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Kr. 19877,- ble nylig samlet
inn på Fjære for å spre det
kristne evangelium til India.
Takk til alle som bidro.
Roald Føreland fra Evan -
gelisk Orientmisjon talte i
Fjære kirke under gudstje-
nesten på Kristi Himmelfarts-
dag, og kollekten herfra (kr.
4125,-) gikk til Markus evan -
gelier til India. Etter gudstje-
nesten var det tid for andre
årgang av Kristi Himmelfarts-
marsjen. Den 1,5 km lange
løypa gikk i naturskjønne
omgivelser på Fjære, med
mulighet til å lese tre historier
om Bibelens verdi og betyd-
ning underveis. Den første his-
torien tok for seg det faktum at
det nesten ikke var mulig å få
kjøpt en bibel på 1400-tallet, og
at prisen for en bibel den gang
tilsvarte prisen for en ny bil i
våre dager. Den andre historien
tok for seg hvordan en gjeng-
lemt bibel på en benk i en

ukrainsk park var med på å
redde en person fra å ta sitt liv.
Den tredje historien om-
handlet en afrikansk høvding
som for lenge siden spurte
dronning Victoria om
hemmeligheten til Englands
storhet, og at dronningen da
svarte at det var Bibelen som
var hemmeligheten. Fra

kiosksalg, frivillig startkon-
tingent og andre gaver kom det
under Kristi Himmelfartsmar-
sjen 2016 inn kr. 15752,- til
markusevangelier til India. Det
koster under én krone å
produsere ett Markus -
evangelium på Litteraturmi-
sjonens trykkeri på Sri Lanka,
og evangeliene blir produsert

på oppdrag fra Evangelisk
Orientmisjon. Behovet for
markusevangelier til India er
omtrent umettelig, og flere
millioner har blitt delt ut de sis-
te årene, til en befolkning på
over én milliard men nesker.

BØRRE OLSEN
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Konfirmant på vei

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 årDøpte

Agnes Markhus Oskarsdottir
Døpt i Fjære kirke 10. april

Aksel Riber
Døpt i Fjære kirke 10. april

Frida Louise Widgren Ha ̊land
Døpt i Fjære kirke 10. april

Mathias Boye Hansen
Døpt i Fjære kirke 17. april

Jonas Emil Danielsen
Døpt i Fjære kirke 17. april

F PEER RØDAL HAUGEN
REDAKTØR

Jonny Barth Tharaldsen
Tor Magne Sørvåg
Michael Kuhlmann
Kristine Aaserud
Bodil Bang
Thormod Strand
Karla Margrethe Berthelsen
Erling Tørvolt
Alfred Andersen
Vigleik Gjesdal
Berit Synnøve Lang Hansen
Erik Søren Mo
Liv Tjølsen
Inger Lise Risberg

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. 4-16 utkommer mandag 26. sept. Mat.frist fredag 16. sept.
Nr. 5-16 utkommer mandag 31. okt. Mat.frist fredag 21. okt.
Nr. 6-16 utkommer mandag 5. des. Mat.frist fredag 25. des.

Presenter 
ditt firma i

Vi trenger deg,
og kanskje 
trenger 
du 
oss?

Fjæreposten

Konfirmasjon. Jeg er blir fristet til å sitere di siste strofene av et
dikt av Benny Anderson, han med Svantes sommerdag –«om
lidt er kaffen klar». Diktet heter «morgenhymne» og slutter
slik:

«Thi kendes for ret: Du er dømt til at leve!
Du må ikke kassere din skæbne,
tvertimod tage den på dig.
Fyld den ud
som din hud!
Bid livet i låret. Fin fremtiden frem.
Rut med planer og visdomsord
for i dag skal der sørenme leves.»

Den er fin, er den ikke? Bit livet i låret.
Jeg husker meg selv i konfirmantklærne. De var romslige. Som
om det var plass til mer enn meg inni der. Eller mer av meg.
Det passet liksom ingen steder. Armene litt for lange. Jeg selv
hang som på en kleshenger inni jakka. En hjemvendt mi-
sjonær fortalte om hvordan  dressene i skapet hjemme i
Norge ikke passet lenger. «Snudde jeg meg fort rundt ble jeg
stående bak fram i dressen», vitset han. Slik følte jeg meg i
konfirmantklærne. En litt for brå vending og smekken hadde
ikke lenger noen funksjon... Følelsen av å ikke fylle klærne
samsvarte på et vis med følelsen av ikke å passe inn i de
voksnes rekker. Når gjør en forresten det? Når skjedde det?
Hvor ble dagene av? For plutselig er de voksne. Brått står de
der og skal ta farvell. Ut i verden på egenhånd. Det var tiden
jeg fikk. Plutselig på etterskudd. Benny Anderson har ord for
det også:

«Ens datter kommer fra skole
går ud for at hinke
kommer ind lidt efter 
og spør om man vil passe den lille
mens hun og manden går i teateret
og mens de er i teateret
rykker den lille med noget besvær opp i 3. G.»

Opplevelsen jeg har når jeg knapt har fått parkert plen-
klipperen, så må jeg ut og slå igjen. Eller fire-åringen som ikke
er ditt barn, men ditt barnebarn, som plutselig står der med
saksa, klar til å begå hemmelige forbrytelser. Hun turnerer
nettbrettet med den største selvfølgelighet. Men hun ble jo
just født? Jeg husker jeg forvirret og usikker nærmet meg en
datamaskin da jeg var omtrent 25...
Trekk pusten, konfirmantforeldre. Nå går det unna. Tre år, og
de er ute av huset. Tre år. Det er tiden du bruker til å feste den
lista du vet. Å joda, du vet! Det beste du kan gjøre for kon-
firmanten er å gi hun og han en livskurs. Jeg fikk en slik fra
mine egne foreldre, håndskrevet i konfirmantbibelen. Salme
119,9. Med 2011-utgavens språkdrakt  lyder det: «Hvordan
holder den unge stien sin ren? Ved å ta vare på dine ord.» 
Gratulerer alle sammen, med deres flotte ungdommer. Og
lykke til med siste etappe på hjemmefronten.
Bit livet i låret! I dag skal det sørenmeg leves!

Johannes Engell Johnsen
Døpt i Fjære kirke 8. mai

Tobias Susort Lystad
Døpt i Fjære kirke 8. mai

Aminda Astrup Clemmetsen
Døpt i Fjære kirke 22. mai

Linnea Fola ̊sen Lillereiten
Døpt i Fevik kirke 22. mai

Andreas Lowell Gunnerud
Døpt i Fjære kirke 22. mai

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

Kirketjener i Fjære
Helge Flaath
T: 37 09 11 40

Kirketjener i Fevik
Kristine Grandalen
T: 988 17 756

Kateket
Kjell-Olav Haugen
koh@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 16

Musikalsk leder i Fevik
Kirsti Pedersen Haugen
kph@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 17 / 40

Prest for Fevik
Tore Laukvik
tl@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 09

Barne- og ungdomsarb.
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

St.Hans

Vi trenger fortsatt ca 20 hjelpere til gjennomføringen av arrange mentet i Ranvika.
Kan du stille til en times dugnad er det en god hjelp.

Kontakt Tore prest 
tel. 370 90109

Linn Therese Omland
og Erlend Hovland

Marianne Voll
og Johannes Worlitzsch

Vigde

DUGNADSFOLK til
Titusenvis av evangelier til India

Sognepresten tok flest
runder i løypa.

OLAVSKILDENLØP /-MARSJ
Dato: Lørdag 25. juni 2016
Sted: Fjære kirke
Tid: Start kl. 10-11
Startkontingent: Frivillig (Går til å
hjelpe ofre for sexslaveri og mennes-
kehandel i Nepal/India)
Løypelengde: Merket rundløype på 2
km som gås/løpes én eller flere
runder.

IRONMAN-HELGEN
Dato: Lørdag 13. august 2016
Sted: Lysløypa på Fevik (Hauslands-
tjenna)
Tid: Start kl. 07.00 (Uhøytidelig gjen-
nomføring av Hel Ironman eller Halv
Ironman)
Startkontingent: Frivillig (går til å
hjelpe ofre for sexslaveri og mennes-
kehandel i Nepal/India)
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

En mann som nettopp var blitt en kristen, var ivrig etter å for-
telle om troen sin til andre. Han stiller spørsmålet: «Har De det
godt med Gud?», til en mann han kom i snakk med. Mannen
smiler og forteller at han har lest hele Bibelen syv ganger; «Har
du det?». – «Nei, jeg har bare lest de første syv kapitlene i
Johannes evangelium», stammer den nyfrelste. «Det var ikke
meget», sier mannen. – «Nei, men husker du det som står i Joh.
1,12, om at alle som tar imot Jesus får rett til å bli Guds barn? Og
det fine som står i Joh. 6,37 om at alle som kommer til Jesus
også blir tatt imot?» Den beleste mannen hadde ikke bemerket
seg disse versene noe videre, og de sa ham ikke noe heller. Men
han titter på den andre med nye øyne og sier stille: «Jeg har en
forunderlig følelse av at De likevel skjønner mer enn meg av
dette!»
«Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre? Jesus svarte:…
Tro på ham som Gud har sendt  (Joh. 6, 28-29).» Det er troen på
Jesus som gjør at vi kan komme til Gud. Martin Luther var
veldig opptatt av at det er troen alene som gir frelse, og at et
menneske aldri kan komme inn i himlenes rike ved hjelp av
gode gjerninger. Han forklarer sammenhengen mellom de to på
denne måten i boka Ved tro alene: «Troen er lik et tre, og
frukten på treet er gode gjerninger som vokser. Først må treet
være der, og så kommer frukten. Det er ikke frukten som gir
treet, men treet som gir frukten. Slik er det med troen også.
Først forvandler troen mennesket, og deretter kan det gjøre
gode gjerninger.» Gjerninger uten tro blir som å skulle gi frukt
uten et tre.
«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i
dem (Ef. 2,10). Det er ikke enten tro eller gjerninger, men begge
deler. Det var derfor Luther syntes det var vanskelig å forkynne:
«Hvis jeg ikke preker om troen, blir resultatet nytteløse og hyk-
lerske ord. Hvis jeg bare legger vekt på troen, er det ingen som
gjør gode gjerninger. Resultatet blir enten ubrukelige, troløse
velgjørere eller troende som ikke gjør gode gjerninger. Derfor
må vi preke om både tro og gjerninger for dem som tar imot
budskapet.
Hvor kommer troen fra? Ingen kan komme til Jesus uten at Gud
drar ham. Samtidig kommer også troen av forkynnelsen. «Så
kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet
kommer av Kristi ord (Rom. 10,17).» Forkynnelse får vi blant
annet i kirka og gjennom å lese Bibelen. Bønn og nattverd er
også fellesskap med Gud. Troen er en gave, gratis, for alle som
vil ta imot. Vil du?

Riktig svar:
1.   X. Josef og Maria
2.  1. Melkisedek
3.  1. Døperen Johannes
4.  X. Anna
5.  X. Simon fra Kyrene

Om hvem blir det sagt:
1 Han ville da skille seg
fra henne i stillhet
1. Abraham og Sara
X. Josef og Maria
2. Uria og Batseba

2 Han er uten far og
uten mor og har ingen
ættetavle. Hans dager
har ingen begynnelse,
og hans liv tar ikke slutt.
1. Melkisedek
X. Gud
2. Metusalem

3 Han gikk kledd i en
kappe av kamelhår og
hadde et lærbelte om
livet.

1. Døperen Johannes 
X. Profeten Elia
2.Adam

4 Hun forlot aldri
tempelet, men tjente Gud
i bønn og faste dag og
natt.
1. Hanna
X. Anna
2. Ruth

5 De tvang han til å
bære hans kors.
1. Josef fra Arimatea
X. Simon fra Kyrene
2. Simon Peter.

F INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG

BIBELquiz

Tro og gjerninger
FRA MENIGHETSPEDAGOGEN

Søndag 29. mai hadde menigheten en flott,
men noe vindig, tur til Drottningvika. Først var
det gudstjeneste til vanlig tid kl. 11.00. Etterpå
var det grilling.

Stormfull menighetstur

Bare en time før gudstje-
nesten skulle starte, begynte
det å regne så smått. Mikro-
foner, høyttalere og
keyboard sto klart. Vi tenkte
at i dag kom nok nesten bare
de som måtte. Men da
klokka var 11.00 var det over
80 gudstjenestedeltakere til-
stede; både barn, ungdom,
voksne og eldre på plass i
campingstoler, på pik-
niktepper og sitteunderlag.
Elle Melle Tween deltok
under gudstjenesten med
flott sang.  
Temaet var fortellingen
om da Jesus stilte stormen.
Her fikk vi hjelp av 12 små
disipler som fylte opp den

lille robåten. Jesus hadde lagt
seg godt til rette bak i båten,
og sovnet. Plutselig begynte
det å blåse sterkt, bølgene
ble høyere og høyere, og
båten gynget mer og mer
(med stor hjelp av sokne-
presten). Da disiplene
omsider klarte å vekke Jesus,
ble stormen stilnet. Og de
små disiplene i båten så
virkelig forskrekket ut.
«Jesus» hadde til og med tatt
med seg en melodika i båten,
så da sang vi alle sammen:
«Når det stormer». 
Selv om båten i skuespillet
hadde sluttet å gynge hos oss
i Drottningvika, bare tiltok
vinden utover i gudstje-
nesten. Så den faktiske
vinden denne søndag for-
middag ble ikke stilnet. Vi

hadde likevel en fin
bønnevandring hvor vi la
steiner og kongler på ulike
plakater på bakken som
hadde forskjellige bønne- og
takkeemner. I løpet av denne
vandringen var det også en
nattverds-stasjon og en
kollekt-stasjon.
Ved endt gudstjeneste var
det en del som fikk grillet litt,
men på grunn av den veldige
vinden, var det noen som tok
resten hjemme i steikepanna
i stedet. Natur stien ble av-
lyst, men den kan vi glede
oss til ved en senere anled-
ning. Tusen takk til alle som
kom, og til Drottningborg
for lån av båt. Vi håper den
er like hel.

til Drottningvika

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

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

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

F INGUNN METVEIT OLSEN
TEKST

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

Det kan være litt opp og ned hvor mange som møter opp når de skal
synge. Men selv om de er få så høres de godt. Elle Melle er ofte med
å fargelegger gudstjenesten med sang. Det er veldig bra, både at de
får oppgaver og at de gjøre det med glede og inspirasjon. Så også på
friluftsgudstjenesten i Drottningvika. 

Elle Melle var der
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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.

Konfirmantene
FJÆRE FEVIK

E kan huske...
KJELL-OLAV SER TILBAKE

Underet i 
Rothenburg

40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet

Siden forrige innlegg hand let
om underet i Ål, følger jeg
opp med en historie fra ut-
landet. Året 1998 skulle FMU
arrangere menighetstur. Vi
slo på stortromma og
averterte menighetstur til
Paris. På meldingen var upå-
klagelig og undertegnede fikk
oppgaven å legge opp det
praktiske ved turen. 87
deltagere og 2 busser måtte vi
ha. Vi fant ut at på en så lang
tur måtte vi ha en over-
natting. Rotenburg i Nord
Tyskland ble plukket ut. Be-
stillinger ble gjort på et ung-
domsherberge. De po si tum
betalt og alt var i orden.
Turen ned gjennom Dan -
mark og Tyskland gikk flott,
men det var en lang tur og da
vi rullet inn i Rotenburg kl
22.00 om kvelden var mange
glad vi var fremme.
Jeg gikk inn i resepsjonen
på ungdomsherberget og
pre sen terte meg som «Hau -
gen aus Norwegen». Resep-
sjonisten så på meg med
tvilende øyne og svarte at her
var det ingen bestilling.
«Hva?» Jeg ble varm i toppen
og skjønte ingenting. «Jeg har
jo med meg papirene,»
prøvde jeg med over-
bevisende tysk. Fortvilelsen
brette seg da dama i resep-
sjonen kunne fortelle at det
ungdomsherberge jeg hadde
booket inn på lå langt sør
Tyskland. Det finnes mange
Rotenburg i Tyskland for-
klarte hun. Jeg ble stiv i hele
kroppen. Hva skulle jeg si til
87 trøtte turdeltagere, mange
godt opp i åra. Hadde det
bare vært ungdommer
kunne vi bare sovet i bussen.

Gode råd var dyre. Jeg sukket
opp til Vår Herre og minnet
han om Ordspråkene 10,22:
«Det er Herrens velsignelse
som gir rikdom og eget strev
legger ikke noe til». Det var
med bevende stemme jeg
måtte opplyse hva som
hadde skjedd og det gikk et
sukk igjennom flokken av
svette turdeltagere, med øns-
ke om en god seng.
Hva skulle jeg gjøre?
Tankene løp så fort som de
etter forutsetningene kunne
oppi toppen. Tanken slo ned i
meg: Kanskje de har noen
ledige rom slik at vi i alle fall
får plassert de eldste der. Jeg
tok mot til meg og ydmyk
kom jeg inn i resepsjonen
igjen. «Jeg lurte på om dere
har noen senger ledige?»
Dette var midt i ferien, så for-
håpningene var få, om ikke
helt fraværende.  «Hvor
mange er dere», spurte hun.
«Vi er hele 87 stk, og mange
eldre,» svarte jeg med håp i
stemmen.
«Vi har akkurat 87 senger»
ledig,» svarte hun. Selv om
undertegnede er en rolig og
avbalansert kar, boblet det
over og jeg ga henne minst 2
klemmer.
Det var en menighetssek -
retær, med lette skritt, som
jublende kunne meddele tur -
følget. «Det er plass til alle
jippi!»
Den kvelden takket jeg vår
Herre spesielt for god plan -
legging!
At vi måtte betale både for
plass på ungdomsherberget i
Rotenborg sør og nord var av
mindre betydning i følge kas-
serer Bjørn Reiersøl mo en.

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



Fire jenter venter i Elle Melle
Tween venter spent på det
som skal skje i Fjæreheia i
sommer. De fire har vært på
audition og blitt plukket ut til
å være med i Nasareeren, som
statister og sangere. Til nå har

det bare vært øvinger på
sanger. Snart blir det scene-
øvingen i Fjæreheia.
Rikke Vedø sang solo under
Nasareer-innslaget i forbind-
else med byjubileet. Kanskje
får vi høre henne igjen som
solist i Fjæreheia. Hvem vet...
Noen vet kanskje. Vi andre får
vente og se.

– I begge disse «rollene» får jeg
mulighet til å arbeide med det
jeg tror på, og i menig heten får
jeg en ramme hvor jeg har
mulighet til å bruke enda mer
av det materialet som er mitt,
som jeg brenner for og som jeg
har lyst til å formidle, forteller
hun. 

Nasareeren
Ellen har vært med i helt fra
det som var starten på stykket
som er blitt hetende Nasa -
reeren. Førsten gang det det
ble satt opp het stykket High-
lights, og ble spilt i Holvika -
hallen. Det var i 1998. I 2000
skiftet det navn til Nasareeren
og ble satt opp i Fjæreheia. Når
det nå settes opp på nytt i
Fjæreheia, har det skjedd noe
både med stykket og skue -
spillerne. Stykket har blitt be-
arbeidet litt på tekstsiden, og
ikke minst fått ny regissør.
Både Espen Grotheim og
Ellen – de har begge vært med
fra starten i 1998 – har blitt
godt voksne. Ellen har blitt
mor og tror vil påvirke hennes
tolkning av rollen som Jesu
mor.
 – Det er på egentlig en litt
krevende rolle. Ikke fordi den
er så stor med masse replikker
og sanger og sånn, men tvert
om. Maria er en viktig person,
men har har ikke så mange
sanger i stykket, og sier ikke så
mye. Og det stemmer jo over-
ens med bibeltekstene. Heller
ikke der sier hun så mye. Mye
er overlatt til oss å tolke,
hvordan det kan ha vært å
være mor til Jesus – da han var
barn blant andre barn, da han
som åtteåring ble borte for
dem i Jerusalem under pås-
kefesten, da hun tilsynelatende
ble irettesatt under bryllupet i
Kanaan, når hun må se på at

han blir henrettet på Golgata
og når hun får se ham igjen
etter oppstandelsen, som den
seirende Kristus. Når jeg nå
selv har barn, kjenner jeg på
noe som ikke var der før, som
jeg tror også må ha vært en del
av Marias følelsesliv. Det håper
jeg å kunne få fram i Maria-
rollen, selv uten så mange re-
plikker. Jeg er veldig glad i
rollen, og gleder meg til å spille
den igjen. På en måte så jobber
jeg med å finne Maria i mitt
eget liv når jeg forsøker å leve
meg inn i hennes.
– Er Maria-rollen endret noe
i forhold til hva den var i 2000-
oppsetningen?
– Ikke så mye, tror jeg. Det
jeg vet er at jeg får en ny sang.
Jeg har ikke hørt den enda, så
det er spennende. Håvard Rem
har skrevet en ny tekst til en
sang.

 – Ville du gjerne hatt enda
mer å gjøre i rollen? 
– Noen tenker sikkert at jeg
synes det, men jeg tenker ikke
slik. Jeg liker som sagt rollen,
men synes ikke det blir for lite
for meg. Jeg synes det er moro
å bare stå i kulissene med en
«mygg» og være med å synge
på en del av det andre stoffet.
Men  det blir selvsagt moro
med en helt ny sang. Jeg er
glad for det.
Det er i det hele tatt en del
spenning rundt stykket fordi
innøvingsperioden er mye
kortere enn forrige gang, i alle
fall for hovedrollene. Men med
hovedrolleinnehavere som er
blitt mer proffe med årene kan
en tillate seg det, tenker Ellen
høyt. De har jo litt av hvert
annet å stelle med.

Fra amatør til proff
Både Espen og hun har
gjort litt av hvert siden 2000.
For Ellens del har hun både
skaffet seg musikkutdanning
fra Griegakademiet, mann og
en ungeflokk. Familien har
etablert seg på Fevik, og for El-
lens del betyr det tilbake til
røttene. Her vokste hun opp og
hadde sitt første kor, Sing It.
Seinere hadde hun også Ten
Sing i Grimstad ett års tid.
Ellen er freelanceartist, og
må selv sørge for at hun har
oppdrag nok til et levebrød.
 Det betyr mange baller i lufta,
mye planlegging og timing
ved siden av småbarns-
familielivet. 
Det betyr blant annet at hun
ikke kan bruke allverdens mye
tid på ulønnede dugnadspro-
sjekt. 
– Men noen slike blir det
også, forteller hun.
– Både fordi det er morro og
lærerikt, men også fordi det er
en måte å markedsføre seg på
som artist og profesjonell. 
Hun har vært med i oppset-
ninger av både Fame og
Grease, hun har vært Josefine i
Bør Børson jr. med Arendal
Dramatiske Selskap og skulle
hatt hovedrollen i My Fair
Laidy, men valgte i stedet en
rolle i Les Miserable med
Agder Teater, da den mulig -
heten bød seg.
– Mye tid går med til øving
og oppbygging av repertoar,
forteller hun.
Barnehage og menighet
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– Jeg gleder meg til å bidra
her hvor jeg hører hjemme

Elle Melle-jenter på scenen i Nasareeren i Fjæreheia

Sanger Ellen Halvorsen Lervold har to nye roller foran seg. Det rollen som Maria,
Jesu mor, når Nasareeren settes opp i Fjæreheia i juli, samt et ni måneders
engasje ment som medarbeider i trosopplæringen i Fevik kirke. 

F PEER RØDAL HAUGEN
TEKST & FOTO

Ellen har en liten stillings-
prosent som sangpedagog i
Fevik barnehage. Når hun nå
skal ha et engasjement knyttet
til trosopplæringen i Fevik
kirke, skal det også handle om
sang, både babysang, barne -
sang og de yngste i barnekoret
Elle Melle. Foreløpig er det

snakk om et engasjement på
ni måneder fram til mai neste
år.
– Det hadde jo vært moro å
kunne følge ungene hele veien
fra babysang til barnekor, sier
hun. 
– Vi får se…
– Det satses mye på sang i

menigheten, sang og jenter… 
– Og det arbeidet er også
veldig bra. Jeg må si det er litt
skummelt  å overta en Elle
Melle-gruppe etter Kirsti. Men
det er sant… Det er synd at en
ikke har klart å få til aktiviteter
som fenger blant gutter.
I tillegg til sangpedagog -

jobben i Fevik barne hage,
jobber hun for tiden litt for
Eikeli barnehage i Froland. I
Froland underviser hun også
på det som kalles «musikk-
start», hvor målet er å klare-
gjøre elevene for å begynne å
spille et instrument, altså
note- og rytmelære, lyttetren-

ing og gehør. 
  – Ellers går det går mye i
bryllup og lukkede ar-
rangment for næringslivet,
forteller hun.
–Men Jeg gleder meg veldig
til å jobbe i kirka med de opp-
gavene som blir mine. Dette
ser jeg fram til!

Jeg er veldig
glad i Maria-
rollen, og
gleder meg til å
spille den igjen.
På en måte så
jobber jeg med
å finne Maria i
mitt eget liv når
jeg forsøker å
leve meg inn i
Iivet hennes.

Ellen Halvorsen
Lervold

Ellen på scenen som
Josefine i Arendal
Dramatiske Selskaps oppset-
ning av Bør Børson jr. i 2013.
Hun har også spilt i oppset-
ninger av Snehvit, Fame,
Grease og Les Miserable og
Jesus Christ Superstar.
Etter endt utdanning ved
Griegakademiet har det blitt
mer undervisning i
barnhager og kulturskole.

Rikke Vedø (t.v.) og Ingrid
Erlandsen, Sunniva Songe
og Elise Bjørkavåg Chris-
tiansen fra Elle Melle Tween
skal være med i Nasareeren. 



Vi har i mange år nå hatt
morgenmesser hver torsdag i
Fjære kirke. Det er blitt et
viktig fellesskap for dem som
går der. Vi samles mellom 15
og 30 personer hver uke.
Nå er det kommet fram et
ønske fra menigheten om
også å ha noen kveldsmesser
slik at flere som ikke kan
komme på dagtid, kan få
mulighet til å samles til bønn,
Guds ord, sang, nattverd og
fellesskap – i tillegg til
søndagens hovedgudstjenes-
te.
Menighetsutvalget i Fjære
har drøfta saken, og det er nå
bestemt å ha ei kveldsmesse i

måneden på en ukedag –
resten av 2016. Dette blir
enkle og stille gudstjenester
som kan variere noe i
formen. Vi tar utgangspunkt
i en liturgisk bønn, Aften-
sang, eller Vesper, med Bi-
belsk salme som vekselbønn,
tekstlesning, kort preken,
Marias lovsang og nattverd.
Men av og til kan den ha
preg av Taizé-bønn, keltisk
inspirert kveldsbønn eller ha
en mer fri form. 
Vidar Øvland, Tore
Laukvik og Helge Spilling tar
ansvar for å lede disse mes-
sene. Og av og til er
menighetens kirkemusikere

Andrea Maini og Kirsti P
Haugen med, også med sine
kor om det passer. Ellers er
det basert på frivillighet når
det gjelder musikk og sang,
kirketjener og kirkeverter. 
Vi håper at disse gudstje-
nestene kan være et fint
tilbud til å bruke den vakre,
gamle kirka vår til stillhet og
bønn, Guds ord og fellesskap
i en travel hverdag.
Kveldsmessene blir hver
3.onsdag i måneden kl.
20.00:14.9 – v/Helge S, 12.10
v/Tore L, 9.11 v/Vidar Ø og
14.12 v/Helge S. Hjertelig vel-
kommen!

Helge prest
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Langt innpå ville heii i ville vêr og vind
Der gjekk den ville sauen visste korjke ut hell inn.
Han gjekk og sveiv og dreiv der åleine att og fram
Me’ storm og uvêr rasa, og lite mat han fann.

Men hyrdingen han sakna den sau som borte var
Og utpå leiting fôr han i fjell og dal og skar.
Te’ sist so fann han suen forkomen, trøytt og arm
Og la han oppå herdi med kjærleik mild og varm.

Og no va’ sauen frelst ifrå kulde naud og natt
Og hyrdingen seg gledde fø’di han fann han att.
Han kalla saman vener, dei gledde seg i lag
Fø’di den ville sauen va’ komen heim i dag.

Ja, eg va’ denne sauen som gjekk på ville veg
Og Jesus va’ den hyrdingen som leita etter meg.
Han frelste meg frå syndi og ga’ meg hjartefred
Og difor vil eg lova han i tid og evighet.

I himlen vert det glede når ein syndar vender om
Ifrå den ville vegen som er så kald og skum.
Høyr hyrdingrøysti kallar: kom heim frå ville veg
Så vert du frelst frå syndi som ned mot myrkret dreg.

Sangen/salmen er spilt inn av Kim André
Rysstad på plata Vegen. Han kaller den
Sauen. Melodien er en kjent foketone
som er mye brukt i Agder og Telemark.

SALMEN Står ikke i salmeboka   •   TEKST: Johannes Bakken   •   MELODI: folketone

Nåden aleine

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
12.06. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
26.06. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland
26.06. 20:00 Sommersamling v/Vidar Øvland
10.07. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
17.07. 20:00 Sommersamling v/Vidar Øvland
24.07. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
29.07. 18:00 Olsokgudstjeneste i Fjæreparken v/Helge Spilling
07.08. 20:00 Sommersamling v/Vidar Øvland
14.08. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
28.08. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling og Kjell Olav haugen. 

Presentasjon av konfirmantene
04.09. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
11.09. 11:00 Gudstjeneste
18.09. 19:00 Taizé-kveld med Fjære kammerkor og Tore Laukvik

KVELDSMESSER i Fjære kirke
blir hver 3. onsdag i måneden kl. 20.00:
14.09 v/Helge Spilling
12.10 v/Tore Laukvik
09.11 v/Vidar Øvland
14.12 0v/Helge Spilling.
Hjertelig velkommen!

FEVIK kirke
12.06. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik.
19.06. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
07.08. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
21.08. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
28.08. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
04.09. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik. 

Presentasjon av konfirmantene
18.09. 11:00 Familiegudstjeneste v/Tore Laukvik, 

høsttakkefest, 4-års bok

HILSEN
PRESTEN

5. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN  •  19. JUNI
Matt: 18,12-18

12 Hva mener dere? Dersom en mann har hundre
sauer og én av dem går seg vill, lar han ikke da de
nittini være igjen i fjellet og går og leter etter den
som er kommet på avveier? 13 Og skulle han finne
den – sannelig, jeg sier dere: Da gleder han seg
mer over denne ene enn over de nittini som ikke
har gått seg vill. 14 Slik vil heller ikke deres Far i
himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt.
15 Dersom din bror gjør en synd *mot deg•, så gå
til ham og still ham til ansvar på tomannshånd.
Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. 16
Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en
eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn
skal enhver sak være avgjort. 17 Hvis han ikke
hører på dem heller, skal du si det til menigheten.
Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten,
skal han være som en hedning eller toller for deg.

18 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på
jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere
løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Lesetekstene: Jer. 6,16-19 og Gal. 1,6-9

PREKEN
TEKSTEN

I april var eg på «Luther-tur» til Tyskland. Agder og
Telemark bispedømme arrangerte studietur til «Luther-
land» - Eisleben, Erfurt og Wittenberg. Det var interessant
å sjå både Martin Luther sin fødeby, staden der han
studerte og blei augustinermunk og der Luther var uni-
versitetslærar og starta det som skulle bli ein reformasjon
av kyrkja.
Neste år, i 2017, skal me feire reformasjonsjubileum – 500
år etter at han slo opp dei 95 tesene mot avlatshandelen –
på slottskyrkjedøra i Wittenberg. Tema for jubileet er
«Nåde». «Frelsa er ikkje til salgs. Mennesket er ikkje til
salgs. Skaparverket er ikkje til salgs». 
Hovudtemaet «nåde» er ikkje tilfeldig. Martin Luther
oppdaga evangeliet på nytt særleg gjennom studier av
Paulus og Romarbrevet. Orda om at vi er «gjort rettferdige
ved trua», frelst av nåde, det er ufortent, det er ei gåve frå
Gud som vi må ta i mot. Dette hadde blitt borte i avlats-
handel og ulike botsøvingar og gjerningar for å gjøre seg
fortent til frelsa - i middelalderen. Dette førte til refor-
masjonens «slagord»:
Nåden aleine – trua aleine – skrifta aleine.
Vi gler oss til å feire og å «blankpusse» desse kjerneorda i
eit jubileumsår. Det blir ulike arrangement her lokalt og
rundt i heile landet – og resten av verda – gjennom heile
2017, og særleg siste helga i oktober. 
«For av nåde er de frelste, ved tru. Det er ikkje dykkar
eige verk, det er Guds gåve»,  Efesarane 2,8.
«Når vi altså har blitt rettferdige ved tru, har vi fred med
Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom han har vi og
ved trua fått tilgang til den nåden vi står i, og vi er stolte
over håpet om Guds herlegdom», Romarane 5,1-2
«Vi veit at ikkje noko menneske blir rettferdig for Gud
ved gjerningar som lova krev, men bare ved trua på Jesus
Kristus», Galatarane 2,16.

Helge prest

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!
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

Kveldsmesser i Fjære kirke

Haglund Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap

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

ANDRE
trenger

OSS
FORTSATT

FEVIK KIRKE
sitt hjelpeprosjekt
er å støtte
kirken i ALEPPO

FJÆRE KIRKE
sitt hjelpeprosjekt
er å støtte et senter
for funksjonshem -
mede i Guayaquil
Equador

Gi din gave til konto
2840.31.19581 og
merk den «SYRIA»
eller «EQUADOR»

En rett 
og en
vrang

Strikkekafé i Fevik kirke
Vi begynner møtene begynner kl.12
September 08.09: 
Besøk fra Hesnes gartneri 
Oktober 13.10: Husflidstua, Jorunn Igland
Olsen: «Høsten trender i strikking»
November 10.11: Randi Robstad: «» 
Desember   08.12: Julemøte med sang
og legender, kringler og kaffe. 

Eva



12 Fjæreposten 13. JUNI • 2016 13. JUNI • 2016 Fjæreposten 13

FRODIG flyktningeprosjekt i Grimstad

Da Fjæreposten ankom dyrk-
ingsområdet for prosjektet, var
det stor aktivitet, både med
jordfresing, nedgraving av
vanningsanlegg, planting og
vanning. Engasjerte venne -
familier, som også har sine
parseller, var over alt og bidro,
noen med større autoriet enn
andre. Ute på marka vekslet
Terje Sandkjær mellom å gi
kommandoer og gode råd. Her
dyrkes det kål, reddik, løk, salat,
mais, hvitløk, gulerot og selleri.
Mange er opptatt av vann-
ingen, og vil gjerne vanne
rikelig. Ikke så rart kanskje,
siden vann kanskje var en
knappere ressurs i landet de
kom fra, som Syria og Eritrea,

enn her i vannrike Grimstad.
Fra den ene parsellen til den
andre kan en se ulike metoder
for planting som de har med
fra hjemlandet.
– Det trengs ikke mer van -
ning i dag, forklarer Sandkjær,
og graver lett i jorda og viser at
bare et par centimeter under
den tørre overflaten er jorden
mørk og fuktig. Beskjeden
mottas med en smule tvil, og
litt etter vannes det like vel. 

Flere nasjonaliteter 
I veksthuset veileder Else
Leifsen i økologisk dyrking og
stell av tomatplanter. En gjeng
frivillige serverer vafler, kake og
kaffe utenfor redskapsboden.
Flere av de som er med på
dyrkingsprosjektet er både
vennefamilie og har sin egen
parsell. Over alt er det smil og
latter. Man hjelper hverandre,
rettleder og irette setter. Her er
mange nasjo naliteter samlet.
Denne torsdags etter mid dagen
er her både irakere, syrere,
eritreere og burmesere. Noen
med mange år i Norge bak seg,

andre med knapt et år. Men
alle viser de stolt fram jord -
lappen sin.
– Dette er mitt land, for-
kynner både Mohammed og
Radi fra Syria, og poserer stolt
for fotografen.
– Jordstykket er delt opp i 37
parseller av ulik størrelse, og 21
familier er engasjert her, for-
teller en av ildsjelene, Bergsvein
Normann. Han er pensjonert
sivilarkitekt, men også med en
fortid fra Dømmesmoen. For
58 år siden var han elev på
gartnerskolen, og har alltid hatt
et slags drømmeforhold til
stedet.
– Derfor er det veldig spesi -
elt, og både artig og menings-
fullt å være med på dette,
smiler han.

Gode støttespillere
–Dette er første året, og som
sådan et prøveprosjekt. Men
tanken er å fortsette neste år,
og utvide arealet. Bygartner
Ove Bach har latt oss få dis-
ponere et jordstykke på 4
dekar. Det håper vi kan utvides

til neste år. Sam men med leder
for kommunens jobbsentral,
Tor Erik Austenaa, har han stått
for den kommunale velviljen, i
tillegg til uvurderlig oppbacking
og engasjement fra Flyktninge-
kontoret, forteller Bergsvein.
Miljøarbeider ved Flyktning-
kontoret, Astrid Aasen, er en av
dem som farter på kryss og
tvers på området. Alle de tre
kommunene Grimstad, Lille -
sand og Birkenes er med i pro-
sjektet, og har støttet med frø og
gjødsel.
Arne Aarflot, leder for

Blomstrende Sørland, er også
tiltede på feltet. For å kunne
søke støtte fra IMDi (Inte -
grerings- og mang folds direkto -
ratet) til diverse utstyr, trengte
man å knytte prosjektet til en
organisasjon. Da var Blomst -
rende Sørland et naturlig valg.
Foreningen, som har 20 kom-
muner og  begge Agder-fylkene
i ryggen, har tilhold på Døm -
mesmoen, og har som mål å be-

vare grønne miljøer i regi onen.
– Ved siden av å være
bindeledd mellom prosjektet og
IMDi, vil vi også prøve å skape
forbindelser  til  leveran dører og
produ senter. Et av målene vi
har med prosjektet, i tillegg til
matauk og integrering i lo-
kalsamfunnet, er å gi kom-
petanse, og være binde ledd til
nærigen, slik at vi kan være med
å gi flyktningene en relevant
læring med tanke på fremtidig
arbeid innenfor dette fag-
området.
Fordi tilstrømningen til

Norge ble ekstra stor i 2015 sa
Grimstad kommun ja til å ta
imot 71 flyktninger mot de
planlagte 45. Summen av po-
litisk velvilje, dyktige med-
arbeidere på Flyktningekon-
toret, og en stor gruppe frivillige
som har engasjert seg i in-
tegreringsarbeidet, har agjort at
bosettingen i Grimstad langt på
vei fortjener benevnelsen «en
sukesshistorie».

Grimstad har i mange år ligget i front
når det gjelder bosetting av flykt-
ninger her i landet. For 2015 mottok
kommunen Bosettingsprisen for å ha
utmerket seg i sin bosettingsinnsats. I
samme ånd har en rekke kreative
mennesker gått sammen om et jord-
bruksprosjekt, hvor flyktninger får
hjelp til å drive sin egen lille parsell,
hvor de dyrker grønnsaker til eget for-
bruk, samtidig som de får opplæring.

F PEER RØDAL HAUGEN
TEKST & FOTO

Øverst: Miljøarbeider ved
Flyktningekontoret, Astrid
Aasen og to av de frivillige,
Terje Sandkjær og Else
Leifsen, sammen med to av
syrerne som jobber med å
grave ned vanningssys-
temet.
Midten: Arne Aarflot og
Bergsvein Normann
Nederst: Disse to
kameratene er fra Syria.

Abdo Salam
fra Eritrea
vanner
grundig

Hun er fra Iran, og gikk straks i gang med å
frese opp sin parsellen hun hadde fått tildelt.

Else Leifsen
instruerer i
stell av
tomatplante

Syrer og
burmeser
side om side



Nylige ble det lagt ut til of-
fentlig ettersyn ny regu -
leringsplan for Fjære kirke gård
og et større omkringliggende
område. Grunnen til at det er
laget en ny plan, er behovet for
flere gravplasser. Arbeidet med
å regulere en utvidelse av
kirkegården ved Fjære kirke
startet i 2013. Utvidelsen som

det er lagt opp til i planen vil
kune gi 1000 til 1100 nye grav-
plasser. Sam men med en plan
for gjennbruk av gamle graver,
skal denne utvidelsen dekke
behovet for gravplasser «på
mellomlang sikt». Forhold som
påvirker dette er blant annet
befolkningstilveksten og om
det eventuelt kommer grav-
plass på Fevik. Den nye planen
skal erstatte planen fra 2000 og
«bevaringsplanen» fra 2008. 

Tauleveien
Et av punktene i planen er en
grundig vurdering av even tu ell
flytting av Tauleveien. Fra
kirkens side har det det vært et
sterkt ønske om å få lagt veien
utenom kirkeområdet ved å
flytte tilknytningen til Fjære
veien østover mot Nymo. Et
par traséer og forhold knyttet
til disse er vurder, men konklu-
sjonen har blitt å la veien ligge
som den ligger i dag. Begrunn-

elsen for denne konklusjonen
er at en omlegging og ut-
bedring vil bli alt for dyr, i til-
legg til at det av berørte naboer
vil bli oppfattet som en stor
negativ forandring i forhold til
dagens situasjon. En veitrasé
som av ukjente årsaker ikke ser
ut til å ha vært vurdert i
arbeidet med planen, er en
parallell vest for dagens trasé,
som kunne fortsatt rundt
vestsiden av det nye gravplass-
området, hvor det likevel skal
gjøres inngrep i terrenget. (Se
inntegninger på på tegningene
nederst på siden). Det ville løst
pro blemet med en offentlig
gjennomgangsvei, som ikke er
tillatt iflg gravferdsforskriften
kap. 1 §7: «Vegsystemer skal
ikke legges til rette for
gjennomgangs trafikk. Ingen
kan ha vegrett over gravplass».
Det er underlig at man har ut-
arbeidet en plan som ikke tar
hensyn til denne paragrafen i
lovverket. Planen har i tillegg
ikke mindre enn to «vegkryss»
inne på kirke gården. En vestlig
trasé ville også løst trafikk-
problemet med trafikk like
utenfor kirke porten og frigitt et
større areal utenfor kirke -
muren i sør, samt det menings-
løst store og uferdige (uopp-
merkede) krys set mellom
dagens Tauleveien og Fjære -
veien.

Tusenårsstedet
Fjære kirke er kommunens
tusenårssted. Da det ble valgt
til tusenårssted ble det også
valgt en nemnd som fikk i opp-
drag å utarbeid en plan for å
markere at dette var Grimstad
kommuns tusenårssted. Både
arkitekt, landskapsarkitekt og
riksantikvar har vært engasjert
i arbeidet med å opparbeide
plassen foran kirken. Men for-
tsatt ligger plassen der som en
hullete  grusplass. Det eneste
som er blitt noe av, er det nye
par keringsområdet i vest og et
nytt toalettbygg, den såkalte
Kirkestua. Alle planer om opp-
arbeiding av park, info -
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støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

menighets-
RÅDET

fra

Møte med en ansatt
Det er tradisjon at de an-
satte deltar regelmessig på
menighetsrådsmøtene for
gjensidig informasjon. På siste
møte i menighetsrådet var
kateket Kjell Olav Haugen til
stede. Han er ansvarlig for
opplæring av barn og unge i
menigheten. I august i år har
han vært ansatt i 40 år i
menigheten og har gjort en
stor innsats for barn og unge. I
tillegg til møtene på FMU-
bygget har han vært ansvarlig
for utallige turer i inn og ut-
land. Han trives i jobben og
har satt stor pris på mulig -
hetene for videreutdanning
og for turer med staben.
Menighetsrådene har gitt god
støtte til tiltakene i FMU-regi.
Han ønsker at FMU skal være
hele menighetens ungdoms-
arbeid og håper at alle i
menigheten ser det slik. Kjell
Olav ble takket for alt han har
gjort for alle i menigheten
gjennom disse 40 årene.

Endring i soknegrenser i
Grimstad
Det er startet et arbeid med
endringer av soknegrenser i
Agder og Telemark bispe -
dømme. Grensene har ikke
vært endret på lenge og det er
behov for nye vurderinger.
Menighetsrådet har behand -
let forespørselen fra Prosten i
Vest-Nedenes  og har kon-
kludert med at vi ikke ser be-
hov for å endre menighets-
grensene for vår menighet. 
Folk går i den kirken og
deltar i den menigheten de
ønsker. Vi har inntrykk av at
de som bor innenfor menig-
hetsgrensene til Fjære føler
tilhørighet til vår menighet.
Det viser den store oppslut-

ningen om dåp, konformasjon
og bryllup i Fjære kirke og
etter hvert også i Fevik kirke.
Det knytter seg sterke tra-
disjoner til oppslutningen om
Fjære menighet.

Økonomisk støtte
Menighetsrådet har gitt
økonomisk støtte til Stine
Sofies Stiftelse i forbindelse
med åpningen av det nye
senteret for voldsutsatte barn
i Grimstad. Det er også gitt
støtte til Bibelskolen i Grim-
stad sitt rusfrie arrangement
for unge 16.mai. Menighets-
rådet synes at begge disse til-
takene er verdifulle og vi vil
derfor gi vår støtte.

Idedugnaden
Det ble avholdt idedugnad i
slutten av april som et ledd i
menighetens planarbeid. Det
var 31 inviterte deltakere på
møtet og det fremkom mange
gode forslag på 
• Hva vil vi (mål) og 
• Hva vi vil gjøre (tiltak). 
Det fremkom blant annet
ønsker om tilbud til større
skolebarn og barnefamilier,
tiltak for å styrke gudstje-
nesten som hovedsamling for
alle aldre, styrke informa -
sjonsarbeidet og utvikle
FMU- bygget for fremtiden. 
Da menighetsarbeidet for
en stor del er basert på frivil-
lige medarbeidere, er det vik -
tig å arbeide for å beholde og
øke den frivillige innsatsen.
Menighetsrådet er i gang med
behandling av forslagene og
vil foreta prioriteringer innen-
for tilgjengelige ressurser og
muligheter. 

Per Arne Gulstad, leder

Ny plan – nytt håp for Tusenårsstedet?

OM TUSEN ÅR ER ALLTING...

Vår tusenårsstad var ein underleg P-lass
med staseleg kyrkje, eit skilt og ein dass.
og gøymd inni skogen, ei røys eller tri
som visstnok skal vere frå gammal tid.

Lett gøymt inni skogen, der ligg han i røys
og ler seg i hel av slikt tull og slikt tøys.
Det er ingen som veit kven han er denne karen
som rår over alt som gjeld kyrkjegarden.

Sjølv om han er morkna vekk skaper han strid.
Han ligg der, og blir der til æveleg tid.
Han er altså del av ein tusenårsP-lass
som dessutan inneheld kyrkje og dass.

Bua med dassen, ho er no passé
og mange vil tenkje at «greit er no det».
Opp har det kome eit kvitt lite hus
for enden av plassen av holete grus.

Så no må de kome og sjå kven som vil
kor storveges alt no har blitt laga til.
Då undrast de nok: Er det kyrkja vår verdig?
Ein tusenårsdass, det er alt som er ferdig!

Draumen var park og ei ordna parkering
og eit info-hus med litt enkel servering,
så farande folk kunne sjå og få lære
om tusen års kyrkjehistorie i Fjære.

Men herr Riksantikvar er ein mektig despot.
Godt hjelpt av kommunens utrulege rot
så skrota dei nemndas idéar og planar
og sytte for meir frustrasjon enn folk anar.

Haldne for narr vart dei, alle som ein.
Eg håper dei ikkje fekk varige mein.
Respekt skal dei ha, folk som tilbyd å gjere
ein frivilleg innsats for folket i Fjære.

Ja, ting tek tid, det tek år, må du vite
ei plantid på seksten år er ikkje lite.
Vel har det igjen kome planar på bordet
men vekk er det meste av det nemnda gjorde.

No skal det visst riktig nok kome litt gras
på plassen ved dassen – så det blir jo stas.
Men no veit me betre; ein benk kan me trenge,
der alle som ventar kan vente så lenge.

Kan hende ein benk og ei røys er det rette
symbolet for korleis ein handsama dette. 
Men benken må vere av fjæregranitt
då er han om tusen år mest ikkje slitt.

PRH

bygg/utstillingsrom, asfaltert
parkering etc. har smuldret
bort i mangel på kommunal
vilje og bevilgninger til  å følge
opp nemndas arbeid og det
mandatet de gav den. Nemn da
som arbeidet med planene, har
gitt opp. I det framlegget til
reguleringsplan er det kommet
inn tre linjer som ikke avslører
så mange spennende tankene
for Tusenårsstedet: «Det gjøres
en mindre endring av parkerings-
plassen nærmest kirka, ved at
noen parkeringsplasser forbe -
holdes funksjonshemmede, men
at plas sen ellers får et grønt preg
av «kirkebakke». Detaljer om
kring utformingen må skje i en
landskapsplan, som også må god-
kjennes av brannmyndig het ene.»
Den siste setningen lover
ikke bra. Det låter veldig kjent.
Ny plan, ny skuff(else) og så
skroting. Eller er det lov å
klamre seg til et ørlite håp om
at det nå endelig skal skje noe
verdig på dette arealet, og at
det ikke bare blir med ei grønn
matte som ikke kan brukes til
noe som helst. 

En juvel
Fjære kirke fortjener virkelig
et anlegg hvor besøkende kan
finne tilgjengelig og lærerik in-
formasjon om kirka og dens
historie. Selvsagt burde der
vært både utstillingsplass for
kunst og litteratur, og en liten
spiseplass i sommersesongen,
så pass en kunne håndtere en
busslast og tilby en minikon-
sert eller et foredrag. Dette er
selvsagt «høytflyvende drøm-
mer», men det hender rett ofte
at det må tenkes litt luftig.
Fjære er allerede en godt be-
vart hemmelighet og har vært
det lenge nok. Den burde på en
helt annen måte skinne som
noe vi stolt viser fram til besøk-
ende. Med nytt orgel på plass
vil trolig kirka på en da et om-
råde vekke oppsikt og tiltrekke
seg nye grupper av inter-
esserte.
Nemnda for Tusenårsstedet
sine planer ligger nok en skuff
et sted hos kommunen. Tid for
å kikke på dem igjen?
Høringsfrist er 1. juli. For mer
informasjon sjekk kommunens
nettsider.

F PEER RØDAL HAUGEN



SCOTT OM
SAVN OG NØYSOMHET

— Savnet, sier du, hvorfor skal
savnet være til når det koster så
meget å stille det? Jeg vil svare deg
ett, min venn, ett som du kan ta med
på veien. Vet du nå også ganske
sikkert at savnet er til for å stilles?
Hva om det var til for å overvinnes,
for å tvinges og gjøres til intet, for å
lutre og prøve din kraft? Verden er

full av savn, sier du og peker på dem
og gir dem navn, den savner lykke,
den savner tilfredshet. På ingen
måte, min venn, tvert om, verden er
full av lykke, hvis menneskene bare
ville ta til takke og nøye seg med den
del de får. Nei, verden den savner
ikke lykke, verden den savner
nøysomhet, men først og fremst
savner den kjærlighet, som avler
nøysomhet og alt godt. Verden full

av savn? Verden har ikke flere savn
enn at vi nådde å stille dem alle, om
hver av oss rakte vår neste hånden og
gav ham en håndshjelp hver dag…

Fra Det gyldne evangelium, s. 281
(utg. 2014)

KILDE TIL  TANKE OG TRO FRA GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

St.Hans

St.Hans feirer vi i Ranvika fra
kl.18.00 med hele familien

Leiker, hestesko-kast, natursti, sang & musikk
Tombola, lynlotteri, lotteri og gratis kaffe.

Salg av vafler, brus, pølser og hamburgere.
Bålet tennes kl. 20.00 og trekning kl. 21.00

Vel møtt til en hyggelig  sommerkveld!

Arrangør: Fevik kirke


