir prøvd når jeg
står i kø i butikken. Det har skjedd at jeg i stedet for å vente til
det blir min tur til å betale, heller legger varene på plass igjen
og går ut av butikken. 
Vi kan be til Gud om mer tålmodighet, men da er spørsmålet
om Gud faktisk gir oss en porsjon tålmodighet, eller om han gir
oss en mulighet til å være tålmodige, en tålmodighetsprøve? Jeg
tror vi har mulighet til å lære litt om tålmodighet, langmodighet
og utholdenhet blant annet i de ulike relasjonene vi møter i
livet: mor og far, foreldre og barn, søsken, kollegaer, klas-
sekamerater osv. Men også i møte med utfordringer og gleder i
livet. Og noen har nok litt mer tålsomhet med seg i bagasjen fra
fødselen av enn andre. Vi er jo forskjellige.
Synonymer på å være tålmodig er: energisk, flittig, hardfør,
iherdig, motstandsdyktig, overbærende, robust, seig, sta,
uslitelig, utholdende, utrettelig. I Bibelen står det om å være
tålmodig i dette livet; i prøvelser, gjennom forfølgelser, i vente
på at våre kjære skal ta i mot Jesus, og med øynene rettet mot
Guds rike. «…så la oss…med utholdenhet fullføre det løpet som
ligger foran oss, med blikket feste på ham som er troens opp-
havsmann og fullender, Jesus. (Hebr. 12,1-2)». «Men hvis vi
håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet (Rom.
8,25). «Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje
og vinne det som er lovet (heb.10,36)».
Vi tenker ofte på store artister og musikere som store genier. I
tillegg til å være begavede, er mange av disse forbilder på
tålmodighet og utholdenhet. Deres største verker har gjerne
blitt til over lengre perioder og gjennom vanskelige prøvelser.
Beethoven skal ha omskrevet hver linje han komponerte minst
ett dusin ganger. Michelangelo`s «Dommens dag» holdes for å
være ett av de tolv største mesterverk gjennom århundrene.
Det tok ham seks år å fullføre det, og han laget mer enn 2000
skisser og utkast i prosessen. Joseph Haydn produserte mer enn
800 musikalske komposisjoner før han skrev oratoriet «Skap-
elsen», som han er mest kjent for. 
En liten historie om en kones tålmodighet og utholdenhet i
bønn: I en tid med vekkelse var soknekirken fylt av lyttende
mennesker. En kveld avsluttet presten med at dersom noen
ikke torde å komme frem til alterringen for å bli bedt for, var det
mulig å ta turen rundt kirken i mørket og inn i sakristiet. Der
kunne presten møte vedkommende og gi forbønn. Mens
kollekten ble talt, kom plutselig en mann inn sammen med
kona. «Neimen Bernhard!», utbrøt presten. Mannen knelte ned
ved en benk og foldet hendene. Etterpå så mannen på sin kone,
smilte og klemte henne og sa: «Takk, du ba for meg i 40 år!»

Riktig svar:
1.    2. 40 dager
2.   x. 30 år
3.   1. Jordan
4.   1. Nikodemus
5.   X. Herren frelser

1 Hvor lenge hadde Jesus
fastet da han ble fristet av
djevelen?

1. 7 dager 
X. 21 dager
2. 40 dager

2 Hvor gammel var Jesus
da han begynte sin offentlige
virksomhet?

1. 12 år 
X. 30 år 
2. 33 år

3 Hvor ble Jesus døpt?
1. Jordan 
X. Gennesaretsjøen 
2.Siloa-dammen

4 Hvem kom en gang til
Jesus om natten?

1. Nikodemus 
X. Ananias 
2. Øverstepresten Kaifas

5 Hva betyr navnet Jesus?
1. Gud med oss 
X. Herren frelser 
2. Gud er nådig

F INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG

BIBELquiz

TÅLMODIGHET
FRA MENIGHETSPEDAGOGEN

Det å være fadder for et barn
er en oppgave som ikke av-
sluttes når dåpshandlingen
er over, men som for mange
betyr livsvarige bånd. 

Som fadder lover man å bidra
til at barnet skal lære om den
kristne tro. Et medlemskap i
Dåpsklubben Tripp Trapp kan
være et godt alternativ som
faddergave. Det mener Anne
Line Tufteland Kroken, prest i
St Jacob menig het i Bergen,
som gav det til sitt fadderbarn.
Hun er fadder for Peder (1 år)
og da han ble døpt  våren 2015,
var medlemskap i Tripp
Trapp-klubben gaven fra
henne.  

Gjør relasjons -
byggingen lettere

– Dåpsklubben bidrar posi -
tivt i fadderrollen ved at den
gir informasjon og opplæring
om den kristne tro gjennom
Peders barne og ungdomstid.
Det er lettere å drive trosopp-
læring hvis man har materiale
og informasjon å henvise til.
Det gjør også relasjonsbygg-
ingen mellom meg og han
lettere fordi vi har bøker vi kan
lese sammen, forteller Anne
Line. Dåpsklubben sender ut 3
pakker i året med bøker og
annet materiell. Kroken for-
teller videre: - Dåpsklubben
gjør det lettere å utføre det
oppdraget som jeg har lovet å
gjøre. IKO har mange fine
måter å synliggjøre budskapet
på og gjennom mate ri alet i
Dåpsklubben blir det mer
levende. Hadde jeg kun hatt
Bibelen å forholde meg til ville
det vært vanskelig. 

Viktig med 
kunnskap om religion

Dåpsklubben Tripp Trapp
gir ut materiell som forteller
om ulike deler av samfunnet.

Blant annet har den kritiker -
roste boken Akim løper vært
en av bøkene. Den handler om
barn på flukt og er veldig sam -
funnsaktuell i den flytnings-
situasjonen vi står i nå. - Det er
viktig for et barn å få vite noe
om det samfunnet og den
religionen man er en del av.
Det å få kunnskap om den
kristne tro gir kunnskap om
religion, og når man har be-
greper om sin egen tro er det
lettere å være i dialog med
andre religioner, sier Kroken. 

Kvalitetssikringen av
gaven gjør IKO

I IKO-Forlaget er det flere
som jobber med utvelgelsen av
bøkene og materialet barna
mottar gjennom Dåpsklubben,
og nettopp det trekker Kroken
frem som en av de viktigste
grunnene til at hun valgte et
medlemskap for sitt fadder -
barn: 

—  Jeg slipper ta den jobben
med å kvalitetssikre gaven  for-
di jeg vet at IKO gjør en
grundig jobb og har en god
teologi, og derfor er jeg trygg
når jeg hjelper foreldrene med
trosopplæringen for Peder, for-
teller Kroker. 

Fint at ting 
går av seg selv

Som avslutning spør jeg
hvordan det påvirker henne i
hverdagen og da ler hun mens
hun forklarer at: - Nesten det
beste er jo at det går av seg selv.
Fadderbarnet mitt får kon-
tinuerlig gode gaver, jeg stres -
ser ikke med handlingen og
det er gaver som gir større
mening. For eksempel sier
badeboken Arken noe om at
Gud beskytter barn og det er jo
det jeg vil at Peder skal vite.

IKO-forlaget
Kirkelig pedagogisk senter

Du som er

fadder
hemmelig oppdrag
Tårnagenter på

I Fjære kirke helgen 9. og 10.
april har agenter løst
skumle mysterier og vans-
kelige oppdrag. Heldigvis
var det dyktige agenter,
rettere sagt Tårnagenter,
som gikk inn for oppgavene
med stor iver og pågangs-
mot. De hadde til og med
agentbevis, agent nummer
og agentnavn.

For en tårnagent er det tre
viktige ting å huske på: 1. Let,
og dere skal finne 2. Holde
øyne og ører åpne 3. Sam-
arbeid. Bare hvis en husker på
alle disse, vil en klare å løse
oppdragene. Arbeidet besto i å
huske et hemmelig passord,
for så å gå i gang med en ut-
fordrende labyrint gjennom
ulike hindringer både i og

utenfor kirka. Så ventet det
fingeravtrykk, velkomst-
karamell og  –bolle, samt
skriftlige agentoppgaver. Her
gjaldt det å ha tunga rett i
munnen og et våkent blikk. 

Alle tårnagentene, som var 7
eller 8 år gamle, løste mys-
teriet med det forsvunne
dåpsfat, og nattverdsbeger og
nattverdsfat. Heldigvis kom
disse til rette igjen før gudstje-
nesten da planen var å ha
både dåp og nattverd. Agen-
tene var virkelig gode til å
finne symboler i kirka under
symboljakten, og de var meget
modige på vei opp i
kirketårnet. Der oppe skjedde
mystiske ting da agentene slo
på kirkeklokkene. Hvis du er
der en gang, må du bare prøve
og se.

I kirkestua fikk tårnagentene
laget et minne fra tårnagen-
thelgen; nemlig en tårnagen-
tspisebrikke. Etter en liten
pølsepause på FMU-bygget,
gikk agenten i gang med siste
oppdrag: Gudstjenesteverk-
sted. Én gruppe laget et
dramastykke, en annen
gruppe fikk øve på å være
prestens hjelpere, en tredje
gruppe øvet inn en femtegns-
bønn, og en fjerde gruppe lot
kreativiteten få utløp med
maling på lerret. Den femte
gruppa planla et hemmelig
oppdrag til hele menigheten:

Spre Guds kjærlighet i uken
som kommer!

Til noen som ikke hører,
eller venter lyden av klokker,
eller Tårnagenter.

Både i og uten-
for kirka var det
travel aktivitet
da Tårnagen-
tene var på
oppdrag.
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Hvert år er 
et diakoniens år
Hva kom det vel ut av diakoniens år 2015? Vi
spør diakonrådgiver ved Bispedømmekontoret i
Agder og Telemark, Erling Th. Jakobsen.

– Diakoni, eller sagt med andre ord;
kirkens omsorgstjeneste, har fulgt og skal
følge den kristne menighet hvert år.
Diakoni er evangeliet i handling og blir ut-
trykt gjennom nestekjærlighet, inkluder-
ende fellesskap, vern om skaper verket og
kamp for rettferdig het. I våre planer og
strategier i menig hetene skal diakoni ha
sin naturlige gode plass.

– Men i 2015 skulle det settes et ekstra fokus på diakonien?
– Ja, forrige år var det ekstra fokus på diakoni i Agder og

Telemark bispedømme. Vi kalte det Diakoniens år 2015.  Gjen-
nom kurs i bispedømmet, artikler, og forkynnelse ble det et ekstra
fokus på diakoni. Dette ble gjort delvis av biskop Stein og i bis-
pedømmekontorets regi, og delvis i samarbeid med andre or-
ganisasjoner, slik som Kirkens SOS, Kirkens ressurssenter for
vold og traumer, Kirkens bymisjon og mange andre. Diakoni
hadde spesielt fokus på den årlige samling med alle kirkelige an-
satte, på menighetsrådskurs som ble holdt i bispedømmet og ved
visitaser som biskop Stein hadde i menigheter. (Se også
hjemmesiden til bispedømmet, ved å bruke denne lenken:

www.kirken.no/nb-NO/bispedommer/agder/diakoniens-ar-2015/)
– Noen av de flottteste enkelthendelser for meg som diakoni -

rådgiver var at vi fikk etablert en ny diakonstilling i Skien felles-
rådområde og at det i 2015 ble etablert  diakoniutvalg i alle
menig heter i Aust Nedenes prosti, kan Jakobsen fortelle.

– Bispedømmet kan ikke pålegge noen menigheter å sette for-
kus på enkelte saker, men kan oppmuntre og inspirere. Vi tenker
at det å fokusere på diakoni, slik det ble gjort i fjor, ikke er noe
som er bundet til et år alene, men som en spore til å sette fokus på
dette i menigheten i 2015 eller neste år. Det er en viktig del av min
jobb å medvirke til, som diakonirådgiver i bispedømmet. 

– Hva skjer fra bispedømmets side med hensyn til etablering av
flere diakonstillinger? Kirkens omsorgstjeneste kan vel ikke være
salderingspost i vår tid?

 – Agder og Telemark bispedømme har i et av sine møter valgt å
prioritere diakonstillinger i de områdene hvor det er «tynt» med
diakoner. Skien fellesråd fikk nettopp tilskudd til en halv stilling
som diakon. De har utlyst stillingen og er i disse dager i ferd med
å ansette diakon. Neste på lista er faktisk Vest Nedenes prosti.
Her tenker vi at ved neste nye statstilskudd til diakon eller
flytting/omprioritering av eksisterende tilskudd så vil dette bli
tilbudt til Vest Nedenes prosti. Da snakker jeg ikke om Grimstad
alene, men til hele prostiet.

– Det høres ut som et heller omflakkende liv... Grimstad hadde
jo i sin tid sin egen diakonstilling...?

– Grimstad fellesråd valgte å dele opp de midlene som i årevis
hadde vært knyttet til en stilling som diakon. Dette er et valg de
gjorde og som de må stå for. Jeg savner, og synes det er trist, at det
ikke er en diakon ansatt i vår kommune. En som kan organisere
og strukturere diakonien, som kan få til et godt sampill mellom
ansatte og frivillige om diakoni, og virke som diakon i møte med
mennesker som sliter med liva sine. En som kan forbedre sam-
handlingen mellom kommune og kirke, for eksempel i forhold til
å ivareta menneskers rett til tro og livssynsutøvelse mens de
mottar kommunale helse og omsorgstjenester.

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.

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

F PEER RØDAL HAUGEN
tekst

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

Fest med ny prest

Det var ikke noe å utsette på den geistelige oppbudet ved innsettelsesgudstjenesten. 
F.v. sognepresten sjøl, Helge Spilling, Inge Berg Pettersen (som vikarierte noen måneder på
Fevik etter Tevito), «gamlepresten» Oddvar Tveito,  Tore Laukvik og prost i Vest-Nedenes
prosti, Steinar Floberg.

Elle Melle Tween hilste presten velkommen med sin
friske og engasjerte sang.

Prost i Vest-Nedenes prosti,
Steinar Floberg, sto for den
formelle innsettelsen under
gudstjenesten, mens MUF-
leder Jan Inge Tungesvik
sørget for den mer uformelle
velkomsten i etterkant av
gudstjenesten. Han besørget
overrekkelse av en del gaver
og hilsener til presten og
kona Birte-Kristine. Brått sto
både hun og den ihuga
Vårlerenga-supporteren der
med Express-skjerf som
«stolaer», og MUF-lederen
uttrykte et øyeblikks engs-
telse for klussing med den
liturgiske bekledningen og
kastet  først et bekymret

blikk mot fotografen og der-
nest et sideblikk på prosten...
Vi vet at Express ønsker et
godt forhold til kirka på
Fevik, og er åpne for ulike
former for samarbeid i opp-
gaven med å skape et best
mulig oppvekstmiljø for
barn og unge på Fevik. Det
passer sikkert den fotball-
interesserte presten som «fot
i fotballsko».

«Gamlepresten» Oddvar
Tveito hadde også tatt turen
fra sitt nye tilhold på And -
øya. Med familie og ikke
minst barnebarn her nede
var det nok flere grunner til å
ta turen sørover akkurat
denne helga, men det var i
alle fall hyggelig å ha ham
med denne spesielle søn -

dagen. Hyggelig var det også
at Inge Berg Pettersen var
med og ta imot «sin etter -
følger». Tross sin korte funk-
sjonstid på Fevik fant han
seg raskt til rette i menig -
heten og vil bli husket .

Nå har nyepresten fått et
par måneder på seg i sit nye
kall, og inntrykket er at både
han og menigheten har
funnet hverandre, og presten
kan så smått senke skuld -
rene litt i forhold til alt som
er nytt, og finne igjen normal
puls for arbeid og hvile. Det
grunn til å tro at Tore prest
vil finne seg godt til rette i
Fevik kirke, i et nært og godt
samarbeid med alle som på
ulike måter gir sine bidrag til
den mangfoldige aktiviteten

Innsettingsgudstjenesten for Feviks nye prest, Tore
Laukvik, var 14. februar. En fullsatt kirke, Elle Melle
Tween, en haug med geistlige og representanter for
menighetsutvalget (MUF) utgjorde festlyden.

som er knyttet til kirka.
Samtidig er et presteskifte en

gylden anledning til å stoppe opp
litt og stille noen kontrollspørsmål.
Hvorfor gjør vi det vi gjør, og hvor-
for gjør vi det slik vi gjør det?

F PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto

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

Innpakket i velkomstgaver så den nye presten på Fevik et øyeblikk ut som en expresst...
da han og kona Birte-Kristine ble ønsket velkommen av menighetsutvalgsleder Jan
Inge Tungesvik og utvalgsmedlem Eli-Anne Haugen. Men Tore Laukvik er altså
nyepresten.



Fredag 11 og
lørdag 12 mars
opplevde 200
konfirmanter i
Grimstad
hvordan det er å
være flyktning. 

Flukten foregikk i skogen
mellom roresanden og
FMU-bygget. 100 frivillige
foreldre og andre, sørget for
at alle fikk en spennende
natt.

Arrangementet startet
med gudstjeneste i Landvik
kirke og så gikk ferden
videre til Resvik bedehus der
alle konfirmantene fikk in-
formasjon om landet sitt og
utdelt roller. På veien mot
FMU-bygget måtte de
innom mange poster med
oppgaver, de måtte passere
minefelt og passe seg for
skremmerne, grenseover-
ganger måtte passeres og til
slutt måtte de intervjues av
flyktinger, før de fikk kom-
me inn i Norge.

Konfirmantene  var fra
hele kommunen, vi hadde
også med misjonskirkens
konfirmanter  på Fevik og i
Grimstad.

Konfirmantene kunne i
etterkant fortelle om en
spennende og lærerik
flukt,ja som en sa ved slutt,
«dette blir et minne for
livet».                       

KJell-Olav Haugen
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E kan huske...
KJELL-OLAV SER TILBAKE

Denne episoden  skjed de en
gang på 1990 tallet.  Fjære
menighet var på tur til Eivinds-
plass, som Karstens gård het.
Vel oppe på gårsdtunet skulle
John Ådne Halvorsen, som
kjørte bussen, snu . Det var litt
trangt på tunet og mye snø, så
det ble litt rygging  og  jobbing
for å få snudd. Det så ut som
«Bråten», som bussen ble kalt,
skulle komme seg greit rundt,
men plutselig hørtes et smell
og der datt drivakslingen ned
på bakken. Hva gjør man så?
Nå var gode råd dyre. Jeg tok
turen innom Karsten og spurte
om han kunne hjelpe. 

«Finnes det noe bussverk-
sted her i området?»  Karsten,
som ikke var kjent for sin
praktiske  sans, hadde hørt om
et bussverksted på Ål. Kanskje
de kunne hjelpe? Jeg fikk låne
telefonen og ringte til Ål billag.

«Har dere mulighet til å
hjelpe oss».  En hygge lig mann
i andre enden  svarte at det
kunne hende. «Du får komme
ned, så får me sjå».

Ål ligger ca. 4 mil ned i Hal-
lingdalen og  jeg hadde ingen
bil. Jeg måtte fri  til Karsten
igjen.

«Har du mulighet for å kjøre
meg til Ål i morgen tidlig kl.
07.30?» Karsten, som ikke var
hadde rykte på som den ras-
keste på morgenkvisten, så på
meg med et blikk som med all
mulig tydelighet fortalte at
dette var alt for tidlig for ham.
Likevel, etter en stund kom
svaret: «Greit.»

Da jeg la meg den kvelden
sukket jeg til Vår Herre og ba
ham ordne opp. Jeg så ingen
menig at vi skulle bli i Hal-
lingdal uten mulighet for å
komme oss hjem.

Morgenen opprant. Jeg ven -
tet på utsiden. Ingen Karsten å
se. Langt om lenge dristet jeg
meg til å banke på døra hans.
Ikke noe svar. Enda en gang.
Langt om lenge kom han ut i
slåbrok, fortumlet og trøtt.
Etter enda noen minutters
venting satte vi oss i Karstens
Landcruiser og kjørte mot Ål.
Karsten var taus som graven.
Ikke et ord ble sagt. Jeg hadde
akslingen med meg  for å se
om vi kunne finne maken. Vel
framme på Ål fikk jeg tak i
verksmesteren, og han var
hyggelig og ville hjelpe. Han
leita på lageret, men nei, ingen
akslinger som passa. 

«Da får vi se i bua». Bua var
en gammel garasje, som så ut
som den ikke hadde vært åpna
på mange år. Vi åpna døra, og
der, rett foran oss på gulvet
mellom søppel og rot, lå en
aksling prikk lik vår. Jippi!
Dagen var redda! Jeg betalte,
og snart var vi på vei de 4
milene tilbake til Eivindsplass.
På Geilo måtte vi innom en
bensinstasjon, for Karsten
måtte ha en pølse til frokost.

Vel hjemme på tunet til
Karsten sier Karsten til meg: «I
dag har du vært vitne til to
undere. 1: Vi har funnet en
aksling og 2: Jeg har kjørt 8 mil
i søvne.»

John Ådne fikk skrudd på
akslingen igjen og alle fjæs-
ingene kom vel hjem til Fjære.

Undrene i Ål
Vi har opp gjennom tiden vært
mange ganger hos Karsten Isachsen
på tur. Eivindsplass har vært en in-
spirasjon for meg personlig og for
mange i Fjære menighet, både unge
og gamle. 

40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet

FMU
fra

Fredag 1 april var det tid for
FMUs årlige og tradisjonelle
basar. Denne basaren gir gode
inntekter til FMU. Det var
mange som hadde funnet
veien til FMU bygget og da vi
startet var det så å si full sal.

Tradisjonen tro ble det
sunget noen lovsanger og Kris-
tine Henningsen holdt en an-
dakt. Med innleide årer fra Hå-
bestad gikk salg og trekninger
unna. Gevinstene var av « høy
standard» så mange ville kjøpe
årer. Hoved lotteriet ble
trukket på slutten av kvelden.

Noen var heldige å kom hjem
med både påhengsmotor og
hotellovernatting i Danmark,
mens andre kom hjem med
god samvittighet for å ha
støttet FMU.

Vi takker alle som bidro til en
flott basar. Takk til alle som
sponser oss med flotte
gevinster og kaker. Og ikke
minst takk til alle dere som
kjøper lodder av FMU. 

Basaren innbrakte nærmere
39200 kroner.                

Thorvald Hansen

Tok du turen innom FMU
bygget lørdagkveld 19. mars så
ville du kanskje trodd du var
blitt sendt 30 år tilbake i tid. De
i alt 23 ungdommene som
gjennom førte MILK (mini -
lederkurs) i høst, arrangerte
nemlig 80-talls fest for FMU-
erene. Byg get var pyntet med
ballonger, konfetti og annet
stæsj. Ungdommer prydet

rommet i alle mulige pastell-
farger, high-waist don geri -
 bukser, tennissokker, over sized
strikkegensere, russe dresser,
skulder puter og jeansjakker
med rufsete og krep pet hår og
blå øye skygge. Et par av ung-
dommene hadde også børstet
støv av ballgenseren, som vi
unge har blitt fortalt var super
hipt (for 30 år siden).

Jeg velger å tro at det var
akkurat slik en vanlig FMU
kveld så ut for omtrent 30 år
siden. Opplegget var enkelt.
Salg av pizza og brus i kiosken,
forskjellige selskapsleker, fo-
tovegg og kåringer. Mini -

lederene hadde gjort en real
innsats for å innhente bak-
grunnsinformasjon. På an-
legget ble det nemlig spilt Eu-
rope, Michael Jackson, Johnny
Logan, Billy Idol, Bon Jovi,
Duran Duran, Status Quo,
Aha, Madonna, Bobbysocks,
Samantha Fox og mange
mange andre hitter. Kvelden
inneholdt rett og slett alt en
fest på 80-tallet inneholdt.
Kvelden var utelukkende en
suksess takket være mini -
lederenes formidable innsats.   

Kristine Henningsen

Det var stor stemning da vi
mandag 4. april hadde besøk
av selveste Ordføreren vår,
Kjetil Glimsdal. Hver mandag
har vi jo en samling på FMU
bygget hvor vi starter kvelden
med lovsang og en andakt.
Denne kvelden var det den
tidligere presten, rektoren og
nå altså ordføreren som skul -
le holde andakt.

Det ble en flott samling der
Glimsdal fortalte om sin tro
og tvil mens han studerte
teologi. Det var mange ung-
dommer som ble overasket

over at vi hadde en kristen
ordfører. 

Glimsdal takket ledere og
frivillige for den innsatsen
som FMU gjør i og for Grim-
stad kommune. Han var fort -
satt meget imponert over
dugnadsinnsatsen som ble
lagt ned i ungdomsarbeidet.

Vi i FMU synes det var flott
at ordføreren tok av sin tid og
kom på besøk. Vi takker
Glimsdal for besøket. Det
satte vi stor pris på.       

Thorvald Hansen

På flukt

FMU-basarenOrdføreren besøkte FMU-ungdommen

Kjetil Glimsdal kom på
besøk, både som ordfører
og andaktsholder.

4-6 mars var 17 ungdoms-
ledere fra FMU på lederkon-
feranse i Bykle, på Bykle  hotel.
Dette er en konferanse som ar-
rangeres av Bispedømmet, og
ungdomsledere fra hele bis-
pedømmet var samlet. 

Gjennom forskjellige semi -
nar fikk lederne kunnskap om
det å være leder, det å samtale
og det å lytte. De som var
interes sert i musikk kunne
lære seg lovsang og praktisere
på forskjellige instrumenter.
Ungdommene fra Fjære var i
flertall og gjorde mye av seg på
turer. For å si det rett ut; de ble
lagt merke til.

Det er viktig for menigheten
å satse på lederutvikling og det
er flott for våre ungdommer å
treffe andre ungdommer som
har erfaringer de kan dele.

Noe av det sterkeste var
kanskje møte med 3 syriske
ungdommer som var med. Da
de sang Navnet Jesus, på
norsk, på gudstjenesten kom
det en tåre i mange øyekroker.
Flott tur med mange fine opp-
levelser og en flott ledergjeng
fra F.M.U. reiste blide og in-
spirerte hjem til Fjære. 

Kjell-Olav Haugen

Øverst: Hele gjengen fra Fjære. Under: Tre syriske ung-
dommer sang Navnet Jesus, på norsk, under gudstje-
nesten.

Erlend Gunstveit
var streng med
«flyktningene».

Back to
the 80’s

Åse-Mari i 80-talls mood.

Gamle «Bråten» ble hel-
bredet i Hallingdal. 
En gammel buss kunne
være en prøvelse for noen
og enhver. Og FMU-ere med
litt fartstid har prøvd forskjel-
lig i så måte.

Bykle-konferanse
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Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Du som var død, er vår Herre i dag!
Kristus, du lever og står ved vår side
her hvor vi rammes av jordlivets slag.

Selv om vi føler oss svake i verden,
bærer vi i oss et grunnfestet håp:
Livets oppstandelse påskedagsmorgen,
underet, skjedde på ny i vår dåp.

Livet og døden, ja, alt er forvandet!
Dåpsvannet gjenspeiler regnbuens pakt.
Troen er gitt oss: Guds rike skal seire!
Mørket som binder oss, mister sin makt.

Løftet står fast når vår fremtid er truet:
Ingen skal rive oss ut av Guds hånd!
Engang skal Gud få sin skapning tilbake.
Verden blir frigjort fra fiendens bånd.

Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Livet er gjemt i et jorddekket frø.
Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve.
Se, i oppstandelsesn lys skal vi dø.

SALMEN NORSK SALMEBOK NR 209b   •   TEKST: Svein Ellingsen   •   MELODI: Conrad Baden

Alltid sett, alltid hørt,
alltid elsket

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
19.04. 18:00 Samtalegudstjeneste, 

Helge Spilling, Kjell Olav Haugen og konfirmantene
20.04. 18:00 Samtalegudstjeneste,

Helge Spilling, Kjell Olav Haugen og konfirmantene 
23.04. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste

Helge Spilling, Kjell Olav Haugen.
23.04. 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste

Helge Spilling, Kjell Olav Haugen .
24.04. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste

Helge Spilling, Kjell Olav Haugen
05.05. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
08.05. 11:00 Gudstjeneste v/Helge SpillinG
14.05. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste for Fevik-konfirmantene,

Tore Laukvik, Ingvild W. Limm, Kjell Olav Haugen
14.05. 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste for Fevik-konfirmantene, 

Tore Laukvik, Ingvild W. Limm, Kjell Olav Haugen
15.05. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste for Fevik-konfirmantene, 

Tore Laukvik, Ingvild W. Limm, Kjell Olav Haugen
15.05. 11:00 Gudstjeneste på Veråsheia v/Helge Spilling
17.05. 11:30 Gudstjeneste v/Helge Spilling
22.05. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
29.05. 11:00 Menighetstur med gudstjeneste i Drottningvika 

v/Helge Spilling
05.06. 11:00 Felles gudstjeneste i Grimstad kirke 

i forbindelse med by-jubileet
12.06. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling

FEVIK kirke
24.04. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland og søndagsskolen.
08.05. 11:00 Samtalegudstjeneste m/konfirmantene. 

Tore Laukvik og Ingvild W. Limm
22.05. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
29.05. 11.00 Menighetstur med gudstjeneste i Drottningvika 

v/Helge Spilling
05.06. 11:00 Felles gudstjeneste i Grimstad kirke 

i forbindelse med by-jubileet
12.06. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik

HILSEN
PRESTEN

5. SØNDAG I PÅSKETIDEN • 24. APRIL: Joh. 17,6-11

6 Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du
ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg
dem, og de har holdt fast på ditt ord. 7 Nå vet de
at alt som du har gitt meg, er fra deg. 8 For jeg har
gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot
dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg,
og de har trodd at du har sendt meg.

9 Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men
for dem som du har gitt meg, for de er dine. 10 Alt
mitt er ditt, og det som er ditt, er mitt, og jeg er blitt
herliggjort gjennom dem. 11 Jeg blir ikke lenger i
verden, men de er i verden, og jeg går til deg. Hel-
lige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har
gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett.

PREKEN
TEKSTEN

Hvorfor finnes det så få ord som rimer på kjærlighet?
Mange har nok stilt seg det spørsmålet når man sitter og
sliter med det siste verset i sangen til en konfirmant. Vi er
inne i tiden der det letes etter bunadskjorter og sort
skokrem. Det er tid for konfirmasjon. For de av oss som
ikke er invitert i en konfirmasjon dette året, er det kanskje
lett å tenke at dette kun har betydning for noen andre. Jeg
vil påstå at om vi selv ikke finner frem den fineste stas, eller
ikler oss en konfirmantkappe, så kan konfirmasjonsdagen
likevel være en påminner for oss. 

Ofte blir det hevdet at ungdommen utelukkende kon-
firmeres av økonomiske motiver. De aller fleste setter stor
pris på gaver, men å si at det er den eneste motivasjonen,
og for alle, blir for enkelt. Min erfaring er at ungdom har
en dypere motivasjon for å konfirmere seg. Jeg hører de
sette ord på tro, identitet og tilhørighet. Dette er noe jeg
også kjenner igjen fra Oslo. Jeg opplever at dagens ungdom
er reflekterte og engasjerte. Langt mer enn hva jeg selv var.
Det sitter langt inne å innrømme det. 

Selve konfirmasjonsritualet er en forbønnshandling. Kon-
firmasjonen som en bekreftelse av dåpen er blitt tonet ned.
Det er å undergrave dens betydning. Forbønnen er viktig
nok i seg selv og de unge skal og vil bestandig være om-
sluttet av forbønn. Det er likevel viktig å fastholde at kon-
firmasjonen bekrefter dåpens løfter. Konfirmantene be-
krefter sin dåp og at de ønsker å tilhøre det kristne felles-
skap og tro. Gud bekrefter samtidig de løfter som ligger for
konfirmantene og oss alle i dåpen: Tilhørighet og nærhet,
nåde og kjærlighet, ånd og liv. Dette kan vi nok ikke minne
oss selv på for ofte, konfirmant eller ei. 

I kirkeåret er vi nå i påsketiden. Det er festtid som be-
retter om møter med den oppstandne, som gir løfter og
peker frem mot pinse. Konfirmasjonsdagene faller i år både
i påsketiden og i pinse.

Egentlig kan det ikke plasseres bedre enn dette. Gud og
mennesker bekrefter sitt ja i feiringen av oppstandelsen
som er utgangspunktet for det hele. Samtidig feires kon-
firmasjon i festen for Den Hellige Ånd. Pinsen står kanskje
ikke like sterkt som høytid som jul og påske, men er minst
like viktig.  Ånden kommer til oss og sørger for at Jesus
ikke bare forblir et lokalt rykte i Palestina. Ånden gjør at
møter med Gud ikke er avgrenset av sted og tid. Den Hell-
lige Ånd er Gud til stede over alt samtidig. Ånden, pusten,
luften. Vi omgir oss med luft og pust kontinuerlig, alle som
en i denne verden. Så er det kanskje det beste bildet vi kan
ha av Gud, at Gud er ånd. Da kan vi hvile i troen på at vi
aldri er helt overlatt til oss selv. Så kan konfirmantene feires
med bekreftelsen på at de aldri blir forlatt. Det er en
påminnelse alle kan trenge: Du er alltid sett, alltid hørt og
alltid elsket. 

Hilsen Tore 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
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BLI FADDER!

Våren kommer med storm-
skritt og det er tid for rydding
og bytte ut gjenstander.  3.
september kl. 09.00 er det
klart for det store loppe -
markedet til FMU.  Det sam -
ler folk fra fjern og nær, ja tett
opptil 2000 men nesker.  Vi
håper du setter av dagen til å
hjelpe oss

eller komme å handle!
Vi tar imot lopper og auk-

sjonsting på utsiden av gara-
sjene fra 1 juni.  MEN har du
ting å levere før 1. juni ring
Kristian 47635631, Vidar
95056324 eller Kjell Olav
93217137 så låser vi det inn.  

Vi blir spurt flere ganger om
å hente, det gjør vi av og til
når det passer.   I

fjor fikk vi hente fra fire hus,
en leilighet og en hytte. En
viktig ting ved henting er at
det er vi som bestemmer hva
vi tar med når vi henter.  FMU
rydder normalt ikke hele hus
lenger, eller tar alt som
kanskje ønskes.  Vi er veldig
takknemlig for å kunne få
finere ting fra folk som flytter
fra hus til leiligheter eller får
så mange ting at de ønsker å
rydde litt …

Alt vi får inn går uavkortet
til ungdomsarbeidet i FMU.
Med over 100 ungdommer i
FMU og utrolig flott leder -
team (alle på dugnad), så
er det viktig å kunne støtte
opp om loppemarkedet.
Dette håper vi du tenker

over neste gang du rydder
eller har ting som en ikke
lenger har bruk for.

Noter i kalenderen alle -
rede i dag 3. september.  Vi
starter rydding på torsdag 1.
og fre dag 2. fra kl. 17.30.
Ønsker du å være med,
kontakt Kjell Olav.  Vi
trenger alle frivillige som
ønsker å bidra!

Har du noe å gi?
Den ledelsen for loppekompaniet, f.v. Kjell-Olav Haugen, Kristian Tønnesøl, Vidar Øvland
og Thorvald Hansen ber deg ta en ekstra sjekk i boden, på loftet, i kjeller og skap, om det
kan være noe der du skal kvitte deg med.  (FOTO: SILJE BRATLAND ROKSVÅG)

F KRISTIAN TØNNESØL
tekst & foto
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menighets-
RÅDET

fra
Årsmelding for 2015
Det er inspirerende å lese om
alle aktivitetene  i Fjære menig -
het i årsmeldingen. I vedlegg til
årsmeldingen kan vi også lese
om aktivitetene til menighets-
utvalgene i Fjære og Fevik og
FMU. Aktiviteten i vår menig -
het er større enn i man ge andre
menigheter. Det skyldes at vi
har ca 8000 med lemmer, som
utgjør ca 50% av alle menig -
hetene  i Grimstad. Dessuten
har vi dyktige ansatte og mange
frivillige som yter stor innsats.
Menighetsrådet vil gjerne takke
alle som bruker av sin tid og
krefter på menighetsarbeidet. 

I tillegg til kirkelige hand-
linger består aktivitetene av
forskjellige gudstjenester og
temasamlinger, trosopplæring
og konfirmantarbeid, søndags-
skole / barnegrupper og ung-
domsklubb FMU, musikalske
aktiviteter for små og store,
konserter, bønnesamlinger og
bibelgrupper, besøkstjenesten
og bryggekapellet, strikkekafé
og kunstutstilling, turgruppe og
menighetstur / seniortur, St.
Hans   feiring og basar / loppe -

marked / auksjon for å nevne
noen av de mange aktivitetene.

Menighetens hovedsamling
er gudstjenester på søn- og
helligdager. Det er holdt 64
gudstjenester i Fjære kirke med
i gjennomsnitt 138 del takere. I
Fevik kirke var det 33 gudstje-
nester med gjennomsnittlig 83
del takere.  I offer ble det til
sammen gitt kr 366000 til
menighetsarbeidet og andre
formål i Fjære kirke. I Fevik
kirke var samlet beløp
kr 231000. Vi håper fortsatt at
gudstjenestene skal videre føres
som en verdifull tradisjon også
for neste generasjon.

Ansatte i menigheten består
av to prester, daglig leder,
musikalsk leder, organist,
menig hetspedagog, kateket,
barne- og ungdomsarbeider,
kirketjenere og kirkegårds-
arbeidere. Til sammen utgjør
dette ca 11 årsverk. Vår kapel -
lan, Oddvar Tveito,  sluttet i
sep tember etter 18 år i menig -
heten. I februar i år tiltrådte vår
nye prest, Tore Laukvik, stil-
lingen som kapel lan.  Vi er
stolte av at vår musikalske leder

ble tildelt Grimstad kommunes
kulturpris for 2015.

Menighetsrådet fram til
november 2015 har hatt føl gen -
de medlemmer: Egill Tesaker,
leder, Sigrund Larsson, Solveig
Syvertsen Tønnesøl, Kristin
Haugås, Håkon Lindeberg, Eli
Skaiaa, Berit Stiansen, Gerd
Elsie Larsen (medlem av Felles-
rådet) og Helge Spilling (sokne-
prest). Varamedlemmer var: Per
Kristian Finstad (medlem av
Fellesrådet), Irene Skjæveland,
Åshild Igland, Hanne And-
reassen Ørnholt og Norunn
Bjugan. Daglig leder Anne
Marie Midtbø har vært sekre -
tær for menighetsrådet.

Regnskap for 2015
Menighetens regnskap viser

at det er god orden på øko-
nomien. Kostnadene er holdt
innenfor rammen av inn-
tektene. Samlede inntekter eks-
klusiv offer til andre utgjorde ca
3 mill. kr og av dette beløpet
gjelder ca 2 mill kr FMU-
arbeidet. Mye av menig hetens
inntekter er brukerbetalinger,
leieinntekter og innsamlet gjen-

nom givertjeneste, ofringer,
loppe mar ked og auksjon FMU,
julebasar og St. Hansarran ge -
ment. Her er det mye frivillig
innsats som ligger bak.

For å se menighetens sam -
lede virksomhet må det også tas
hensyn til vår andel av Felles-
rådets midler. For det meste
gjelder dette kostnader til
personale, kontorhold og
kirker/kirkegård. Vår andel av
Fellesrådets kostnader utgjør ca
5,5 mill kr. I tillegg blir prestenes
lønnskostnader etc som blir
dekket av Agder og Telemark
bispedømme.  Det betyr at
driften av Fjære menighet
krever ca 10 mill. kr, som viser
at den er en betydelig virk-
somhet. 

Idedugnad for nye
planer 

Vi skal glede oss over det som
er oppnådd i menigheten vår.
Utviklingen i samfunnet og
blant medlemmene går sin
gang. Det er behov for å tilpasse
menighetsarbeidet til nye for-
utsetninger. Menighetsrådet
har derfor planlagt en

idedugnad 28.04. med inviterte
personer. Vi vil diskutere hva vi
ønsker å oppnå (mål) og hva vi
skal gjøre med det (tiltak).
Idedugnaden er ment å gi
grunnlag for handlingsplan for
menigheten for 2016-19. Det
blir en spennende samling.

Ny kirke og kirkegård 
på Fevik

Prosessen om ny kirke og
kirkegård på Fevik, som ble
startet i 2007, blir videreført i
kommunen. Det er under
arbeid plassering av ny kirke og
kirkegård  i denne delen av
Fjære menighet.  Behovet for
nye gravplasser er aktuelt fordi
Fjære kirkegård vil bli fullt ut-
nyttet om få år.  Fevik kirke er i
bruk alle dager i uken og er for
liten for dagens aktiviteter.  Den
tilfredsstiller heller ikke krav om
å ha sitteplasser til 10% av be-
folkningen. Kommunen ønsker
å diskutere med Kirkesjefen og
menighetsrådet videreføring av
saken om ny kirke og kirkegård
på Fevik.

Per Arne Gulstad, leder

- Gud velsigne Fevik, Gud
velsigne Fevik, sang Håkon
Fagervik på FMU-bygget 17.
februar i forbindelse med en
temakveld om bønn, der
Fagervik både sang, ba  og
underviste.

21 personer deltok på «Tema-
kveld om bønn» med Håkon
Fagervik på FMU-bygget ons-
dag 17. februar. I tillegg til fin
sang, inspirasjon og undervis-
ning om bønn ble det bedt for
innbyggerne som bor på Fevik,
Fjære, i Grimstad, Arendal og
Froland. I forkant av kvelden
kom politi og administrativ led-
else i Grimstad kommune, på fo-
respørsel og over telefon, med

følgende innspill i forhold til ak-
tuelle saker å legge frem i bønn:
1. Det er en markant økning i
forhold til personer som ikke
klarer å holde styr på sin private
økonomi. Det er flere eksempler
på personer som har tatt opp
dyre lån i forsøket på å henge
med i forbrukskarusellen. Man -
ge av dise klarer ikke å betale
lånene tilbake og vikler seg så
inn i diverse problemer. 2. Rus-
misbruk er generelt et om-
fattende problem i Grimstad. 3.
Mobbing kombinert med det å
falle utenfor samfunnet (felles-
skapet) er en stor samfunns-
utfordring. 4. Det er viktig å vise
ekte omsorg for de mange flykt-
ningene som er på vei til, eller

allerede er kommet til Grimstad.
– Bønn er et rop om hjelp.

Mangel på bønn er også en
signal til Himmelen, nemlig at vi
klarer oss selv. Vi kan alltid finne
noe å takke Gud for,» sa
Fagervik. 

 – En som ble ranet, skrev
følgende i dagboka si: Takk for at
jeg ikke har blitt ranet før. Takk
for at selv om de tok alt jeg
hadde, så var det ikke så mye jeg
hadde. Takk for at selv om de tok
alt jeg hadde, så tok de ikke mitt
liv. Når vi søker Gud, så kommer
Gud, og så handler Gud. Når vi
ber, er vi et sted mellom start-
tidspunktet og bønnesvaret.
Susan Wesley, mor til blant
annet Charles og John Wesley,
hadde et skilt på soveromsdøra
si med følgende budskap: «Må
ikke forstyrres. Er i audiens hos
kongenes Konge.» Ofte var hun i
audiens to timer daglig. Håkon
Fagervik mener at Susan Wesley
i Guds rike kanskje er enda
større enn sin legendariske sønn
John Wesley. «Det viktigste er
hva Gud sier når jeg ber.» (Mor
Teresa om bønn).

Børre Olsen

Temakveld

BØNN
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Vi venter alle på Herrens gjen-
komst og med det håpet om et
liv i evigheten. Lampa er fylt
opp og det er feid for egen dør.
Men hva så? Hva om Jesus
ikke kommer igjen i min
levetid? Hva skjer da med
kirka?

Historien har vist at kirka
ikke holdes opp av en persons
gode gjerninger, men av den
Hellige Ånds virke i menig -
heten. For hvordan ville ellers
kirka og de troende samfunn
holdt på fortsatt, snart 2000 år
etter at Jesus stod opp igjen på
påskedag.

Utfordring fra biskopen
Vår biskop, Stein Reinert sen,

ble intervjuet av NRK Sør-
landet ved juletider for å se på
året som har gått og det nye
som ligger foran. Og i intervju-
et kommer biskop Stein med
en klar oppfordring. 

«2016 blir ungdommens år.
Vi må sette ungdommen enda
mer i fokus, vise at de hører til i
kirka», sier Reinertsen. (Deler
av intervjuet ble gjen gitt i
Fjæreposten nr 01/16).

Biskopen legger misjons-
befalingen på dørterskelen vår
og spør oss om vi har tenkt å
gjøre noe for og med ung-
dommen? Han ber oss
indirekte om å forberede oss
på en veksling, gjøre oss klare
til å gi stafettpinnen videre.
Men dersom vi skal klare det
må det øves. Det er ingen veks-
linger på 4x100 meter eller
4x400 meter i friidrett som
ikke må øves på. Mang en
stafett har blitt ødelagt fordi
vekslingene ikke ble per fekte.

Kirka, altså vi, må også «øve»
på vekslingene. Det viktigste er
kanskje å finne noen å veksle
med, men da må vi også tilpas-
se oss løpet til den vi skal levere
stafettpinnen videre til, og
kanskje endre litt på vår avslut-
ning, slik at vekslingene vil gå
uten tidstap. 

Erfaring fra idretten
For 15 år siden var jeg en-

gasjert i Idrettsforbundet
sentralt og lokalt med å få ung-
dom til å engasjere seg, ta kurs
og melde seg som tillitsvalgte.
Idretten hadde sett det gang på
gang at dersom ungdommen
ikke ble rekruttert inn ville
manglen på tillitsvalgte være

betydelig i årene framover. Det
ble laget nye leder kurs, egne
ungdomsutvalg og det var an-
satte som bare jobbet med
ungdomsidrett på breddeplan.
En veldig satsing ble gjort over
en periode på 10 år, noe som
munnet ut i vedtak om egne
retningslinjer for ungdoms-
idrett vedtatt på Idrettstinget i
1998 og revidert i 2007. Men så
ble det litt glemt, og igjen ser
idrettens at de trenger en sats-
ing på ungdom.

Kirkelige initiativ...
I kirkesammenheng har det

også vært satset på ungdom.
Det har vært arrangert «ung-
dommens kirkemøte», vært
satset på lederkurs og vært
fokusert på kurs for musikere
og dirigenter til menighetskor
og -band. Mye bra har vært
gjort. Men har vi lykkes? Har vi
klart å gi dem nok innflytelse
til at vi har noen å veksle med
når vår tid er omme? 

Slik jeg leser biskop Steins
innlegg, så er han opptatt av at
ungdommen ikke skal få til-
rettelagt en masse arrange -
menter som vil få dem til å
komme til kirka. Nei, han tar et
skritt videre. Han ønsker at

kirka skal være som et hjem. Et
hjem som bryr seg, et hjem
som stiller krav, et hjem som
gir omsorg, et hjem som lurer
på om du snart kommer, et
hjem som lar deg være deg selv
i møte med de andre i huset. 

I Matteus 9,13 sier Jesus:
«Det er barmhjertighet jeg

vil ha, ikke offer.»
Hva gjør vi så i Fjære og på

Fevik for å åpne opp for flere
ungdommer? Vi har et fantas-
tisk arbeid i FMU, men hva
med de som ikke går der? Hva
har vi til dem?

Fjære har lenge vært en tros-
opplæringsmenighet og fått til
mye bra for de som er opp til
12 år. Dette arbeidet har
trukket inn både barn og voks-
ne til samlinger og gudstje-
nester. Nå er det på tide og ut-
vide dette arbeidet inn mot
ungdommen. I konfirmasjons-
tida får vi kontakt med veldig
mange unge og spørsmålet
mitt er hvordan vi skal klare
fremover å fange opp flere av
disse? 

Ungdommene i dag er ikke
så forskjellige fra da jeg var der
selv. De er opptatt av å bli
underholdt, men innerst inne
vil de helst få prøve seg, bli vist
tillit og få medbestem melse.
Men de skal ikke ha vetorett og
blankofullmakt, men de skal
behandles på samme måte
som vi behandler andre voks-
ne men nes ker. 

Klarer vi å engasjere dem, ut-
danne dem og vise dem tillit,
så får vi fremadstormende
unge voksen som er klare til å
ta ansvar og som kjenner seg
inkludert og sett.

Tar vi biskop Steins oppford-
ring på alvor og utfordrer oss
selv på å gi plass til ung-
dommen – våre arvinger?

F VIDAR ØVLAND
KOMMENTAR

Stafettpinnen
skal gis videre
– vekslingen
nærmer seg!

Kommentar til biskopens oppfordring «Sats på ungdommen!»
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Du gjør det du kan  – vi gjør det vi kan!

støtter lokalt ungdomsarbeid
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Det viktigste er
kanskje å finne noen
å veksle med, men
da må vi også til-
passe oss løpet til
den vi skal levere
stafettpinnen videre
til, og kanskje endre
litt på vår avslut-
ning, slik at veks-
lingene vil gå uten
tidstap.

VIDAR ØVLAND
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det av noen, bare sjel.
Mens jeg ønsker jeg kunne

skrive like fort som Thomas
snakker, samler øynene  kirke-
skibet i et siste overblikk. Her
kan man ikke være uten å  føle
sammenhengen med tidligere
slekter. Der, ned fra taket
henger forressten en skute -
modell som ser ny ut. Den er
da også bare et par tre år
gammel.

– Det er Peter Wessels skib
‘Løvendals Gallei’, forteller
Thomas. 

– Den var serka 100 memter
lang og hadde 20 kanoner. På
den som henger der er ankre -
ne for store, ellers er målene
rektige. Han som gjor de den
arbeidde i elve måneder og
fikk 1500 kroner for det. Det
ble ingen stor fortjenest.

Fjære kirke er bygd i tre av-
delinger. Skibet er eldst,
muligens fra begynnelsen av
1000-tallet, så kommer «song-
huset» som er bygd i det 12.
århundre som kor, og endelig
kommer det nåværende koret,
som er bygd i det 13. århundre.
I overgangen mellom skib og
«songhus» står den praktfulle
prekestolen, og koret i alter -
tavlen, begge dekorert av Dorn
i 1708 – det fikk han 22 riks-
daler for. Og disse har det ikke
vært «klusset med» som
Thomas sier. Bak altertavlen er
det et vakkert vindu, som var
lagt igjen med klebersten og
hollanske mursten. Det ble
åpnet i 1938. I «songhuset»
finner vi «bispedøren» som
pres tene kom gjennom i
katolsk tid før kirken fikk sitt
første sakristi. Også den har
vært gjennmurt, men ble
åpnet av Sinding Larsen i 1902.
Her i «songhuset» står den
sjeldent vakre gotiske døpe -
font.

– Ja, det er kleberstens dø-
befont fra 11. århundre. Biskop
Petersen i Stavanger var her en
gang og så på han. Vi stod
akkurad her. ‘De kjerketjener,’
sa han, ‘De veid nå alt mellom
himmel og jord i denne kjerka.
Men det veid De nå ikkje hvor
gammel den er?’ Nå hadde e
hørd det før, heldigvis, og sa
det. ‘Men hvordan veid De
det?’ sa biskop Petersen. ‘Jo,’
svarte e, ‘Det skal være to til av
samme merket – en i Sta van -
ger domkjerke – men dette er
den minste og peneste.

‘I gamle dager, før 1400,’
fort satte biskopen, ‘var det
heil dåb, barnet blei dyppet
heilt ned i vannet, vannet var
hellig og kunne ikkje berøres,
hvor dan  fekk dei det så ud
igjen?’ 

E sa at dei ikkje brugte døbe -
fatet, løftet fadet opp og viste
han eit hol som gjekk tvers
gjennom heile døbefonten, der
vannet brugte å renne ud. E
hadde hørt det av av de gamle,
mine eine.

‘Senere gjekk de over til
hånddåb’, sa biskopen, ‘det var
så mange barn som døde’.

– Den benken der i koret,
hva er det som står malt på
ryggen der?

– Nei, det veid e ikkje. ‘Du
Josef Augland’, sa e til presten
Augland engang. ‘Kan ikkje du
finne noen ting her som kan
antyde bibelske sagn, latin eller
nåe slikt’. E kan’kje finne det
ud. Enten skriftsteder eller
hvem som har brugt han,
høyheder eller nåe slikt. Det er
sønd at ingen har rede på det.

Nå er det bare våpenhuset
igjen som Thomas ikke har vist
meg. Det er av tre og forholds-
vis nytt, og for så vidt av liten
interesse. Men det henger en
rød silkefane der. Med gulltråd
er det brodert:

Generalmajor
Erasmus Dietrichson
ft. Oct. 5. 1673
† juli 30. 1737

Comtesse
Edel Hylleberg
ft. Grubbe
ft. 1689
† mai 24. 1762

Gud til ære og Norge til gavn.
Hvil i Fred.

Gjennom sin far, etter beste -
faren, vet Thomas å fortelle at
det opprinnelig var en gammel
sort sølvbrodert silkefane. Den
var ti fo lang og hang i bøyler
under kirketaket. Det er en
Dietrich son i Amerika som har
fått brodert den nye.

– Men han visste nok ikke at
den skulle være sort, sier
Thomas. 

– Han var her sammen med
domprosten og heile familien
da de skjenka fanen til kjerka.

– De ligger balsamert her de
gamle Dietrichsonene fra

Bringsvær?
– Ja, vi hadde dem ude for tre

år siden, da golvet blei senket
og kjelleren gravd dybere.

– Går det an å få se dem?
– Det var ei luge til kjelleren.

Men alle turistene skulle ned,
så e blei så trøytt av det. Så nå
har me stengt han. Familien
ville det også slig. Generalen,
Rasmus Dietrichson, ligger
under preigestolen. Han va to
meter lang. Men fogeden,
Peder Stephanusen, er enda
lenger, to meter og ti. Han
bodde på Grøm. Det er derfor
det heider Grømstad, det er
det rette navnet.

Solen blender oss nesten da
vi kommer ut, den er varn, det
begynner å bli dag, grav-
stenene kaster skarpe skygger.
Thomas tenner pipa med sølv-
beslaget.

– E er så fæl til å ryge e, ser
du,  sier han unnskyldende.
Pipa blir nesten borte i ar -
beids neven hans. Duften er
umiskjennelig – karva blad.

– Synes du om ungdommen,
Thomas?

– E veid ikkje. De var godt
fornøyd med det det de hadde
i gamle dager. De levde av
jordbrug, fiske og bådbygging.
Det var som e sa til presten
Josef Augland: Kjærligheden
dør vekk blant folk. De er ikkje
så hjelpsomme som i gamle
dager. Dengangen hjalp de
hverandre med å bygge og
stelle huset ferdig. E gad vide
hvor det ender med all denne
byggingen i dag. Det er ikkje
sånn en ånd i folk nå. Det er
blitt ganske andre forhold fra
den tida e kan huse tilbage, 60
år i alle fall. Da var en nøysom
med lide.

Det er mange graver på
Fjære kirkegård. Og det er de
færreste av dem Thomas ikke
vet noe om. Nå setter vi kursen
mot Terje Vigen-bautaen, som
ble reist i    1906. Thomas blir
høytidelig, for om Terje Vi -
gense grav er han bærer av en
tradisjon, som bare tilhører
ham og hans familie. Han, og
han alene er det som kan for-
telle hvor Terje Vigens grav lå. 

– Bestefar var kjerkeverge
Torjus Svenningsen, far het
Svenning Torjussen og var
graver og kjerketjener. Da far
var smågutt, 10-12 år gammel,
for 100 år siden, kom bestefar
til å vise ham Terje Vigens grav.

‘Der,’ sa bestefar, ‘der lå en som
de kalte Terje Vigen, men som
het egentlig Terje Reinertsen’.

Thomas peker. Det er like
ved den nåværende støtten,
men under denne har det aldri
vært noen grav, det var for
mye stein til å grave der. Den
opprinnelige steinen over Terje
Vigens grav var pen, tunget og
rundet som en halvsirkel oven -
til, og tversover den stod det
Terje Reinertsen, forteller Tho -
mas etter sin far.

Tordenskiolds styrmann,
Gros, ligger også begravd i
Fjære, mellom de gamle balke-
gravene, storbøndene. Tho -
mas blir vemodig der han sitter
på en gravstein og ser utover.

– Å nei, e har ikkje hjerte te å
slutte. Ingen veid om dette.

Han ville slutte da han var
65, men menighetsrådet ville
ikke gi slipp på ham. Men nå er
foten hans så dårlig at han ikke
orker gravingen lenger. Det er
mange begravelser i Fjære.
Bygden er den største i Agder,
den har 5600 mennesker, mer
enn dobbelt så mange som i
Grimstad. 

– Og så er det to fots klage
om vinteren, sier Thomas.

– Klage?
– Det er eit ord som henge i

fra far. Tele seier dere på Øst-
landet. Nei, e vil ikkje grave
meir og ikkje ha gravkapellet
bare tjene kjerka innvendig, og
holde rent. Det må yngre
krefter til. En mann på 67 er
ikkje til å stå ude i snøføyken.
For to år siden var det bare de
lengste gravsteinene som stakk
over snøen.

Hvor mange prester har det
vært i Fjære på Thomas’ tid?
Det har han aldri talt etter,
men nå gjør han det på fing-
rene: Pharo, Barth, Viber, Ely,
Dietrichson, Varholm, Bru-
gjerde, Holstad, Augland og

Torp. Og dertil kommer en
mengde vikarer fra prestes-
kiftene. 

– Ja, jeg ser det står Pharo på
stenen der.

– Du har gode øyne. Bevare
meg vel om e hadde de øynene
når e skulle skyde, sier Tho -
mas. 

Og skytter er han, lærte det
av sersjant Ole Johan Dalen
høsten 1905, og året etter vant
han den første av en lang rekke
premier – ei lida skjei.

– Du har vel vært ute etter
alken også da?

– Ja, det veid du. Nå er det
ingen sag når me kan dra ud
med motorbåder. I gamle
dager måtte me ro etter alken.
Då rodde me ud til Hesnesøya,
der Terje Vigen bodde. Den
ligger en halv mil fra Grøm-
stad. Eller til Brægen, som er
ennå lenger ude, halvannen
time å ro. Men det var koselig,
ser du. Alken var ikkje så sky
for 50 år siden før me fekk
motorbådene. Nå møder de
den fleire mil ude.

Men e liger meg godt i sko -
gen, det er store skoger her-
oppe og då det var lov, skaud e
møe på tiurleig. Og her er fis-
kevann på alle sider, med aure,
tryde og ål. Det er bare å hive
flua ud; tryda går på
meidemark.

Var det noe Thomas hadde
lyst til å jakte på nå, måtte det
være kaiene på kirkegården.
Han peker på en furu som er
full av redehull under hver -
andre, det er hele tolv kaie -
reder i den. 

– Du skulle høre dei når
ongene er udklekte og sidder i
trærne, da er det ikkje råd å
høre hva folk seier. Dei er reint
ei plage, det er rektig invasjon
på dei. Då me hadde ovnsfyl-
ring, bygde de reir i pibene på
ein gang, det var forskrekkeleg.
Me måtte rense med ståltråd
hver gang me skulle fyre opp.
Men du veid me kan ikkje
skjyde her på kjerkegården. 

E har alltid grua me for å
slutte og se en annen gå i dette.
Men e forstår det nå. Når e
ikkje kan, må e gi opp. E vil
helst bli kvitt det heile og hvile
litt. Men e har vodt for å sleppe
kjerka, e, ser du. Det er så møe
her som er interessant og
gammelt. E kommer til å rusle
her heile livet.                   

G.H.

I 2015 overtok Gunn-Elise Ramlet fra Feviken familiegård på Bru i Treungen.
På grunn av bo- og driveplikten er Gunn-Elise og Ole A. inntil videre skog-
bruksbønder i Treungen. Til Gunn-Elises 60-årsdag sjaua hun og Ole Andreas
og familien noe veldig med å rydde den gamle låven for å gjøre den klar til
bruk som festlokale. Og fest ble de utpå sommeren, på mange vis. Gamle
ting fra livet på gården hadde de rigget til i små utstillinger, slik at en runde i
den gamle låven ble en opplevelse i seg selv. I en nærmest intakt land-
handel fra sekstitallet (som også finnes i låven, bildet t.v.) ble det mye mim-
ring og glede i gjensynet med gjenstander og minner fra en svunnen tid.
Utpå høsten kom Ole til Fjæreposten med dette nummeret av Hjemmet med
artikkelen om graver Svenningsen i Fjære kirke. Det var blant mange rariteter
som dukket opp under ryddingen. 

Der, sa bestefar, der
lå en som de kalte
Terje Vigen, men
som het egentlig
Terje Reinertsen.

THOMAS SVENNINGSEN

”

– Det er vakkert her.
– Ja, er Grømstad Sørlandets

perle, så er tror e Fjære kjerke -
gård må være holet i perlen,
svarer Thomas med et glimt i
øyet.

– Du vet jo så mye om kir -
ken?

– Ja, du veid. Tipp-tipp-olde -
 faren min ble kjerkeverge i
Fjære i 1665. Og e er fjerde
generasjon i lige linje som tje -
ner kjerka. Så e har hørt mye
av dei gamle, mine eine. Og så
har e god hukommels, og e har
lett for å prate.

Og praten går. Kirken er full
av historiske minner, den er en
av de aller eldste i landet og
godt bevart. Vi begynner for-
resten med det nyeste, et nytt
fint sakristi. Det er bygt blant
annet for å støtte opp den ene
kirkeveggen, forteller Tho mas.
Det var en gammel sprekk i
den etter et jordskjelv. Far hans
hadde hørt om en sprekk som
var fylt igjen, men aldri sett
den. Men ved restaureringen
for tre år siden var den
kommet til syne.

– Var det etter jordskjelvet i
1904 det?

– Nei, det skjedde ikke noe
med kjerka da, men det var
bråg. E satt sjel på det øverste
galleriet over orglet. Det var
konfirmasjon. Jentene stod for
alteret for å gje dåbsløftet. Dei
løb ud. Anders Jensen Klingre -
moen stod oppe i vinduet og
skulle ordne med gardinet.

Han sprang ud gjennom det og
reiv med seg heile faget. Far
min og svogeren hans satt i
sakristiet og hørde det for-
ferdelige braget og sprang inn.
Dei kikte ud og så han sprang,
det var som ei grå trøye sa dei.
Han hadde grå dress, legger
Thomas til.

– Dei løb ud nesten alle, fort -
setter Thomas.

– E blei siddende sammen
med eit par gamle seil -
skudefolk som var vant til litt
av hvert. Constance Sørensen
blei siddende ved orglet, faren
hennes, kjerkesangeren blei
også. Presten stod med armene
ud foran alteret.

Innvendig er kirken impo -
nerende. Den har to gallerier
over hverandre på kvinne -
siden, og rommer 700 men -
nes ker. Vellykkede restau -
reringer har fått fram de gamle
dekorasjonene, alt er stemt
sammen til et vakkert hele. På
det nederste galleri rekkverket,
i panelfyllingene, malte
Samuel Dorn apostlene. Det
var dobbelte seter og benkene
stod opprinnelig mot hveran d -
re. Utenpå dørene er malt
navnene på de respektive
gårder i  Fjære og det antall
plasser de hadde rett til. 

– Se her, sier Thomas og
peker på en av dørene. 

 – E er fra en gammel slekt i
Fjære. På døren står det «No. 2.
Fierde». Benk nr. 1 tilhørte
Dietrich sonene på Bringsvær

gård, forfedrene tl domprosten
i Oslo. «Kongens gaard.
Bringsverd 1708» står det på
kvinnesiden. Og tvers over på
mannssiden: «Kgl: Maij. Be-
tienter stoele 1708».

– Er det noen som frem -
deles holder seg til de gamle
stolene sine?

– Nei, men det er et par tre
stykker som sidder på de
samme plassene hver søndag.
Ordføreren bruger å sidde der,
peker han. 

– Det er merkelig, men dei
fleste sidder under galleriet, på
kvinnfolksiden. Veid’kje hva
som gjør det. Kanskje det er
varmere der.

– Du skriver fort, sier Tho -
mas plutselig.

– Kan du stenografere? E har
en venn som heider Herman
Rustenberg. Han leser tysk og
engelsk og esperanto, e kan
ikkje snakke så fort som han
kan stenografere. Det er mer-
kelig hva en klok mann kan
lære seg til. Han har ikkje lært

Av graverslekt

Et60-års-minne

Hemmet for ganske nøy-
aktig 60 år siden. Fler
tok kanskje tog til pås-
kefjellet den gangen?

Hvor dette ukebladet
kom fra, er en helt
annen historie, se
nederst neste side.

Ja, du veid. Tipp-
tipp-oldefaren min
blei kjerkeverge i
Fjære i 1665.

THOMAS SVENNINGSEN
”

«Vi hadde satt graveren Thomas
stevne utenfor Fjære kirke. Det var
tidlig på dagen, riktig en sørlands-
morgen. Vigkilen glitrer i mor  gen -
luftningen, en åpen dør ut mot
havet. Innenfor kirkegårdsmurene er
det stille. Der sitter Thomas på en
benk unfor våpenhuset, graveren og
kirketjeneren Thomas Svenningsen.»

Slik starter intervjuet med graver Thomas Svenningsen i
Hjemmet 24. mars 1956. Slekta hans hadde da vært knytta
til Fjære kirke i flere generasjoner bakover, helt til 1665, for-
teller han i intervjuet. Thomas var bestefar til politiker og tid-
ligere grimstad-ordfører Per Svenning sen. Etter Thomas fulgte
Volgart Bernström, Pers onkel. Pers far, Sigbjørn Svenningsen,
ble den siste i rekken av gravere fra denne slekta. 
Titelen på artikkelen i Hjemmet henspeiler selvsagt på
Ibsens strofen fra «Terje Vigen»: «Ved Fjære kirke jeg så en
grav». Og Thomas Svenningsen visste hva Ibsen hadde sett.

Hvem artikkelforfatteren «G.H.» vites ikke. Hjemmets redaktør for-
teller at bladet på den tiden hadde svært få faste skribenter,
og at G.H. derfor trolig er en fra vårt distrikt. En noe ustø dialekt-
gjengivelsen tyder på det motsatte, men hvem vet...



det skjer
SNART

SCOTT OM
DEN RETTE TRO
Biskopen var også glad og fornøyd
der han satt og så ut på sjøen som
langt ute møttes med himmelen. I
sannhet – det hadde vært en hyggelig
tur, og alt hadde sluttet på beste
måte. De tre hadde vist seg å være
bra og skikkelige mennesker. Riktig -
nok naive og lovlig enfoldige og helt
uvitende om de høyere materier –
allikevel – allikevel – det hadde vært

noe ved dem, noe tillitsfullt og gods-
lig og godt, noe inderlig – hva det nå
var.

Men som han satt slik i tankene
sine, hørte han noe som ropte bak
båten og snudde hodet og skulle se.
Og der kom de tre eneboerne
springende på vannet så fort de bare
kunne få det til. 

Vent litt, vent litt!
Fiskeren skyndte seg å fire seilet, og

mens biskopen stirret forferdet på

dem, kom de tre forpustet løpende
og stillet seg opp tett ved båten.

– Kjære, kjære biskop, sa de, vær
ikke vond på oss, men vi har glemt
hvordan vi skulle tro. Å, vær så snill
og si det igjen, for det var så vans-
kelig, og vi vil så gjerne bli salige.

Fra «Den rette tro»
Sanketeina 1 (2013)  s.20-21

KILDE TIL  TANKE OG TRO FRA GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

Når Jesus, hans lidelse og
død holder på å bli noe fjernt
og uvirkelig for oss, la oss da
holde fast på at korset hans
stod plantet midt blant
syndere. Det han gjorde, det
gjorde han for allminnelige
mennesker. Hans verk gjel -
der deg og meg. Hvordan
kan Jesu død få den rette be-
tydningen for oss? Det fins
neppe noen fortelling i hele
Bibelen som viser oss så klart
hva det vil si å være kristen
som nettopp denne i Luk 23.
At den stakkars forbryteren
fikk ordnet sin sak med Gud
før han døde, det vet vi av
Jesu egne ord. Ingen annen i
NT fikk et slikt løfte av Jesus:
«Sannelig sier jeg deg: I dag
skal du være med meg i
Paradis». Denne mannen var
altså skikket til å komme inn
i himmelen, til å gå like frem
for den hellige Gud. Hva var
grunnen? Vi tenker gjerne at
den som vil bli en kristen, må
ha levd et skikkelig liv – i det
minste ha gått inn for å for-
bedre seg. Hvis det var riktig,
kunne denne mannen ikke
blitt frelst. Han hadde et for-
spilt liv bak seg, synder store
nok til å bli straffet med
døden på et kors. Men hvis

en skal bli en kristen, må en
vel kunne stille Gud i utsikt at
en skal gjøre godt igjen noe
av det som var feil, og leve et
eksemplarisk liv i frem tiden?
Dersom det hørte med til be-
tingelsene for å bli Guds
barn, ville denne forbryteren
ha vært fortapt. Han hadde
ingen fremtid. Men så kreves
det vel i alle fall en sterk og
sikker tro? Heller ikke det
finner vi hos denne mannen.
Det meste han drister seg til
å si er:»Jesus! Husk på meg
når du kommer i ditt rike!»
Et anstendig liv, forbedring i
fremtiden og en sterk tro –
ingen av disse tingene hører
altså med til betingelsen for å
bli en kristen, slik vi som
regel tror. Og nå kan vi
kanskje få øye på selve
fundamentet i det rette for-
holdet til Gud. I tre korte
glimt ser vi det: Denne
mannen erkjenner at han er
en synder («vi får bare igjen
for det vi har gjort»), han vet
at Jesus er Guds Sønn («Jesus
… når du kommer i ditt
rike»), og han vender seg til
Jesus med en bønn («husk på
meg»). Denne svake troen –
som vi knapt tør kalle en tro
– åpner vegen for ham inn i

himmelen, fordi den retter
seg mot synderes Frelser.
Mange ting hører med til et
kristent liv. Og mye vil arte
seg annerledes for en som
skal leve videre enn for den
som skal dø om en time. Men
én ting er felles for alle:
Grunnlaget for å være Guds
barn. Det ligger aldri i oss
eller i noe vi gjør. Bare i ham
vi tror på og vender oss til.
Når en stor, ny bro skal
åpnes, blir betydningsfulle
personer innbudt. Et bånd
klippes, og sammen med
konstruktørene og andre
viktige størrelser går de over
broen og tar den i bruk. Da
Jesus ropte «Det er full-
brakt!», var broen fra jord til
himmel, fra død til liv fullført.
Den verdigste til å delta ved
innvielsen var en dødsdømt
forbryter. Verdigheten be-
stod i at han ingen verdig-het
hadde. Hans eneste håp var
Jesus. Det var for slike broen
var bygd, og sammen med
Jesus gikk han over og «inn-
viet» den: «I dag skal du
være med meg i Paradis».
Tre kors. I midten Guds sønn
ogverdens Frelser. På hver
side en forbryter. Den ene
tror og går inn til livet. Den
andre spotter og dør uten-
syndenes forlatelse, enda
han er like nær Frelseren
som kame raten. Jesu kors
setter skille. Ikke mellom
«bra» mennes ker og syndige,
men mellom benådede og
ikkebenådede syndere, mel-
lom troende og vantroende.
Jesu kors står plantet midt
blant syndere i dag også. Skal
vi tro ham og leve – eller
vende oss bort fra ham og
dø?

Av Einar Solli
(tidl. gen.sekr. i Norges kristelige

student- og skoleungdomslag

TRE KORS
Det stod tre kors på Golgata langfredag. To forbrytere
var korsfestet sammen med Jesus, en på hver side.

«Jesus!
Husk på meg
når du kommer
i ditt rike!»

Fjære menighets

DAGSTUR FOR 60+
til Mineralparken på Evje – «en steingal verden»
tirsdag 7. juni

• Vi skal spise en bedre middag på Odden Camping i Evje
hvor det også blir en guidet tur gjennom Deres nydelige
blomster hage. Kjell Olav Haugen (?) er sjåfør og trubadur
• Gjerne tidlig påmelding og innen 1.juni til 
epost: risholmn@online.no eller mobil/sms 90 78 72 18
• Turen koster kr. 600,- pr. pers.
Innbetaling til kontonr. 2840.31.19581 (Merk:Dagstur)
eller kontant på bussen. 
• Bussen starter fra Fjære kirke kl. 10.00 og Fevik kirke
kl. 10.20.  Baquette  ca. kl. 12.00 og middag ca. kl.15.30.  
Regner å være hjemme i 18-19 tiden. Velkommen!
Arrangør: Fjære menighets diakoniutvalg 

diakoni
UTVALGET

fra

Kristi Himmelfartsmarsjen
Fjære kirke 5. mai, start kl 12.30-13.30
etter gudstjenesten
• Frammøte på parkeringsplassen ved kirkestua
• Løypelengde 1,5 km (barnevognvennlig løype)
• Salg av kaffe og kake. Natursti.
• Inntektene fra marsjen går til Markusevangelier til India
og evt. Kina.
• Roald Føreland fra Evangelisk Orientmisjon deltar også.


