
4
2016

Fjæreposten
12. årgang

NYTT SEMESTER
nye fellesskap
nye vennskap

MYE HAR SKJEDD OG MYE SKAL SKJE UTOVER HØSTEN



26. SEPTEMBER • 2016 Fjæreposten 32 Fjæreposten 26. SEPTEMBER • 2016

REDAKTØR / FORMGIVER / ANNONSER:
Peer Rødal Haugen
epost: redaksjon@peers.no
TELEFON: 99261422

KONTO: 2840.31.19581
ADRESSE TIL REDAKSJONEN:
Fjæreposten v/ Peer R. Haugen
Krokvn. 16, 4870 Fevik

UTGIVER: Fjære menighetsråd
OPPLAG: 5400, 6. utg. pr år
TRYKK: Agderposten trykk
DISTRIBUSJON: Norpost

Fjæreposten
menighetsavis for Fjære

12. ÅRG.

www.fjæreposten.no er nedlagt tra og med september.

LEDER

Alle sammen sammen

Døpte

Emeline Fliflet Christensen
Døpt i Fjære kirke 12. juni

Isabella Ekman-Jakobsen
Døpt i Fjære kirke 12. juni

Johanne Gunleifsen
Døpt i Fjære kirke

Mikkel Lyngstad Johansen
Døpt i Fjære kirke 12. juni

Luke Bull Pedersen
Døpt i Fjære kirke 12. juni
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Døde

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

ÅRETS aviser:
Nr. 5-16 utkommer mandag 31. okt. Stoff-frist fredag 21. okt.
Nr. 6-16 utkommer mandag 5. des. Stoff-frist fredag 25. nov.

Ja, det er egentlig smør på flesk. Men for å få fram poenget må
det til. Det er vel det alle drømmer om, men som skeptikeren
eller realisten, og i alle fall pesimisten, smiler til og innvender
at det forblir nok en drøm. Det er for mange skiller, ulikheter,
uenigheter inntil fiendskap og uoverstigelige hinder her i
verden til at det kan bli virkelighet. Og hvem er alle? Hele
verden? Alle i Europa? Alle som engang bodde i Europa pluss
de som har kommet hit i det siste? Eller alle  i kirken? Hele
kirken – katolikkene også? Alle i Norge eller i Grimstad – hele
Agder er kanskje for stort og for mye å håpe på... Når vi sier
«alle» mener vi egentlig et utvalg. Når alle ikke er alle, men
mange, eller fler, så handler det om grenser, grenser som
skaper skiller og ufred, eller «utenforskap». En prest jeg traff
forleden lurte på om jeg hadde støtt på det, og det hadde jeg
nok, men ikke forholdt meg til det. Den som opplever utenfor-
skap opplever det kanskje som at et stort «alle sammen»
stenger ham eller henne ute fra et fellesskap hun ønsket hun
kunne høre med i. Og faktisk — jeg våger påstanden at det er i
perfekthets-samfunn som vårt eget moderne og «vellykkede»
norske, at utenforskapet vokser. Mennesker mister tilhørighet.
Mennesker stenger andre ute. Derfor har vel ordet også opp-
stått, fordi det har blitt behov for et nytt ord på et voksende
fenomen. Fenomenet er ikke nytt — både litteratur og historie
kan fortelle om opplevd utenforskap som har plaget
mennesker opp gjennom tidene. Men når det fort setter å øke i
et land, en kultur og et samfunn som har de aller beste for-
utsetningene for å skape gode kår for alle sammen, må det
sees på som et sykdomstegn hvor behandling er nødvendig.
Som kirke og kristent fellesskap tror jeg vi både skal være med
å stille diagnose og tenke forslag til behandling og hva som er
rett medisin. Det nytter ikke å se seg rundt med ut-
gangpunktet at jeg er frisk, og hvem rundt meg er syk. Det er
hele organismen her som lider og vi må sammen finne ut av
hvordan vi skal heles som organisme, slik at utenforskapet
kan byttes med fellesskap. For å fungere som organisme er vi
avhengige av hverandre. Stammen kan ikke kaste vrak på dis-
se puslete greine-greiene. Det er bare å prøve, så står den der
snart igjen alene og dør. Og omvendt selvsagt. Dette er kjent
bibelstoff med bilder som Jesus brukte, med treet som
symbol, og kroppen med alle sine lemmer og organer — riktig
nok i mer åndelig sammenheng, men det er direkte over-
førbart også på våre helt menneskelige relasjoner.
Som forsiden antyder, så skal vi nok møte utfordringen

mange ganger og i mange sammenhenger i arbeidsåret som
ligger foran. Høsten er for mange starten på noe nytt og møter
med nye mennesker og oppgaver, som når aktiviteter
revideres etter ferien eller elever blir til studenter. Rundt oss
blir daglig yrkesaktive til pensjonister, og friske blir passienter,
samboende blir enslige og kanskje også ensomme. Noen
havner brått på sidelinja, faller utenfor eller opplever at utfrys-
ingen fortsetter. Noen bryter kontakten. Livssituasjoner er i
endring, noe  som ofte ikke fanges opp av dem som har sitt på
skinner og nok med seg og sitt. «Ein skigard kan ikkje vare
evig». Det hadde vært fint om vi fra denne høsten av tenkte litt
mer på hvordan grenser kan bygges ned, cellevegger åpnes og
hvordan utenforskap kan bli til fellesskap og vennskap.

Lilli Johanne Hodnebrog
Døpt i Fjære kirke 26. juni

Lucas Vierli Jacobsen
Døpt i Fjære kirke 26. juni

Lukas Liander Olsen
Døpt i Fjære kirke 26. juni

Olivia Mathilde Sætra
Døpt i Fjære kirke 26. juni

Martin Mørland
Døpt i Fjære kirke 26. juni

Aksel Gorman
Døpt i Fjære kirke 10. juli

Cathrine Andersen
Døpt i Fjære kirke 10. juli

Saga Sofie Christiansen
Døpt i Fjære kirke 10. juli

Magnus Ørnevik Larsen
Døpt i Fjære kirke 10. juli

KONTAKT Fjære menighet
Kirketjener i Fjære
Håvard Backe
T: 90 1818 19

Kirketjener i Fjære
Helge Flaath
T: 91 78 35 17

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: 45 48 38 53

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

Vigde
Maren Louise Aagenæs og Simeon Ottosen
Emely Kransvik og Aeron Ray Jahr
Lisbeth Jåvold og Jan Karsten Andersen
Kathrine Botten Lundgaard og Bjørn-Martin Øvrebø Svendsen
Jenny Jeanette Svendsen og Torgeir Reiersen
Tonje Ørnevik Johnsen og Henrik Salvesen
Line Therese Haakonsen Dahl og Kristian Jostedt
Eli Anne Uldal Haugen og Martin Garmo
Marita Jacobsen og Torstein Flaat
Mariann Rene Eskedal og Morten Guttormsen
Ingrid Eilertsen og Jan Erik Taylor Busæt
Irene Josefine Maria Eikeland og Sindre Ones
Heidi Marie Myrene Sørhaug og Kristoffer Gullhav
Liv Agnete Markhus og Oskar Halldorsson
Maja Helene Bie Broegård og Petter Forbord
Marianne Nilsen og Ole Benjamin Krussand
Linda Margrethe Larsen Berge og Even Andre Berge

Roma Morvik-Svantesen
Døpt i Fjære kirke 26. juni

Håkon Hagen
Døpt i Fjære kirke 24. juli

Lena Neset
Døpt i Fjære kirke 24. juli

Edvin Jensen
Døpt i Fjære kirke 14. august

Sebastian Sandnes
Døpt i Fjære kirke 24. juli

Frøya Marie Bach Rekkbø
Døpt i Fjære kirke 14. august

Olander Sivertsen Gjeruldsen
Døpt i Fjære kirke 14. august

Jonkheer Frans-Willem Knut
Beelaerts Van Blokland
Døpt i Fjære kirke 28. august

Samuel Pedersen Igland
Døpt i Fjære kirke 14. august

Ella Larsson Kelldén
Døpt i Fjære kirke 12. juni

Amanda Homdal Larsen
Døpt i Fjære kirke 12. juni

Snefrid Amalie Karlsen Ødegaard
Døpt i Fjære kirke 10. juli

Ella Tomine Thygesen
Døpt i Fjære kirke 14. august

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

spør 5-åringen min meg mens jeg holder på å dekke på til
middag. «Nei, det tror jeg ikke», svarer jeg, og tenker ikke så
mye over det hun sier der og da. Først senere på dagen skjønner
jeg sammenhengen. Før middag hentet jeg 5-åringen i
barnehagen, og vi hadde bestemt at vi skulle sykle hjem. Ved
første antydning til oppoverbakke, proklamerte hun at hun ikke
ville trille sykkelen sin opp. Hun syntes at jeg skulle trille
sykkelen opp. Så etter litt diskusjon frem og tilbake sier jeg opp-
gitt at sykkelen må hun trille selv, eller så får hun legge den fra
seg i grøftekanten! «Dumming!» roper hun og triller gråtende
sykkelen opp bakken. Etter noen minutter får vi øye på noen
bjørnebær i veikanten, og så er alt greit igjen og alt er glemt,
nesten. Tydeligvis har da 5-åringen fundert litt over hendelsen;
Mamma var ikke så tålmodig da jeg sa hun var dum, kanskje
Gud også ville bli sint hvis vi sier det samme til ham?
Voksne og barn blir slitne og trette, og da er det ikke alltid like
lett å være blide og greie. Men Gud er annerledes. Han er alltid
uthvilt, alltid tilstede, forståelsesfull, tålmodig, omtenksom og
full av kjærlighet. Ja, «Gud er kjærlighet», som det står i 1. Joh.
4,8. Gud er også allvitende, allmektig, hellig, gavmild, tilgivende,
uforanderlig, trofast, rettferdig, evig og har all visdom. «Hos
Gud er visdom og styrke, råd og forstand (Job 12, 13)». Gud
skjønner at vi kan bli slitne og lei, og at det er grunnen til at
mennesker rundt oss, og selv Gud også kan få seg noen «sann-
hetens ord» iblant. Han tåler det. Iblant kan vi komme ut for
livets virkelig onde dager. Da kan det kanskje være godt for oss
å rope litt til Gud iblant. Det gjorde David i mange av salmene.
«Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge
vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen
og sorg i hjertet hele dagen? (Sal. 13,1-3)». 
Det er ikke galt å stille spørsmålet: «Hvorfor, Gud?» Gud blir
ikke sint. Han forstår. Han lider sammen med oss. Han elsker
deg mer enn noe menneske gjør. Derfor kan det være vanskelig
å forstå det onde som skjer. Noen ganger er det uforståelig og
meningsløst. Noen tror at det normale kristne livet skal være
skånet for det onde. Bibelen viser oss hvordan et normalt liv er.
Den presenterer oss for mennesker som opplever sorg og glede,
sykdom og helse, krig og fred, ulykke og lykke. Gud har medføl-
else eller medlidenhet med oss. Medlidenhet betyr å «lide
med». Verbet antyder at det indre rører på seg og skjelver ved
synet av menneskets lidelse. Vi kan komme til Gud med alt.
På en søndagsskole var det en liten gutt som hevdet at Gud
bodde mellom sofaen og kommoden hjemme hos dem: - Når vi
har det vanskelig hjemme hos oss, kryper mor på kne mellom
sofaen og kommoden. Der snakker hun med Gud om alt
sammen. Jeg har hørt det mange ganger!

Riktig svar:
1.   1. Sebedeus
2.  X. Sakarja
3.  X. Johannes
4.  2.Toller
5.  1. Nikodemus

1 Hva het far til apostel-
brødrene Jakob og
Johannes?
1. Sebedeus 
X. Sakarja 
2. Trofimus

2 Hva het mannen som
ble stum etter å ha fått
englebesøk?
1. Josef 
X. Sakarja 
2. Jakob

3 Hvem er kalt «kjær-
lighetens apostel»?

1. Jakob 
X. Johannes 
2. Peter

4 Hvilket yrke hadde
lavest status i Palestina
på Jesus tid?
1. Gjeter 
X. Snekker 
2. Toller

5 Hvem var den første
som fikk høre ordene i
Joh. 3,16 som kalles for
«den lille Bibel»?
1. Nikodemus 
X. Johannes 
2. Kaifas

F INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG

BIBELquiz

«Blir Gud sint hvis vi sier
at han er slem?»

FRA MENIGHETSPEDAGOGEN

Førsteklasses

6-åringene ble bedt om å
komme til kirka klokka ti
søndagen etter at skolen
hadde begynt. Her for-
beredte de noen sanger, og
en inngangsprosesjon. Klok -
ka elleve startet gudstje-
nesten som begynte med at
skolestarterne kom gående
inn i prosesjon med bok-
staven sin. Denne ble plas-
sert i en blomsterkasse
fremme ved alteret. Gudstje-
nesten fortsatte med at 6-år-
ingene ledet med sang og
bønn. Under bønnevand-
ringen var det flere ulike sta-
sjoner i tillegg til nattverd.
Hjertebønnelappene hvor

en kunne skrive navnet sitt
eller forbokstaven sin, for
deretter å henge hjertet sitt
på det store «Gudshjertet»
var en populær aktivitet.
Også forbønnsplakatene der
man kunne klistre på tall,
bokstaver eller hjerter for det
man ba for, ble etter hvert
dekket av mange forbønns-
klistremerker. Gudstjenesten
ble avsluttet med at 6-år-
ingene fikk en «tegn og tørk
bibelaktivitetsbok» som
fungerer slik at man kan
tørke tusjstrekene bort og
gjøre oppgavene en gang til
om man vil. Siden det var
«Førsteklasses gudstjeneste»
besto kirkekaffen for anled-
ningen av bokstavkjeks, is-
pinner og mye annet godt. 

Fjære menighet har tros-
opplæringstiltak for nesten
hvert eneste alderstrinn fra
0-10 år. Årlig inviterer vi alle
barn i Fjære menighet til
ulike aldersbestemte bred -
de tiltak, som har som mål og
nå flest mulig. 1- og 2-år-
inger blir invitert til en
småbarnsgudstjeneste hvor
de får utdelt bok og CD. 3-
åringene får komme på en
samling, og får med seg
hjem en DVD med kristen
barneTV. Så er det 4-årsbok-
utdeling og samlinger i
etterkant. 5-åringene blir
invitert til adventssamling
med utdeling av juleCD. Så
kommer første klasse for 6-
åringene. Det året barna
fyller 7 år, er det duket for

høsten startet det nye trosopplæringstiltaket
«Førsteklasses» opp. Tiltaket retter seg mot
dem som nettopp har betynt på skolen, og er
en skolestartfeiring i regi av kirken.

dåpsskole og en bok av Kari
Vinje å få med seg. 8-åringene
opplever mysterier på tårn-
agenthelg, og kan i etterkant
kose seg med et tårnagen-
thørespill. På aktivitetsdagen
kan 10-åringer velge mellom
ulike aktiviteter som luftgevær-
skyting, baking, dansing, hob -
by, flaggfotball, lage blomster-
oppsats, eller granbarhytte ute.
I tillegg er de med på grilling,
sang, og bibelsti.
Fjære menighet ønsker at så

mange som mulig skal komme
på trosopplæringstiltakene. I
tillegg er det også mange kon-
tinuerlige tilbud, som baby -
sang, barnesang, kor, speider,
fredagsklubb og mer. Innimel-
lom går gudstjenestenes offer
til menighetens trosopplæring.
Da går en stor del av disse
pengene til å kjøpe inn tros-
opplæringsmateriell som deles
ut til barn i menigheten. 

Fjære menighet har
trosopplæringstiltak
for nesten hvert
eneste alderstrinn
fra 0 - 10 år. Årlig
inviteres alle barn
barn i menigheten til
ulike aldersbestemte
breddetiltak.

Ingunn Metveit Olsen

”F INGUNN METVEIT OLSEN
tekst & foto
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diakoni
UTVALGET

fra

Det er fint å høre til på et lag, det er fint å gjøre ting sammen
og det er flott å kunne bety noe for andre. For den som blir
sett, som får hjelp, en håndsrekning, er det godt å oppleve
inkludering og tilhørighet. Denne gjensidigheten åpner for
nye møter hvor fellesskap og vennskap kan etableres.
Vi er alle kalt til å være medarbeidere i Guds menighet.

En rekke svært ulike oppgaver åpner for at hele bredden
av evner, interesser og forutsetninger kan tas i bruk til glede
for en selv og til beste for andre. Mye av arbeidet i
menigheten utføres av ulønnede medarbeidere. I nyttårs-
talen til statsministeren ble vi minnet om betydningen av
det frivillige arbeidet i landet vårt. «Uten det frivillige
arbeidet stopper Norge», har noen så treffende sagt. I vår
menighet blir det utført mange årsverk for å dekke ulike
behov som går utover det de ansatte har å utføre i sitt lønna
arbeide. Det er ikke mulig, og er hverken meningen eller
ønskelig at for mye menighetsarbeid skal være lønnet.

DIAKONI
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og er en viktig del av

menighetens arbeid. Diakoni er evangeliet i handling og
blir uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende felles-
skap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Vår
menighet har ingen egen stilling for diakon, men noen opp-
gaver blir ivaretatt av de ansatte. Menigheten har et diakoni-
utvalg av frivillige til å samordne oppgavene og har noen
felles tiltak med diakoniutvalgene i Grimstad menighet.
Blant annet organiserer de besøkstjeneste, trimløp, deltar
i Brygg e kapellet og har felles temakvelder med Grim  stad -
menighetene. 
Fjære Menighets diakonalutvalg trenger nå nye

medlemmer idet noen av medlemmene ønsker avløsning.
Sammen med det er kommet nytt menighetsråd er det også
naturlig med en oppdatering av menighetens diakonale
plan/strategi. Gjennom arbeid i diakoniutvalget kan du
være med å jobbe for diakonale saker du vil prioritere – en
pilegrimsvandring, besøkstjeneste, eldre tur, bryggekapellet,
nye landsmenn, sorg gruppe, retreat … 

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
FREDAGSKLUBB PÅ VIK, se under «det skjer snart»
BABYSANG, FEVIK
Fevik kirke mandager kl. 11:30
BARNESANG 0-6 ÅR, FEVIK
Fevik kirke hver mandag kl. 16:45-17:30
Middag fra kl. 16:10-16:40
ELLE MELLE FEVIK
Elle Melle Mini hver mandag kl. 17:45-18:30
Elle Melle Tween hver tirsdag kl. 17:30-18:30
SØNDAGSSKOLE / BS-AGENTENE, FEVIK
Fevik kirke annenhver søndag kl. 11.00
JENTEFORENING, HESNES
Hesnes bedehus, for ca 4 år og oppover
annenhver tirsdag kl. 17:30-19:00
GUTTEFORENING, HESNES
annenhver onsdag, for 4. klasse og oppover
FREDAGSKLUBB, HESNES
annenhver fredag for 5.-7. klasse

VOKSNE
MORGENSANG I FJÆRE KIRKE
Hver torsdag kl. 09:00
PROKOR, FEVIK
øving onsdager i Fevik kirke kl. 20:00-22:00
FJÆRE KAMMERKOR
har øvinger i Fjære kapell onsdager kl. 19:30
ELDRETREFF, VIK
på Vik bedehus kl. 16:00 hver fjerde tirsdag i mnd.

Flere kunngjøringer på s. 15 og 16

4-ÅRSSAMLING i Fevik kirke, onsdag 28. sept. kl. 17.30
FAMILIETUR søndag 2. og 30. oktober, etter guds -
tjenesten, med aktiviteter for barna
FAMILIEKLUBB i Fevik kirke tirsdag 11. oktober kl. 17.00
3-ÅRSSAMLING på FMU-bygget, torsdag 20. oktober
kl.17.30
FREDAGSKLUBB på Vik bedehus for 5.-7. klasse fra kl. 18-
20 disse datoene: 23. sept., 21. okt., 4. nov., 18. nov.
(skøytedag) og juleverksted søndag 4. des. kl. 11-13.

SUPERmandag
Fjære menighet ønsker å gi
alle barnefamilier et supert
musikalsk tilbud i Fevik kirke
på mandager. 
5. september startet vi opp

med Babysang, barnesang og
barnekoret Elle Melle Mini.
(Elle Melle Tween, som er for
3.-7. klasse, har øvelsene sine
på tirsdager kl. 17.30.) Her er
det fortsatt plass til flere.
Sangpedagog Ellen Hal -
vorsen Lervold er ansatt i et
vikariat dette skoleåret for å
drive disse superman da gene.
— Jeg gleder meg til å møte

både nye og kjente ansikter
gjennom dette arbeidet jeg
nå skal gjøre for kirken. «Her
er det plass til alle, her er ei
åpen dør, her får du komme
inn, her er liv og godt
humør» synger vi i en av de
nye kristne barnesangene.
Akkurat slik vil jeg at det skal
være i Fevik kirke på man -

dagene. Det skal være åpent
for alle som ønsker et fint
kristent fellesskap med andre
både gjennom babysang,
barnesang og Elle melle mini,
forteller Ellen.
Ellen har sin utdannelse fra

Griegakademiet, og har spilt
rollen som «Maria»-Jesu mor
i «Nasareeren» i Fjæreheia i
sommer. Hun har også hatt
roller i oppsetningen av Bør
Børson, Snehvit, Fame,
Grease, Les Miserable og
Jesus Christ Superstar. I til-
legg til supermandagene i
Fevik kirke, er Ellen engasjert
i kulturskolen i Froland og i
Fevik barnehage, samt free-
lance-oppdrag og ubetalte
sangoppdrag som blant
annet den årlige Jule natti -
neen i Fevikhallen. (Se ar-
tikkel om henne i forrige ut-
gave av Fjæreposten.)
— Det å synge for og med

barna er veldig viktig. Det er
først og fremst hyggelig både
for store og små. Småbarn

elsker å høre mor og fars
stemme uavhengig om man
synger falskt eller ikke.  Sang
fremmer språkutvikling, det
skaper gjenkjennelse og
trygghet, og roer barnet ned
for kvelden. Ved å synge for
barna viderefører man også
tradisjoner. Dersom man
synger og samtidig beveger
seg, lærer barnet balanse,
koordinasjon og rytme.
Britiske spesialister i nevro -
logi mener at foreldre bør
synge for barna hver eneste
dag for å styrke språket.
Kjente barne sanger og
barne rim er sterkt med -
virkende til å forberede
barnas hjerne til å lære seg
språk.

Babysang er for babyer fra
0-12 mnd sammen med en
forelder. Her samles foreldre
og barn for å synge, danse,
sanse og bare være sammen
hver mandag i Fevik kirke.
Babysangen varer i inntil 45

min., deretter serveres kaffe,
te, saft og kjeks til en liten
sosial stund.
Tidspunkt Mandager : kl.

11.30-12.45

Barnesang er et tilbud
primært for barn fra 1 år og
fram til barna er før-
skolebarn. I Barnesang vil vi
synge gamle, kjente barne -
sanger, men også lære nye. Vi
skal danse, leke og spille på
instrumenter slik at vi får
varierte sangstunder. Her
kan f. eks besteforeldre ta
med seg barnebarna for en
koselig stund sammen. Det
forventes at voksne som er
med barna også er delta -
gende og aktive.
Tidspunkt: Mandager kl.

16.45-17.30.

Familiemiddag. Like før
sangstunden, fra kl. 16.10-
16.40, blir det middagsser -
vering til en billig penge, slik
at de barnefamiliene som

ønsker å komme rett fra jobb
og barnehage kan få mulig -
het til å spise først.

I barnekoret Elle Melle
Mini vil barn mellom før-
skolealder til og med 2. klasse
få synge i kor med andre. Her
vil vi synge både kjente,
kristne barnesanger, men
også mange nye. Elle melle
mini vil komme til å få i opp-
drag å opptre på ulike tilstel-
ninger i løpet av året.
Her vil man innimellom få

mulighet til å prøve seg som
solist og synge i mikrofon.
Tidspunkt Mandager: kl.

17.45-18.30

Disse tiltakene har en face-
book-side som heter «Super -
mandag i Fevik kirke». Her
får man fortløpende infor-
masjon om det som skjer.
Velkommen til store og små.

Småbarn elsker å
høre mors og fars
stemme, uavhengig
av om man synger
falskt eller ikke.

Ellen Halvorsen Levold 
sangpedagog

”
F INGUNN METVEIT OLSEN

tekst & foto 0

For å kunne gi et solid sang- og musikk-
tilbud til barnefamilier med små i ulike
aldre, har Fjære menighet satt sammen en
Supermandag, med sangpedagog Ellen
Halvorsen Lervold som leder. 
5. september var det oppstart.

Sangpedagog Ellen
Halvorsen Lervold er an-
satt i et vikariat dette
skoleåret for å drive
supermandagene.

FOTO: PRIVAT

det skjer
SNART

Haglund Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap

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

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

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

DIAKONi
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, 

vern om skaperverket, kampen for rettferdighet
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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

E kan huske...
KJELL-OLAV SER TILBAKE

Underet på E-39
i Danmark

40 ÅR MED UNGDOMSARBEID I FJÆRE MENIGHET

Klokka viste 06:30, og vi kom
presis avgårde. Det er for-
øvrig noe nytt på FMU-tur.
Stemninga var god da 2
busser kjørte ut fra FMU-
bygget og satt kursen mot
Tyskland. Solavar allerede
oppe og fulgte med oss hele
veien ned. Det var uvanlig å
se så mange opplagte an-
sikter på tur så tidlig om
morgenen. Noen av de mer
trøttere ungdommene var
Adele Idalen og Elida Stalle-
land. De gledet seg veldig til
tur, og var helt i hundre. Det
Elida gledet seg mest til var
shopping og å få sove, mens
Adele gledet seg mest til
karusellene i Heide Park. Det
skal sies at begge kviknet til
etter kort stund, og dette
innebar høyt ener ginivå res -
ten av turen ned.
Hver sommertur så har vi

et tema som skal prege an-
daktene fra dag til dag, og i
år tok vi utgangspunkt i
mottoet til menigheten;
«sam men». Sammen – både
med Gud og med hverandre.
Vårt viktigste fokus på turen
var nettopp dette, at man
skal komme på FMU-tur og
være trygg. Man skal føle seg
velkommen og inkludert i et
fellesskap, der vi skal ha det
kjempemoro med hverandre
som reisefølge. Men for oss
ledere var det også viktig å
vise de som var med på
turen at vi har en Gud som
vil være sammen med oss.
Og uansett hvor vi reiser så
har vi det utrolig moro på
tur, både med hverandre og
Gud.
Vi ankom Der Sunderhof,

et sted vi aldri før har vært.
Skepsisen var stor blant
bussjåførene Knut og Thor -
vald da de tok fatt på den
omfattende klatre-etappen
til toppen hvor dette kon-
feransesenteret lå. Uten pro -
blemer kom begge bussene
trygt til topps. Men vi var
ikke de eneste som hadde
tatt turen til dette litt lite
sentrale, for å ikke si, øde
senteret. Vi hadde nemlig
godt selskap av en stor pen-
sjonistgjeng fra Danmark.

De smilte da de så sunn
norsk ungdom innta loka -
lene som et friskt pust i en
ellers søvnig pensjonistferie.
Det gikk selvsagt ikke mange
timene, det vil si etter pen-
sjonistene hadde lagt seg, og
vår kveldssamling hadde
startet, før smilet ble lagt litt
på is.
Etter en flott «bli-kjent»-

dag med volleyball, Poké -
mon-jakt og oppdagel ses -
ferd i nærmeste sentrum, tok
vi dag nummer 3 turen til
det som for mange er et stort
høydepunkt på reisen; Heide
Park. Og litt regn og klissvåte
karusell-seter stoppet ikke
FMU-ungdommen! Vi som

tok alle berg-og-dalbanene
opptil flere ganger, kan
melde om stor andel FMU-
ere blant de besøkende.
Andre tok det rolig og nøt
det fine regnværet med en
softis eller en aldri så liten
lokal Pfankuche-spesialitet.
På torsdagen var det klart

for den store shopping-
dagen i Lünenburg. For
mange av jentene på turen
var dette den store mulig -
heten for å gjøre det de kan
best! Og det gjorde de, så til
de grader… For dag havende,
som denne dagen var Erlend
og Dag Erik gikk dagen ut på
å finne en restaurant som
kunne ha plass til, og mette

90 ungdommer på relativt
kort tid. Etter mange re-
stauranter og skremte servi -
tører, valgte vi å fornye tilliten
til restauranten som i fjor
brukte 3 timer på å ser vere
pizza til gjengen, og maten
blei servert på rekortid.
Servitøren ringte alle til-
gjengelige mannskaper og vi
ledere hjalp til med ser -
veringen, og jammen hadde
ikke alle spist opp på under en
time. Da kunne kokker og
servitører puste lettet ut, og
ungdommen fortsette jakten
mot nye butikker. Vi lovet å
ringe noen dager i forveien
neste gang, og det var
servitørene enige i.

Vår siste dag før avreise
brukte vi, som på alle andre
Tysklandsturer, på Schuma -
kers verdenskjente gokart-
bane. Mange testa kartene, og
adrenalinet pum pet for de
som hadde dette som sin førs-
te gokart-tur. Vinnerne av de
to løpene vi fordelte oss ut på
var Erlend Gunstveit og Stig
Pettersen. Sistnevnte ble igjen
beste FMU-er på banen, med
god margin.
Uten skader (!) tok vi turen

videre til et innendørs og
utendørs badeanlegg like ved
leiren. Med vår i overkant ge-
brokkent tysk klarte vi å prute
ned prisen, og aktiviteten ble
stor i vannet. 
Vi har nok en gang hatt en

fantastisk sommertur med
verdens beste ungdom. I
underkant av 90 ungdommer
har blitt kjent med hverandre
og skapt et godt fellesskap,
noe som samsvarer med
turens tema – og menighetens
motto: «Sammen».

Sammen i Tyskland
F ERLEND GUNSTVEIT

tekst

F TORILL DEHLIN
foto

Danmark er et yndigt land. Fjære menighet og FMU har
mange gode opplevelser der.
Denne episoden knytter seg til en menighetstur til

Holmsborg. På vei hjem fikk vi problemer med luften på
bussen. Bussen hadde luftfjærer og plutselig på E- 39 seg
bussen ned på den ene siden. Alle ut av bussen. Her måtte
det handles.
Gode råd vær dyre, og ledere  og vikarierende sokneprest

Steinar Nordlie diskuterte hva man skulle gjøre. Det var
vanskelig å komme til under bussen, og tiden til ferge-
avgang nærmet seg. Da spurte jeg vikarierende sokneprest
om de hadde bedt for bussen. Steinar slår sine øyne ned og
må bekjenne at det hadde han ikke gjort. Da må jeg gjøre
det sa jeg, litt på skøy, la hendene på bussen og ba om at
bussen måtte bli bra. På vei vekk fra bussen så vi med for-
skrekkelse at bussen rettet seg opp. Vi lastet inn folkene i
bussen kjørte til ferga og alle kom vel hjem.
Det hører med til historien at vi måtte skifte luftbelgen

da vi kom hjem, men luften holdt helt til vi var hjemme.
Husker godt at Steinar Nordlie på prekestolen i Fjære

kirke søndagen etter bekjente sin ringe tro på bussunder,
underets tid er ikke forbi.

Denne lille stripa med
TOMMY summerer opp
foreldreskapets utford-
ringer. 
Kanskje gjelder det også
til en viss grad barne- og
ungdomsarbeidere?

NÅR SANT SKAL
SIES, OG DET SKAL
DET JO...
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Eg har ei teneste stor for Gud
frå dag til dag i det stille,
der kvardagskleda vert høgtidsskrud
og livsens småting så gilde.
Ja, skal eg eingong det store få,
eg må med truskap i alt det små
i Jesu fotefar lydig gå
og vilje det Jesus ville,
og vilje det Jesus ville.

Når då eg spør meg kvar arbeidsdag:
Kva ville Jesus vel gjere?
Så gjev han livsmod og arbeidslag,
så livet provar mi lære.
Om av og til det vert kvardagsgrått,
så det i striden går tungt og trått,
med bøn og bibel vert allting godt;
/: for Jesus vil krafta vere. :/

I alt Guds vilje er underfull,
han har til Ordet seg bunde,
der perlesteinar og sylv og gull
til livsens byggverk vert funne.
Og når det eingong for alvor gjeld,
og livet prøvast skal gjennom eld,
Guds eige byggverk si prøve held.
/: Av småting vert storverk vunne. :/

Så er mi teneste stor for Gud,
og heimen han er mi kyrkje,
der arbeidstrøya er presteskrud
i alt mitt ærlege yrke.
Så er det heime i stova fred,
til alt mitt arbeid stig englar ned,
dei har Guds rike velsigning med,
/: som dagen så er min styrke. :/

SALMEN NORSK SALMEBOK NR 424   •   TEKST & MELODI: Matias Orheim

Borte bra
men hjemme best

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
25.09. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland
29.09. 09:00 Morgengudstjeneste v/Vidar Øvland
02.10. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
06.10. 09:00 Morgengudstjeneste v/Vidar Øvland
12.10. 20:00 Kveldsgudstjeneste v/Tore Laukvik
13.10. 09:00 Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
16.10. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
20.10. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
23.10. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
27.10. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
30.10. 11:00 Gustjeneste v/Hjalmar Bjerga

FEVIK kirke
02.10. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
16.10. 20:00 Jakobsmesse v/Tore Laukvik
23.10. 11:00 Gudstjeneste  v/Helge Spilling
23.10. 19:00 Konsert
30.10. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik

SØNDAG 2. OKTOBER: MATT. 18,1-11

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus:
«Hvem er den største i himmelriket?» 2 Da kalte han
til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem 3 og
sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om
og blir som barn, kommer dere ikke inn i
himmelriket. 4 Den som gjør seg selv liten som
dette barnet, han er den største i himmelriket.
5 Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt

navn, tar imot meg. 6 Men den som lokker til fall en
av disse små som tror på meg, han var bedre tjent
med å få en kvernstein hengt om halsen og bli
senket i havets dyp.
7 Ve denne verden som lokker til fall! Forfør-

elsene må komme, men ve det mennesket som de
kommer fra!
8 Om hånden eller foten din lokker deg til fall, så

hugg den av og kast den fra deg! Det er bedre for
deg å gå lemlestet eller halt inn til livet enn å ha
begge hender eller begge føtter og bli kastet i den
evige ild. 9 Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv
det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å
gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og
kastes i helvetes ild. 10 Pass dere for å forakte en
eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine
engler i himmelen som alltid ser min himmelske
Fars ansikt. 11 *Menneskesønnen er jo kommet for
å berge de bortkomne.•

PREKEN
TEKSTEN

En sommer er snart over, selv om det i skrivende stund er
20 grader ute og sol fra klar himmel. Men hvordan ble
sommeren for deg? 
Sommerferie er for de fleste en avkoblingstid, tida for

ikke å måtte forhaste seg eller ha planer. For ikke bare har
vi fri fra jobbens strev og mas, men de fleste faste møter,
foreninger og lag har også tatt ferie og vi legger oss over i
hvilemodus og nyter dagene.
Men så innhentes vi igjen av jobb, skolegang, høstens

mørkere kvelder og morgenfrossent gress under en klar
stjernehimmel like før soloppgang. Hverdagen slå mot oss
som en bommerang og vi går igjen inn i vante spor.
Jesus fortalte en gang en lignelse om nettopp dette. Han

tenkte nok ikke først og fremst på vår ferieidyll, men mer
på at vi i feriemodus også tar litt ferie fra Gud. Vi kobler
liksom litt av. Men selv om vi legger bibelen litt på hylla, så
har ikke Gud gjort det samme. Han venter på oss! I Lukas
15,11-32 kan vi lese om «sønnen som kom hjem». Lign-
elsen gir oss et klart bilde på at Gud venter på oss. Han
spør ikke hvorfor eller hvordan. Gud gleder seg over at vi
har kommet hjem og at vi igjen skal få dele bord med Ham
i den himmelske festsal. For hos Herren er det ikke for-
dømmelse, men en enorm trofasthet som utstråles i nådens
gave. 
Det er vel ingen som har skrevet det bedre enn Thomas

O. Chisholm i salmen «Stor er din trosfasthet».

Stor er din trofasthet, stor er din trofasthet,
dag etter dag ga du nåde på ny.
Himmelske hender gir alt jeg behøver.
Trofaste Herre, hos deg har jeg ly.

Kjære Far! Takk for at din trofasthet møter oss igjen og
igjen og at vi kan komme til deg med det som tynger og
med alle våre svakheter. Takk for at vi kan få hvile i din
hånd og søke kraft og styrke hos deg til nye utfordringer i
din tjeneste! Amen 

Folk i nød
skal ha
hjelp!
NÅ ER BEHOVET AKUTT I SYRIA OG I ETIOPIA
Nødhjelpskonto for de tørkerammede i Etiopia:
5005.22.10000, eller gavekontoen: 1594.22.87248

Fjæreposten sponser KN med denne annonsen
basert på informasjon hentet fra KNs hjemmeside

SYRIA
trenger

OSS
FORTSATT

FEVIK KIRKE
sitt hjelpeprosjekt
er å støtte
kirken i ALEPPO
Gi din gave til konto
2840.31.19581 og
merk den «SYRIA». STØTT

Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

Støtt kampen mot
menneskehandel

og sexslaveri i
India/Nepal

konto 3000.15.47107

STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

Bregnevn. 10, Fevik
konto  2801.02.58148

BLI FADDER!

LEKPRESTENS
små funderinger

Handlingsplan
for 2016-2019
Menighetsrådet har gjen-

nomgått forslagene fra
Idedugnaden tidligere i år.
Dette er sammenfattet i en
handlingsplan for 2016-2019.
Planen inneholder Hva vi vil
(mål) og Hva vi vil gjøre (til-
tak) for flere virksomhets-
områder (gudstjeneste og
kirke, diakoni, misjon, ung-
dom, dåp og trosopplæring,
kultur og kirke musikk og
annen virksomhet). Planen
skal være et arbeids doku ment
for menig heten  og føl ges opp
årlig (høst). Handlingsplanen
blir sendt til staben, alle utvalg
og del takere på Idedugnaden.
Den er også tilgjengelig på
menig hetens nettsider.

Møte med ansatt
På siste møte i menighets-

rådet var Ingvild Wangens-
teen Limm tilstede. Hun har
hittil vært barne- og ung-
domsarbeider i Fjære menig -
het. Fra 2016 har hun 80%
stilling som er fordelt med
20% på trosopplæring, 50%
på administrasjon for menig -
heten og 10% web-ansvarlig
for Grimstad kirkelige felles-
råd. Ingvild trives godt i stil-
lingen og med arbeidskol -

legaene. Menighetsrådet tak -
ket henne for den flotte inn-
satsen hun gjør i jobben.

Kirkeringen på Fevik
og ny Basarkomite
Menighetsrådet har fått in-

formasjon om at Kirkeringen
på Fevik ble avviklet i vår.
Kirkeringen har arbeidet for
innsamling av penger i 40 år,
hvorav de fleste årene for drift
av Fevik Arbeidskirkefor-
ening. Kirkeringens inne-
stående mid ler på kr 104 000
er overført til Fjære menighet
for  disponering til Fevik kirke
og trosopplæring for hele
menig heten. Arbeidet med
innsamling av midler til disse
formålene vil bli videreført av
ny Basarkomite. Denne vil ar-
rangere en stor familiebasar
lørdag 11. no vember i Fevik
kirke.

Sommerkvelder
i Fjære kirke 
Det ble arrangert tre kvelds-

samlinger i Fjære kirke i
sommer med Vidar Øvland
som liturg. Samlingene hadde
en gjest som ble intervjuet og
flere deltok med sang og
musikk. Oppslutningen om
samlingene var god. Menig-
hetsrådet vil takke Vidar Øv-
land for fin gjennomføring av
Sommerkveldene, som han
har utført på frivillig basis. Vi

ser fram til fortsettelsen neste
som mer.

Parkering for Fjæreheia
Fjære menighet har som

tidligere hatt ansvar for par -
keringen ved arrange menter i
Fjæreheia. I juli ble Nasa -
reeren oppført med god opp-
slutning fra publikum. An-
svaret for parkeringen er for-
delt mellom menighetsut -
valgene i Fjære og Fevik og
FMU. Parkeringspengene blir
fordelt på disse tre ansvarlige
gruppene. Dette er en viktig
inntektskilde for menighets-
arbeidet i Fjære.

Detaljregulering for
Fjære kirke og kirkegård
Menighetsrådet har gitt ut-

talelse i forbindelse med
detaljregulering for Fjære
kirke og kirkegård. Regu -
lerings planen gir grunn lag for
utvidelse av kirkegården på
vestsida av Tauleveien og tar
høyde for at arealet nærmest
kirka skal opparbeides som
Tusenårssted for Grimstad
kommune og «kirkebakke».
Menighetsrådet har uttalt be-
kymring for at parkerings-
plassen ved kirka blir redusert
og har bedt om at de forslåtte
parkeringsplassene blir opp-
arbeidet før anleggsstart på
den nye kirkegården.

menighets-
RÅDET

fra

JAKOBSMESSE
Messe for mennesker i bevegelse

Fevik kirke 16. oktober kl. 19:00
med PROKOR
Medvirkende er: 
Prest: Tore Laukvik

• Musikere er Kirsti P. Haugen, tangenter;
Trygve Songe, bass; Svein Haugen,
perkusjon og Hans Kjelløkken, gitar.

F PER ARNE GULSTAD
MENIGHETSRÅDSLEDER

Medlemstall Dnk
3 799 366 personer, bosatt i
Norge, var medlemmer eller
tilhørige i Den norske kirke
per 31.12.2015. Ved utgangen
av 2015 var det 5 213 985 inn-
byggere bosatt i Norge, og
medlemmene i Den norske
kirke utgjorde 73 prosent av
disse. 

Utmeldingsrekort i 2016
I 2015 var det flere både

inn- og utmeldinger enn tid-
ligere år. 1938 personer
meldte seg inn i kirken, mens
15 486 personer meldte seg

ut av kirken. Dette var det
høyeste utmeldingstallet
siden 1978 da 11755 personer
meldte seg ut. De fleste av ut-
meldingene i 2015, nesten 11
000, kom etter at valgkortene
ble sendt ut i begynnelsen av
august 2015. I de foregående
årene har det vært mellom
5000 og 11 000 utmeldinger
årlig.
57 prosent av de som

meldte seg ut i 2015 var
menn og 56 prosent av de ut-
meldte var mellom 20 og 39
år. 

19. august i år var tallene
for 2016 24278 utmeldinger
og 1369 innmeldinger.

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

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

I høst er Elle Melle Tween
delt i to korgrupper; Elle
Melle Tween og Joy. Joy er
en solistgruppe med jenter
fra 6. klasse og oppover, hvor
alle medlemmene har hatt
en lang fartstid i Elle Melle
Tween. Fredag 2. september
kom noen glade sangere fra
Elle Melle Tween og inn-
losjerte seg på Postmanns-
lagshytta på Marivold for et
døgn med korøving, leik,
turer og hygge. I lag med
korleder Kirsti og
medhjelperne på turen,
Maiken og Marit Emilie
Grøsle, ble det blant annet
øvd inn nye sanger, knytta
vennskapsbånd og lest høyt
ved peisen, fra boka «Hva
ville Jesus ha gjort?». Å være

samen et døgn på kortur ble
en flott start på korhøsten
for Elle Melle Tween. Koret
består nå av ti flinke jenter,
men håper å bli flere (fra 3.
klasse og oppover).
Lørdag 4. september på

dagen avslutta Elle Melle
Tween sin kortur med et
pølsemåltid ute, som ble delt
med den nye gjengen som
ankom – jenter fra solist-
gruppa JOY. De bodde så i
hytta fram til gudstjenestetid
søndag. Det ble øving av nye
sanger (til synging på guds-
tjenesten med konfirmant-
presentasjon i Fevik kirke)
tur til Rossekniben og masse
veldshygge for de 7 jentene i
JOY. JOY og Elle Melle
Tween blir å høre i kirkene
våre i ulike sammenhenger
framover høsten. Ellen Halv-
orsen Lervold har i år koret

Elle Melle Mini, som nå øver
på mandag ettermiddag i
Fevik kirke, og er en del av

det nye tilbudet Super -
mandag (se side 6-7)

Oppvarming med
kortur til Marivold
F KIRSTI P. HAUGEN

tekst & foto

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

DUGNADEN

REGNA
VEKK

– Dugnaden
kan ikke være
demokratisk!

Hele årets St. Hans-feiringa i
Ranvika forsvant i en syndflod
av et regnvær. Det er mange
mennesker i sving for å gjen-
nomføre et slikt arrangment,
og det gjøres et stort arbeid i
forkant i form av planlegging
og tilrettelegging. Helt til siste
nikk håpet en på at regnværet
ville styre unna, men den gang
ei. Midt i oppriggingen måtte
man bare bite i det sure eplet
og ta den tunge beslutningen
å avlyse. «Ingen kommer til
Ranvika på utefeiring i øs pøs
regnvær. Det stemte. Ingen
kom. Jo, to. Og de fikk mat.
Inntektene fra St.Hans-ar-

rangmentet gir et verdifullt
tilskudd til menighetsarbeidet
på Fevik, som vi å år må klare
oss uten. 
Men dugnadsgjengen tok

det med et smil. Hjalmar
underholdt med båltenning
mens gjengen fikk seg en
burger og en prat i regnværet,
før man rigget ned det just
oppriggede, og putla seg hjem
til en tørrere innendørs St.
Hans-kveld.

Jon Tønnevold, med lang fartstid i
driften av Grimstad Røde Kors og
Kilandsenteret, har ledet noen
dugnader i sin tid, og vet hva han
snakker om.

Fjære menighet er ikke ukjent
med dugnadsarbeid. Bare les
om FMUs loppemarked. Like
vel kan det være nyttig å høre
litt hvordan andre som er gode
på dugnadsarbeid tenker og
gjør ting. Og det finnes mange
typer dugnad. Det var bak-
tanken den søndagen Fjære-
posten avtalte å treffe Jon på
Kilandsenteret. Da vi var
innom, hadde konfirmanter
fra Sirdal okkupert senteret,
mens en gruppe fra den inter -
nasjonale skolen i Arendal fikk
fjernbetjening fra senteret på
en lånt hytte i nærheten. 
Jon Tønnevold er vel en slags

Grimstad Røde Kors’ Kjell-
Olav Haugen. Han har vært
med et helt liv i Røde Kors, i
ulike oppgaver fra han var ten-
åring fram til dags dato. Nå
leder han driften av Kiland-
senteret, som han også har
ledet byggingen av. Menin gen
var at han skulle lede driften av
senteret til det gikk i balanse
med utgiftene. Det er en stund
siden. Anlegget som er verdt
sine 12 mill. eller så, har bare ca
2 mill. i gjeld og den minker
jamnt og trutt.
– Vi har 3600 gjester i år for-

delt på 113 arrangement, og de
aller fleste er over to eller flere
dager.
Tømmerhusene, som er

kaserner fra Horten, ble ribbet
og demontert på dugnad, og
satt opp igjen på Kiland på
dugnad. 
– Det var en slik innsats at

jeg omtrent måtte dra ut kon-
takten til arbeidslyset for å få

folk til å gi seg for kvelden,
smiler han. 
Idag driftes senteret av ham

selv og to andre ansatte.
Dugnadsprosjektet nå er
«vann veien.no», å grave ut en
padletrassé og forbinde to
vann og dermed åpne for nye
padleopplevelser for dem som
bruker senteret.
– Dugnad er fantastisk, sier

han, den bringer folk sammen
og skaper felleskap. 
Men han holder fast ved at

den ikke kan være demo-
kratisk. Riktignok snakker han
da om en stedbundet og
tidfestet dugnad.
– Den må styres med

jernhånd av en leder som er
krystallklar på hva som skal
gjøres, når og hvor, og hvilke
arbeidsoppgaver som må
dekkes. Og ikke minst må
lederen vite hva slags folk han
har med seg, hvem som er
brukende til hva. Det som
driver det hele, og som må
ligge i bunnen, er motivasjon.
Uten det fungerer det ikke. Det
er limet i dugnaden.
Grimstad Røde Kors, med

alle sine undergrupper (hjelpe-
korpset, Røde Kors ungdom,
barnegruppe, besøksgruppe,
internasjonal kvinnegruppe -
IKG og internasjonal manns-
gruppe - IMG) fungerer på
frivillig basis og er i bunn og
grunn én stor dugnad.
– Suksessen er avhengig av

at folk får gjøre det de er gode
på og er motivert for.
– Våre hjelpekorpsfolk må

være kvalifisert og gjennomgå
opplæring. Korpset er ofte in -
volvert i alvorlige og kre vende
oppdrag, og det er viktig at vi

kjenner med lemmenes styrke
og begrensning. Det er avgjør-
ende for hvem vi sender ut og
at vi setter inn rett person på
rett plass i et oppdrag. Når vi
kjenner folka vet vi at når vi
setter sammen gruppa sånn og
sånn, og de har det rette utsty -
ret, så kan vi trygt sende dem
avsted og vite at de klarer seg. 
– Det gjelder vaffelsteikeren

og kaffekokeren også, smiler
han. 
– Pausene og det sosiale skal

også ivaretas skikkelig og
fungere godt. Det må ikke vare
for lenge før den første pausen
kommer, og den er på 25 min
og ikke 30. Heller flere pauser
litt tett, og rikelig vafler og
bålkos. Men alt til sin tid. Og
det er ikke snakk om å starte
med en halvtimes kaffe før
man begynner å jobbe. Da blir
det tungt å komme igang. Når
folk kommer må det gå slag i
slag. Rett på. Fordele oppgaver
på folk og komme i gang.
Skjæring på dugnad er siste
sort. Folk som kommer for å
delta på en dugnad forventer
at det skal være en god opplev-
else. Da er det viktig at en
legger inn elementer av hygge
og annet som gjør at folk trives
og vil komme igjen neste gang.

Jon deler hjernen i tre. Noe
uvant for en hjernekirurg, men
Jon hevder en tredeling.
– Det er en del som er opp-

tatt av familie, en del som er
opptatt av jobb og en del som
er opptatt av fritid. Det kan
være krise i familien, som løses
av familien. Det kan være krise
på jobb, som jobben hånd -
terer. Men det kan ikke være
krise på dugnaden! Der skal
det ikke være krisemøter, der
skal det utføres klart definerte
oppgaver på begrenset tid.
Ikke all dugnadsinnsats er

like vellykket. Jon har også
opplevd å bli utnyttet, at et
velment initiativ og et ønske
om å hjelpe blir oppfattet av
noen som muligheten for lett-
vint gratishjelp.
– Faren for å bli utnyttet

ligger der. Det må en være
våken for. Hvis deltakerne får
den følelsen kommer de
garantert ikke tilbake. Det
samme gjelder om dugnaden
viser seg å være noe annet enn
det de ble invitert til, advarer
han.
Røde Kors har, som en del

andre organiserasjoner og lag,
en uniform som markerer
tilhørighet, skaper en vi-følelse
og er med å understreke felles-

skapet. Det gir gratis drahjelp.
Jon tror det er viktig for
dugnaden at man gjør noe ak-
tivt for å bygge samhold og
felleskap, at man ikke ikke blir
så opptatt av dugnadsmålet at
man glemmer å ta vare på dem
som gjør jobben.
– Det er igjen dette med

motivasjonen, som består av
mange, mange små element,
hvor ett viktig element er at
man trives i dugnadsgjengen
og har det kjekt mens man
holder på, kjenner seg inklu -
dert og respektert.
Klokka går, alle har reist og

bare vi to sitter igjen og prater.
Men nok er nok. I ei sabla fart
rasker han med seg pc-en etc
fra «kontoret» i kroken, ser til
at huset er låst, får hekta kano-
hengeren av Geländewagenen,
og er klar til å dra.
– Ring hvis det er noe. Ha

det!

F PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto
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KUNSTutstilling
og KULTURuke
Fevik kirke 15.- 23. oktober

Ivrige kunstmedarbeidere i Fevik kirke rydder igjen menighetssalen i Fevik kirke, nå for 15. gang,
til fordel for kunstutstilling. Veggene skal fylles med kunstverk fra proffesjonelle kunstnere. Tema
for utstillingen er SKAPT FOR Å SKAPE, slik det har vært for alle utstillinger tidligere år.
Fevik barnehage har egen utstilling inne i kirkerommet. 
Fevik kirke har sett det som sitt mål og gjøre terskelen lav og døren høy slik at mange kan kom-

me inn og få med seg kunstutstillingene og andre arrangementer som vi har i samme uke.

Lørdag 15. oktober kl. 16:00
     Åpning av kunstuka med minikonsert av Cantabile, dir. Hans Jakob Epland.
Sødag 16. oktober kl. 19:00
     Jacobsmesse ved Tore Laukvik, Prokor & Kirsti Pedersen Haugen.
Torsdag 20. oktober kl. 19:00
     Temakveld med prest Pål Laukvik
     Reportasje fra Haydom i ord og bilder ved Åge, Anette og Dina Andersen. Sang og musikk.                           
Søndag 23. oktober kl. 19:00
     Konsert med Ellen Halvorsen Lervold + sangere fra Nasareeren
     og Kirsti Pedersen Haugen.
     Trekning av kunstlotteriet.

Årets hovedutstiller er LARS LØKEN (bildet)
Andre utstillere er Ellen Marie Grelland, Anne Valen Næss, Astrid Skaaren-Fystro, Randi Scmidt
Grude, og Fevik Barnehage

Åpningstider:
Lørdag 15. oktober kl. 16
Søndag 16. oktober kl. 13-15 og kl. 18
Tirsdag 18. oktober kl. 18-20
Onsdag  19. oktober kl. 18-20
Torsdag  20. oktober kl. 18
Lørdag 22. oktober kl.1 3-15
Søndag 23. oktober kl. 13-15 og kl. 18

Litografi av hovedutstiller Lars Løken. Kilde: Atelier Lars Løken på FacebookSuksess-dugnad igjen!

Loppemarkedet til FMU, årets
største dugnad, er over for
denne gang. Tradisjon tro ble
det første lørdag i september
arrangert loppemarked slik det
nå har  vært gjort i en manns-
alder. Det var knyttet stor
spenning i forkant til både
været og loppetilgangen. Ikke
langt ut i juli måned ble det
konstatert at folk fortsatt har
mange brukelige ting de
ønsker at andre skal få glede av
etter at de selv er ferdige med
dem. Takket være alle de flott
loppene ble det i satt ny omset-
ningsrekord, nesten 408.000,-
kroner. Oversikt over utgiftene
er enda ikke klar, men ut ifra

tidligere års tall ser det ut til at
vi ender på en ny toppno te -
ring.   
Overskuddet av loppe mar -

kedet går til drift av FMU-
bygget og til ungdomsarbeidet.
FMU har som mål å gi et tilbud
til alle som ønsker å gå der. De
rekrutterer og investerer i unge
ledere og subsidierer turene
sine slik at alle ungdommene
som vil kan få være med. De er
også med som ledere på
menighetens konfirmantturer
og gir våre konfirmanter et
positivt bilde av det å være en
ungdom i FMU.
Det er med dette bakteppe

de frivillige stiller til dugnad for
FMU. En håndsrekning og
noen timers innsats på
loppemarkedet er med å gi
ungdommene fra Fjære og
Fevik et år med mye aktivit og

menigheten et bygg som kan
brukes av alle de andre ak-
tiviteter som skjer igjennom
uka.
De siste årene har Kristian

Tønnesøl og undertegnede
hatt gleden av å sortere inn-
komne lopper fra starten av
juni og frem til september. Det
begynner med en kveld i uka,
men mot slutten er vi innom
hver kveld for å rydde og
sortere. Jobben kan selvsagt til
tider virke litt uoverkommelig,
men gleden over å legge til
rette og vite at overskuddet går
til en god sak, holder motet og
arbeidsinnsatsen oppe. Vi
kjenner oss privilegert som får
lov til å drive dugnad med noe
vi synes er kjekt.
Men selv om vi har lagt til

rette er det fortsatt viktig med
mange hender både i tilrigg-

ing, gjennomføring og rydd-
ing. Derfor utfordrer vi deg
som leser dette til å tenke
gjennom om du vil bruke
noen timer et par dager i
starten av september slik at
loppemarkedet kan fortsette
å være den viktigste inn-
tektskilden til FMU. At
loppemarkedet er viden
kjent kan du finne ut om du
søker på Fjære menighet og
ser hvor langt oppe loppe -
markedet kommer i over-
sikten over antall treff.
FMUs loppemarked er

Sørlandets største (påstår
vi!) og mye folk samles den
dagen som ellers ikke ville
ha funnet veien hit. Bare det
i seg selv er misjonsarbeid.
Loppe mar ke det er med
andre ord både misjons-
arbeid og diakonalt arbeid.

Og som om ikke det var nok
så yter vi en håndsrekning
for «Fosterhjemssaken» ved
at alle som jobber bruker
deres t-skjorter, som opp-
fordrer folk til å tenke igjen-
nom om de kan være med å
åpne hjemmet sitt for noen
som måtte trenge et trygt
hjem å vokse opp i. Loppe -
markedet og alle de som
jobber der skaper ring -
virkninger vi som menighet
bare kan fant asere om be-
tydningen av. 
Vi gleder oss over det øko-

nomiske resultatet og de
medmenneskelige bidrage -
ne vi har fått vært med på
ved årets loppemarked og
håper vi neste år får samme
deilige vær, like mange be-
søkende, men dobbelt så
mange til å jobbe dugnad!

F KRISTIAN TØNNESØL
foto

F VIDAR ØVLAND
tekst

Flere kunngjøringer på s. 7 og 16

det skjer
SNART



SCOTT OM
LØSRIVING OG BÅND

Det hændte, han vaaknet om
natten og laa og tænkte på sig selv.
Han hadde en mistanke om, at ikke
de ytre egenskape bare, men ogsaa
de indre spilte med. Hvad hadde
ikke faren sagt? Her findes
mennesker, hadde han sagt, som er
for saktmodige av sig til at de kan ta
det op med verden. De er ikke harde
nok, de lar seg traa ned av andre,

uten at de tar igjen.
Nei, han var ikke hard nok, han

var for god og medgjørlig, han vilde
heller bli bitt end at bite. Folk hadde
respekt for en hvass tand, de gik
ikke en bisk hund for nær, men
holdt sig for sikkerhets skyld paa av-
stand. En snild hund, derimot —
Han kunde snu sig nogen ganger i

køien. 
Om han hadde været fri, tænkte

han og kunne handle efter sin lyst!

Men han hadde faren og moren og
var hemmet av hensyn og baand,
han maatte taale det ene og det
andre til det omsider kom en for-
andring. Ikke at han stundet imot
det, men han kunde ikke la være at
tænke, hvordan det ville arte sig for
ham, naar de engang faldt ifra.

(Fra Ferdinand, 1937, s. 95-96)

KILDE TIL  TANKE OG TRO FRA GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

Helgen 28.-30. oktober for vi storfint besøk i Grimstad. Gospel-
sanger Calvin Bridges kom mer å skal holde workshop i Grim-
stad kirke. Vi skal prøve å lage et kor for alle som har lyst å være
med.
Derfor oppfordrer alle gamle kor sangere i Grimstad om å

melde seg på. Dette blir en opplevelse utenom det vanlige og
workshop’en skal ende opp i en stor konsert i Grimstad kirke
søndag 30. okt. kl 19.00

PROGRAM
Fredag kl 17.00. 
   Øve med solister og musikere.
Lørdag kl 11-13. og 15-18. Korøvelse.
   Vi prøver å øve inn 4-5 sanger.
Søndag kl 15.30-17.30. Korøvelse.
Søndag kl 19.00. Konsert i Grimstad kirke med innslag fra 
   lokale sangere.

Dette kan bli gøy, men du må melde deg på til Kjell-Olav
Haugen tlf 93217137, mail koh@grimstad.kirken.no, på face-
book til Kjell-Olav Haugen.

KOR•workshop 
med Calvin Bridges

Fra hans besøk her i 2005

Meld deg på

og bli med!

Flere kunngjøringer på s. 7 og 15

det skjer
SNART


