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«Jeg tror at
Gud har skapt…»

FRA LUTHERS
FORKLARING TIL
1. TROSARTIKKEL:

JEG TROR AT GUD
HAR SKAPT MEG OG
ALLE SKAPNINGER.
HAN HAR GITT MEG
KROPP OG SJEL,
FORNUFT OG ALLE
SANSER, OG
HOLDER ALT DETTE
VED LAG. … FOR ALT
DETTE SKYLDER JEG
Å TAKKE OG LOVE
HAM, TJENE OG
LYDE HAM.

DEN PREKTIG KLEDDE SOMMERFUGL
ER FLØYET FRA GUDS HÅND
HAN GAV DEN GYLNE RINGER
OG RØDE PURPURBÅND

OG ALLE VERDENS MENNESKER
OG ALLE KONGEBUD
EI GJØRE KAN EN SOMMERFUGL
DET KAN ALENE GUD

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

LEDER

Helt Konge!

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 årDøpte

Otelie Bøylestad Nilsen
Døpt i Fjære kirke 27. november

Fredrik Jacobsen
Døpt i Fjære kirke 27. november

Emilie Jåvold Remme
Døpt i Fjære kirke 27. november

Stella Kristiansen
Døpt i Fjære kirke 4. desember

Anna Tobiassen Dokken
Døpt i Fjære kirke 27. november

F PEER RØDAL HAUGEN
REDAKTØR

Gurli Johanna Olsen
Åslaug Aspblad
Dag Grødseth
Linke Honoria Neset
Evy Ramsland Johanssen
Kjellrun Ytrehus
Magnhild Berge
Berit Klepp Nilsen
Solveig Esketvedt
Erik Skåtun
Tora Andersen
Arvid Hauge
Torveig Svendsen
Ruth Mariann Ribe

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
Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for
pengegaver til Fjære menighet. For å få fradrag må
gaven være på minst kr 500 og maks kr 30 000 for
2017. For 2016 var det maksimale beløpet kr 25
000. Gaven må være forhåndsutfylt i selvangivelsen.
For å innberette beløpet til Skatteetaten må menig-
hetskontoret få oppgitt ditt personnummer.
.

Kontonummer: 2840.31.19581
Merkes: Fast givertjeneste, Fjære

fast givertjeneste

Utgivelser i 2017:
Nr. 2-17 kommer tirs. 2. mai. Mat.frist fre. 21. april
Nr. 3-17 kommer tirs. 20. juni. Mat.frist fre. 9. juni
Nr. 4-17 kommer tirs. 29. august. Mat.frist fre. 18. august
Nr. 5-17 kommer tirs. 24. oktober. Mat.frist fre. 13. oktober
Nr. 6-17 kommer tirs. 12. desember. Mat.frist fre.1. desember
Kroken, Lia og Fevik får avisen på tirsdag.
Fjære/Grimstad forøvrig får avisen på onsdag.

Jeg vet Kong Harald var nervøs for å ta over etter sin far — redd
for ikke å strekke til. Nå fyller han 80 år og fortjener både æres-
titlene «Folkekonge» og «Landsfader». Det er tankevekkende å
se hva som skrives om ham om dagen. Kong Harald har vært og
er åpen og frimodig om sin kristentro. Der mange mener han
burde holde munn og ikke frimodig bekjenne, trosser han alt og
alle og holder på sin overbevisning. Helt konge, om jeg må få si
det! Der en rekke politkere synes å vimse ut og inn av kirken, og
knytter seg til den eller tar avstand fra den etter som det tjener
deres sak, har Kong Harald standhaftig stått på sitt, og vært for-
billedlig tydelig om sin tro. «Kongen viser trygghet ved å være
seg selv og vise at han har en tro. Det er relativt modig i et mer og
mer sekulært, ensrettet samfunn,» uttalte muslim og samfunns-
debatant Mohammad Usmann Rana, og får støtte også fra
humanistisk hold for både å være tydelige om sitt verdivalg og
være inkluderende (Vårt Land 21/2). I et reformasjonsjubileums-
år er det flott å ha en konge med integritet og mot, som våger å
være seg selv, i sorg og glede, når det går både med og mot.
Stat og kirke skilte lag, men Kong Harald insisterte på at det i

Grunnlovens paragraf fire fortsatt skulle stå at Norges konge må
bekjenne den evangelisk-lutherske tro — ganske sikkert fordi
han oppriktig mener det er rett og godt både for ham selv og for
landet som kongen skal tjene. Kanskje kan det til og med være en
hjelp for den neste kongen at det står der, og ikke behøver opp-
leves som en tvang. At Kong Harald står så trygt i sin tro blir lagt
merke til, det blir berømmet og satt pris på. Han evner å være et
forbildet der. Ole Paus (70) ble 65 år før han skjønte at han hadde
tatt feil av Kongen. Men han var modig nok til å innrømme det
før han med sin sang «For alltid» takket Harald og Sonja på 75-
årsfeiringen deres: «Dere er det mest umistelige vi har», sa han.
Det er ensomt å være konge, eller kongelig. Republikanerne

kjører hardt på at det er fælt med kongebarna som ikke får velge
sin vei, men fødes inn i en rolle de må beholde livet ut. Mulig de
har et poeng. Men Kong Harald har funnet sin vei også her. Han
drar ut og møter folk. Hans ansatte forteller at kongen (og dron-
ningen) henter energi til sin gjerning ved å reise i landet og møte
folke i hverdag og fest. Kledd i boblejakke og nikkers om det
passer best, eller i findressen når det høver slik, har Kong Harald
funnet sin plass i folket, og blitt Folkekongen, som kjenner sine
og kjennes av sine. 
Uten at vi trekker sammenlikningen for langt, så er det er noe

bibelsk over mønsteret i Kong Haralds utøvelse av kongerollen.
For å vise sitt sanne ansikt steg Gud ned og ble menneske og
delte kår med oss, bare med helt andre og vidtrekkende kon-
sekvenser. Jesus ville oss det aller beste, og bestemte seg for at det
var måten å vise det på. Der tror jeg Kong Harald har skjønt noe
vesentlig. Den måten å tenke på tror jeg er universelt riktig. Er
det noen du vil vel, så del kår med dem. Jeg har hørt det fra af-
rikanere som synes vi hjelper på feil måte. «Kom og lev sammen
med oss», sa de. «Vis at dere bryr dere ved å dele våre kår.» Alle
kan ikke dra til Afrika og bo der, det sier seg selv. Men vi kan like
fullt prøve å innrette liva våra slik at det kan merkes at vi
solidariserer oss med dem som trenger vår støtte og opp-
merksomhet. Så takk, og gratulerer med de 80, Kong Harald!

Johannes Helland Aas
Døpt i Fjære kirke 4. desember

Christian Bergshaven
Døpt i Fjære kirke 4. desember

Isabella Bond
Døpt i Fjære kirke 31. desember

Marius Larsen Lunden
Døpt i Fjære kirke 5. februar

Tilde Berg Nyjordet
Døpt i Fjære kirke 22. januar

Fillip Bokheim Kirchner
Døpt i Fjære kirke 5. februar

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
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

Vi gyver løs på 13. årgang av nye Fjæreposten! Da
er det på sin plass å rette en stor takk til alle som har
støttet utgivelsene i året som gikk. Takket være våre
trofaste annonsører og gaver, både til jul og ellers, fra
dere som leser avisen, er det mulig å holde det
gående. Jevnlige tilbakemeldinger fra lesere om at
avisa blir satt pris på, er til stor oppmuntring i arbeidet,
og forteller oss at den fortsatt har livets rett.
Skulle det være slik at du har forlagt giroen fra
julenummeret, og ønsker å støtte oss med litt
bladpenger, så kan du bruke konto 2840.31.19581 og
merke den «Fjæreposten».

Presenter 
ditt firma i

Vi trenger deg,
og kanskje 
trenger 
du 
oss?

Fjæreposten

Stor takk

Siste helg i januar er det tradisjon for FMUS vintertur. I år
var vi ca 50 stykker som reiste til Fjelltun leirskole som
ligger ikke langt fra Gautefall skisenter. På grunn av lite snø
var det lenge usikkert om det ble tur, men skisenteret lovet
at det var snø i bakken, så da reiste vi. Det var litt hardt i
bakken, men da det kom litt nysnø på søndag morgen ble
det overraskende fint å kjøre.

Som alltid var det god stemning i flokken. Lørdag kveld
var det underholdning ved Per Kristian og Erlend, seinere
på kvelden var det kveldsgudstjeneste med nattverd.
Maten er et kapittel for seg, alltid loff og tomatsuppe på
fredag og taco på lørdag. Torill Delin svinga opp på
kjøkkenet og hadde full kontroll. Vi har allerede bestillt tur
til neste vinter og håper da på litt mer snø.                 KOH

Tradisjonen er slitesterk
Her er det mye høy kompetanser på å hygge seg SAMMEN på tur!  Lite snø på vintertur er ingen hindring!
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

Etter gudstjenesten vi hadde med utdeling av 4-årsbok, opplever jeg at både jeg,
dattera mi og flere andre som var der, har gått og nynnet på en sang. Det var
såmanns søndag og vi sang i den forbindelse barnesangen: «Alt det minste som Gud
skapte» med verset: «Når et bitte bitte bitte lite frø blir lagt i jorden». Jeg prøvde å
forklare 5 åringen at troen vår er som et frø inni oss som vokser når vi går på guds-
tjeneste, ber, leser i Bibelen, tar nattverd og lærer om Jesus. «Vokser det opp et tre
inni oss?» Det er jammen ikke så lett å forstå for barnehagebarn som kognitivt er på
det konkrete stadiet, og enda ikke helt har grepet abstrakt tenkning. Det viktigste er
at trosfrøet er sådd. Dersom frøet har god jord, vil troen vokse, modnes og bære
frukt etterhvert som barnet blir eldre.
En mann som drev søndagsskole i mange år ble mismodig fordi han så barna

vokse opp uten at det så ut til at arbeidet hadde betydd noe for dem. «Er det egent-
lig noe vits i?» spurte han Gud. Mannen hadde en drøm hvor han så en åker. En
bonde pløyde og harvet åkeren. Så kom masse mennesker og trampet åkeren hard
og flat. Bonden kom og sådde oppå, men lite korn kom ned i jorda. Noe blåste bort,
og resten åt fuglene opp. Mannen våknet uforstående opp. «Hva skulle dette bety?»
Han sovnet igjen og drømmen gjentok seg, men denne gangen med en liten end-
ring. Etter at bonden hadde pløyd og harvet, sådde han FØR menneskene kom og
tråkket åkeren flat. Da ble kornet godt skjult i jorda, og det brøt opp og ga avling.
Åkeren er menneskehjertene. Hvis ordet blir sådd før verden tramper dem harde,
vil det likevel ligge der og spire og bære frukt den dagen Gud vanner det og lar sitt
lys skinne på det.
Søndagsskole, barnelag, trosopplæringstiltak, aftenbønn på sengekanten, høyt -

lesing i barnebibelen med en liten en i armkroken er livsviktig for at trosfrøet skal
spire og modnes. Dette arbeidet, som foreldre, besteforeldre og mange frivillige gjør,
er noe man skal se stort på. Samtidig er det Gud som gir vekst. 
Noen finner troen i voksen alder. Gudrun Fleischer Eckblad, professor emeritus i

psykologi, vokste opp uten søndagsskole, bedende bestemødre eller salmesang i
skolen. Hun hadde ingen til å ta seg med på speider eller kor, ingen som ba
bordbønn, ingen som sådde små trosfrø på sengekanten. Da hun var 30 år leste hun
«Djevelen dypper pennen» av C.S. Lewis, og tenkte: Fy søren, så fælt det er å være
kristen. Det var altfor mye enten eller, alt eller intet. Nei, det krevde for mye. Men
frøet var sådd. Nå skulle det bare hvile i ti år. I Exeter i England besøkte hun en av
Europas eldste gotiske katedraler. Her satt hun alene i stillheten en lang stund.
Plutselig kom hun over boka «Surprised By Joy» av C.S Lewis, og skummet igjen-
nom den. Fra da av, ble hun helt hekta på Gud. Trosfrøet hadde fått vann, begynt å
spire, og ville ha mer. 

Riktig svar:
1.   X. Lot
2.  1. Debora
3.  X. Jakob
4.  1. Bileam
5.  2. Daniel

1 Han reiste til Karan sammen med sin onkel, og han ble
reddet ut av det brennende Sodoma.

1: Moses   X: Lot   2: Abraham
2 Hun var profet og dommer i Israel.

1: Debora   X: Priskilla   2: Ester
3 Han var tilstede ved Kristi forklarelse på fjellet, og han var
bror til Johannes.

1: Peter   X: Jakob   2: Andreas
4 Foten hans ble klemt mot en mur. Eselet han red på,
snakket til ham.

1: Bileam   X: Balak   2: Benjamin
5 Kong Dareios gjorde ham til landets øverste leder. Han
tydet drømmer og han tydet skriften på veggen.

1: Josef   X: Salomo   2: Daniel

F INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG

BIBELquiz

TROSFRØET
FRA MENIGHETSPEDAGOGEN

«Planteskole» og bok for 4-åringer
Søndag 12. februar var det
familiegudstjeneste i Fjære
kirke med utdeling av
barnebibel til 4-åringene. Elle
Melle Mini og Barnesang-
gruppa deltok med flotte
sanger. Denne dagen var det
hånddukken Frank som stod
for tekstlesingen om så-

mannen, og kom med gode
kommentarer og svar. Det er
viktig at et frø får god jord,
vann og sol, for at det skal
vokse og bære frukt. Slik er
det trosfrøet vårt også. 
Under bønnevandringen

kunne folk bevege seg rundt i
hele kirkerommet og også ute
i våpenhuset på ulike sta-
sjoner: Her var det mulig å få
tildelt nattverden, få en

velsignelse med korstegning
ved døpefonten, tenne lys, fis-
ke fisk med bibelvers og
sangen: «Når et bittelite frø».
Man kunne legge manna-
blomster i vann og se dem
åpne seg opp til det kommer
et fint bibelvers til syne inni. I
våpenhuset kunne man dess -
uten få «trosfrøet» sitt. Her
stod det små potter med jord
oppi, og frø som man kunne

plante og ta med seg hjem. Vi
håper det har dukket opp
noen spirer, eller til og med
noen blomster rundt omk-
ring. I forkant av gudstje-
nesten inviterte vi 4-åringene
til en 4-årssamling sammen
med Barnesang. Tirsdagen
etter gudstjenesten ble 4-år-
ingene invitert til samling
sammen med familieklubben.
Her dukket både Frank og Fia

opp. Barna sang ivrig med, og
noen hjalp til under andakten
på flanellograf om den bort-
komne sauen.
I oktober vil vi invitere de

som fyller 4 år i løpet av 2.
halvdel av 2017. Om det er
noen som ble invitert denne
gangen, som ikke hadde
anledning til å komme, er det
mulig å bli med på 4-årsbok-
utdelingen til høsten.

Et av trinnene i trosopplæringen er å
dele ut bok til 4-åringer. Men det var
mye annet spennende som hendt i
kirka denne dagen. Og jammen
dukket det opp en raring på taler-
stolen også.

F INGUNN METVEIT OLSEN
tekst & foto



SLUSH er et hjelpe leder kurset
som er tilpasset søndagsskole-
opplegget «Sprell levende»!
SLUSH står for Sprell Levende
Unge Søndagsskole-Hjelpere. 
Kurset er for alle inter-

esserte gutter og jenter i al-
deren 10-14 år, og har som
mål å hjelpe de unge til å se at
de har noe unikt å bidra med i
kraft av den de er. Slush
ønsker også å skape en-
gasjement og nysgjerrighet
for kristent barnearbeid, gi
grunnleggende bibelkunn-
skap, øke lederkompetansen,
gi kunnskap om SPRELL
LEVENDE og øke selvfor-
ståelse og bevissthet om ens
egne gaver, intelligenser og
læringsstrategier.
Søndagsskolekonsulent

Ragnhild Gellein ledet de
unge håpefulle igjennom ulike
øvelser, oppgaver, sanger,
bønner og leker i slush-kurset.
Og så ble det selvfølgelig
servert slush, både ved start
på samlingen og sammen
med kveldsmat-serveringen

senere på kvelden. Det er all-
tid populært.
Kurset er enda ikke helt

ferdig, men slusherne har
allerede lært ganske mye. De
har lært om funn av gamle bi-
beltekster skrevet på papyrus.
De har vært igjennom en
intelligenstest og funnet ut
hva de er gode på. De har lært
om at mennesker har forskjel-
lige grenser for nærhet, og
gjort øvelser på dette. De har
gjennomført dramatisering av
ulike bibelfortellinger. Og i
løpet av quiz-konkurransen,
fant vi ut at denne gjengen
sitter inne med godt over
gjennomsnittet mye bibel-
kunnskap. Det har vært mye
lek, moro og humor. De snart
nye medhjelperne i søndags-
skolen har fått nye opplev-
elser, erfaringer og kunnskap,
de har blitt sett, ivaretatt, blitt
sammensveiset som gruppe
og fått en forståelse av at de er
viktige forbilder.
På sist samling fortalte

Ragnhild også at det var over
6000 søndagsskoleledere i
Norge, og enda flere slushere.
Hun spurte om det fantes

noen slushere i Bibelen.
Mange tenkte på at disiplene
på en måte var slush-ledere.
«Bortsett fra at disiplene ikke
drakk slush da», kom-
menterte en ivrig deltaker.
Ragnhild kunne fortelle at Ti-
moteus i Bibelen var en ung
leder i menigheten den
gangen. Timoteus fikk opp-
muntrende ord fra Paulus
som også gjelder for oss i dag
og for slushere: «La ingen for-
akte deg fordi du er ung, men
vær et forbilde for de troende i
ord og livsførsel, i kjærlighet,
tro og renhet» (1.Tim. 4,12).
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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

det skjer
SNART

A K T I V I T E T S O V E R S I K T  

BARN OG UNGE
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.

det skjer
FAST

Har du lyst på en
oppgave i
menigheten?

Menigheten er et fellesskap
der du kan dele av din tid,
dine krefter og dine evner.
Ved å gi av deg selv får du
mye igjen, nye opplevelser,
venner og du kan lære mye.
Det er mulig å delta i opp-
gaver for kortere eller lengre
perioder. Det velger du selv. I
Fjære menighet er det nær
100 frivillige som deltar i
mange forskjellige oppgaver.
Nedenfor har vi beskrevet
noen av behovene:

Diakoniutvalget
Oppgavene er: Ta initiativ

og organisere besøkstjeneste
og andre tiltak innen om-
sorgsarbeid. Det er mange
måter å uttrykke nestekjær-
lighet på - noe du kanskje er
spesielt opptatt av. Fokus er
på tiltak som:  fremmer nes-
tekjærlighet, inkluderende

fellesskap, vern om skaper-
verket og kampen for rett-
ferdighet. Temamøter og an -
dre tiltak skjer gjerne i sam-
arbeid med diakoniutvalgene
i Grimstad og Land  vik.
Behovet er 4 nye personer.

Kirkeverter
gudstjenester
Oppgavene er: Ønske vel

møtt og dele ut program
/salmebøker, samle inn offer,
ringe i kirkeklokken (Fevik
kirke), bistå kirketjener ved
nattverd og eventuelt andre
praktiske oppgaver.
Det er behov for 2-4 nye

personer både til Fevik kirke
og  til Fjære kirke. 

Verter Bryggekapellet
Oppgavene er: Være til-

stede i kapellet og ta imot be-
søkende, være samtale part -
ner ved behov, koke kaffe og
steke vafler. 
Bryggekapellet i Soren-

skrivergården er åpen 6

dager i uken mellom kl 11-14
med to verter tilstede.
Dette er et samarbeidspro-

sjekt med alle menighetene i
Grimstad. For vår menighet
er det behov for 2 nye ver -
ter/vikarer, som vil ha tjenes-
te ca 2 ganger i måneden.

Redaksjonsutvalg for
Fjæreposten
Oppgavene er: Sammen

med redaktøren å finne fram
til aktuelle saker, skrive ar-
tikler, skaffe/ta bilder og
kvalitetssikre informasjon.
Redaktøren ønsker seg to
personer å samarbeide med i
et slikt utvalg.

Hvis du kan tenke deg å
være med på noe av disse
oppgavene eller andre
oppgaver, kan du  ta kon-
takt med Anne Marie
Midtbø (tlf 37090113)eller
Ingvild W. Limm (tlf
37090114) på menighets-
kontoret. 

FAMILIEGUDSTJENESTE i Fevik 5. mars kl. 11.00. Grimstad
KFUK-KFUM-speidere og Elle Melle Tween deltar.
TÅRNAGENT-HELG for 8-åringer 18. og 19. mars i Fjære
kirke. Her kan du utforske kirken, Bibelen, tårnet og
klokkene. Agentene vil i løpet av disse dagene måtte
løse oppdrag og mysterier, og får en egen
agentkode.
FAMILIEGUDSTJENESTE i Fevik kirke 26. mars kl. 11.00. Elle
Melle Mini og den tilrettelagte klubben, Alfsam, deltar.
PÅSKEVANDRINGER i Fevik og Fjære kirke i uke 14 for
barnehagene og andre barn under skolealder.

SKAPERVERKSTED i Fevik kirke kl. 11.00-13.30 med café
og ulike workshops. Konsert i Fevikparken kl. 14.00-
15.00 med Elle Melle Mini, Tween, Joy, Jenny Z. Haugen
og søsknene Fjalsett.

BLI MED SOM FRIVILLIG

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!

SLUSH-kurs

SLUSH står for Sprell Levende Unge Søndagsskole-Hjelpere,
og det kan se ut til å stemme ganske bra. Men de konsent-
rerer seg når det skal studeres (under t.h.)

Nå får søndagsskolen snart 10 nye medarbeidere. De har
fått mye trosopplæring både hjemme og i kirka, og nå
har de også gått på SLUSH-kurs for å bli ledere i søndags-
skolen. 

Det er trolig ikke så vilt som det ser ut. I alle fall ser det ut til  at søndagsskolekonsulent Ragnhild Gellein tar de sprellende lederspirene med stor ro.

FMU-BASAREN ER 17. MARS
FMU har  sin årlige Basar på FMU-bygget 17. mars kl 18.00. Flotte premier på hoved lotteri og på
åresalg. Av gevinster kan vi nevne 2hk Yamaha påhengsmotor og  høytrykkspyler++. Elle Melle
Tween og Joy skal synge, og det blir enkel servering. Alle hjertelig velkommen.

ECUADOR
Tre ungdommer fra FMU, Dag Erik Røkenes, Kristine
Henningsen og Edina Thorsnær, er i disse dager i Ecuador.
De skal besøke Sentrene Creer i Guayaquil, hvor Fjære
menighet støtter et prosjekt som sitt misjonsengasjement.
Senteret blir drevet av Misjonsalliansen og ungdommene
skal være der i 10 dager. De skal delta i arbeidet og sette seg
inn i hvordan sentrene drives. Vel hjemme igjen skal de in-
formere om arbeidet i menigheten vår og på den måten øke
engasjementet for misjon her hjemme. I neste nummer av
Fjæreposten vil ungdommene fortelle om sine opplevelser i
Ecuador.

Tre FMUere på tur til
Ecuador: Dag Erik Røknes,
Kristine Henningsen og
Edina Thorsnær.

F INGUNN METVEIT OLSEN
tekst & foto
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LØRDAG 4. mars kl. 11.00
Landvik bygdehus
HANS HERLOF GRELLAND
Professor ved UiA
Bokkafé. «Martin Luthers og reformasjonens
skyggesider»

i Grimstad

REFORMASJONS-       

feiring 

SØNDAG 23. april kl. 19.00
Fjære kirke
TORE THOMASSEN
Trubadur
«Tore T og Martin L». Fortellinger, salmer og sanger

TIRSDAG 28. mars kl. 19.00
Grimstad kirke
KJETIL GLIMSDAL
Ordfører i Grimstad, og prest
«Luther og politikk — om toregimentslæren»

TIRSDAG 15. mars kl. 19.30
Rådhuset
ERNST BAASLAND
Biskop emeritus
«Luther på godt og vondt»

TIRSDAG 23. mai kl. 11.00
60+ i Norkirken
KURT HJEMDAL
Teolog og bibelskolelærer
«Om Luther i Norkirken»

SØNDAG 29. oktober kl. 11.00, De lokale kirkene
Gudstjenester

SØNDAG 29. oktober kl. 19.00, Grimstad kirke
Tverrkirkelig reformasjonsfest. Fakkeltog med korps

LØRDAG 14. oktober kl. 10.00–15.00
Bibelskolen i Grimstad
HANS JOHAN SAGRUSTEN
Teolog og bibeloversetter, Bibelselskapet
Reformasjonsseminar
«Troen og nåden alene»

SØNDAG 15. oktober kl. 11.00, Normisjonshallen
Bibeldag: «Skriften alene». Felleskirkelig gudstjeneste

FREDAG 27. oktober kl. 20.00, Apotekergården
God mat og drikke, musikk og Luthers bordtaler
Kirsti P. Haugen, Helge Spilling og prost Steinar Floberg
Bordbestilling tel. 37 04 50 25, Kr 250,- (for mat, drikke ikke inkl.)

TIRSDAG 31. oktober kl. 18.00
Fevik kirke
«HVEM BANKER?»
Kirsti P. Haugen, Tore Thomassen 
& Tim Harry Blomberg
Forestilling for barn fra 3. klasse og 
oppover. Barnekor fra Fjære, His og
Trefoldighet menigheter, med musikere

TORSDAG 21. september kl. 19.30
Frikirken
HALVARD HAGELIA
Dr. teol., Ansgarskolen
Hagelia innleder til temakveld: «Luthers betydning
for frikirkeligheten i Norge». Panelsamtale

Kirsti er leder
for Elle Melle

Det banker — hvem banker?
Tore Thomassen knytter Martin Luther til barns virkelighet 

I menighetene i Grimstad
feirer vi 500 års jubileet for re-
formasjonen. I foredrag og
konserter markerer vi arven
etter Martin Luther.
Når munken som brøt med

paven selv forbød sine til-
hengere å kalle seg luther anere
kan det være på sin plass å
spørre hva og hvem vi feirer.
Luther ønsket ikke å grunn-

legge en ny kirke, men å rense
og reformere den hellige al-
minnelige katolske kirke for
unødige utvekster.
Derfor feirer vi egentlig ikke

Luther, men det han stod for.
Vi peker på Martin Luther for
å se dit han pekte. Han ville
rette blikket mot kirkens
grunn voll: Jesus Kristus. 
Arven etter reformatoren

kan derfor samles i de pregede
setninger: Skriften alene, Kris-
tus alene, nåden alene.
Og dette arvestykket er alltid

aktuelt. Til alle tider legger vi
menneskelige tillegg til kirkens
liv og lære og må derfor kritisk
etterprøve også dagens kirkeliv
og lære. Ekklesia semper refor-
manda: Kirken må alltid refor-

meres var valgspråket fra re-
formasjonen.
I reformasjonsprogrammet

prøver vi å balansere den ut-
vilsomt gode arv med en
kritisk blikk på mer tvilsomme
sider ved Luthers liv og levnet.
Reformasjonen hadde kon-

sekvenser for den enkelte
troende, for forståelsen av hva
kirken er, hvordan vi skal
holde sammen og skille mel-
lom kirke og politikk, hvordan
vi kan se det verdslige som en
del av det hellige, og mange
andre viktige byggesteiner for
tro og liv.
Mer tvilsomt er Luthers syn

på jødene. Og det er også ak-
tuelt stoff i våre dager!
Å feire Martin Luther og re-

formasjonen er å finne tilbake
til kildene.
Sagt på en annen måte: Vi

feirer lutherdommen for å bli
mer katolske. For det katolske
betyr opprinnelig det felles-
kirkelige. Det som binder oss
sammen.

sogneprest i Hommedal
Tom Martin Berntsen

LÆRE OM OG AV LUTHER

Fjæreposten fikk snike seg
med på den første forstil-
lingen på Fevik skole, og jeg
skal ikke legge skjul på at jeg
var nysgjerrig på hvordan
den godeste Tore Trubadur
hadde løst denne oppgaven:
Å presenterer historien om
Luther og reformasjonen for
barn. Vi driver ikke med ter-
ningkastanmeldelser her i
avisa, men dette sto til ter-
ningkast 6. Jeg vet ikke hvor -

dan forestillingen på for-
hånd var presentert for ele-
vene fra 5. til 7. klasse. I alle
fall kom de inn, stille og
andektig og tok plass i
auditoriet. Så startet Tore T
og hans to medmusikere,
Rasmus Solem (keyboard)
og Stein Norbakken (bass og
perkusjon), og på sekunder
hadde de overrasket med et
lydbilde og sang og musikk
som elevene kanskje ikke så
komme. Umiddelbar kon-
takt. Og den holdt forestil-
lingen igjennom. Tore gikk

glimrende ut og inn av
Martin-rollen, og flettet his-
torien om reformasjonen inn
blant andre historiske hend-
elser, fra Johann Gutenberg
til Facebook. Luthers protest
ble knyttet til nåtid og situa-
sjonsbilder som elevene
ganske sikkert kunne kjenne
seg igjen i, om urettferdighet
og mobbing, om Martin
Luther King og det å stå  opp
for en sak, og dø om så det
gjelder. Humor fint blandet
med alvor og litt til etter -
tanke, sammen med fen -

Tore Thomassen har laget et Luther-program som han i disse
dager presenterer 20 ganger rundt på forskjellige skoler. I
høst kommer en noe annerledes versjon for barn fra 3.
klasse og oppover. Da skal barnekor fra Fevik, His og
Trefoldighet menigheter være med i forestillingen.

gende musikk. Proffe musi -
kere, som også spilte med i
handlingen, gjorde at ele-
vene hang med hele veien. At
også lærerne ble trukket med
i forestillingen, både som
oppleser og i rollen som fru
Luther, vakte munterhet
blant elevene, særlig da Eli-
Anne Uldal Garmo måtte ta
stilling til om hun ville gifte
seg med Marting Luther.
«Har vi en deal?» spurte
Martin L. «Vi har vel det...»,
svarte den utkårede, sånn
passelig overbevisende.

Syngespillet
«Hvem banker?»
Skoleforstillingen heter

«Det banker». Til høsten bir
det syngespill der sangere fra
3. klasse og oppover skal

være med.  Elle Melle Tween
(fra 3. klasse) og Joy (fra 6.
klasse) fra Fevik kirke skal
delta, sammen med kor fra
Trefoldighet og Hisøy me -
nig heter. I syngespillet, til
forskjell fra skoleforestil-
lingen, blir det mer fokus på
Martin Luthers forhold til
kirken, til kristentroen og Bi-
belen, og hvordan den
modige Martin ved sine valg
for 500 år siden bidro til å
forandre Europa, som igjen
fikk store konsekvenser for
kirke og samfunn verden
over. Etter påske starter kora
med å øve inn sangene fram
mot de to forestillingene på
høsten, i Trefoldighetskirken
i Arendal 28. oktober og i
Fevik kirke 31. oktober.

KORISTER SØKES!

VIL DU VÆRE MED I KOR?
Elle Melle Tween er fra 3. klasse. Joy er fra 6. klasse.

I oktober skal vi være med Tore Thomassen og fremføre syngespillet
«HVEM BANKER» sammen med skuespillere og band. Det blir en flott

mulighet til å bli kjent med den modige og kloke og viktige Martin Luther.
Øvinger i Fevik kirke etter påske, på tirsdager kl. 18.00

F PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto
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Det knaker i
sammenføyningene

HILSEN
PRESTEN

Himlen blåner for vårt øye,
jorden grønnes for vår fot.
Bekken risler for vår tørste,
kor og blomst og tre slår rot.
Fugler spiler sine vinger,
barnet pludrer med sin mor.
Lovet være Han som skapte
drømmen og det første ord.

Vinden har sin sti å vandre,
bølgen har sin vei å gå,
vår og sommer, høst og vinter
skifter i det minste strå,
gledens tid og sorgens time
har sin bolig i hvert sinn.
Lovet være Han som åpnet
første le og siste grind.

Lyset stiger, lyset faller
over alle dunkle fjell.
Morgensol og aftenstjerne 
viser dag og varlsler kveld.
Hjertet har sin lengsels høyde,
hånden har sin gjernings fred.
Lovet være Han som er og 
ånder over tid og sted.

SALMEN NORSK SALMEBOK NR 296  •  TEKST: Einar Skjæraasen •  MELODI: Norsk Folketone (Hodalen)

TRENGER DU KIRKE-SKYSS?
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

Velkommen til kirken
gudstjenester & arrangement

FJÆRE kirke
01.03. 20:00 Askeonsdags-gudstj. v/Helge Spilling.

Fjære kammerkor deltar.
02.03. 09:00 Morgen-gudstj. v/Tore Laukvik
05.03. 19:00 Salmekveld med flere av 

menighetens solister
09.03. 09:00 Morgen-gudstj. v/Vidar Øvland
12.03. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
15.03. 20:00 Kvelds-gudstj. v/Tore Laukvik, ProKor deltar
16.03. 09:00 Morgen-gudstj. v/Helge Spilling
19.03. 11:00 Gudstj. for små og store v/Tore Laukvik. 

Tårnagenter deltar.
23.03. 09:00 Morgen-gudstj. v/Tore Laukvik
26.03. 19:00 Orgelkonsert v/Hans Van der Mejden, 

Ian Richards og Andrea Maini
30.03. 09:00 Morgen-gudstj. v/Hjalmar Bjerga
02.04. 11:00 Gudstj. v/Helge Spilling, Brasseriet deltar.
02.04. 19:00 Pasjonskonsert v/Fjære kammerkor. 

Mozarts Requiem
06.04. 09:00 Morgen-gudstj. v/Helge Spilling
09.04. 11:00 Gudstj. for små og store v/Helge Spilling
13.04. 11:00 Skjærtorsdags-gudstj. v/Helge Spilling
14.04. 11:00 Langfredags-gudstj. v/Vidar Øvland
15.04. 23:00 Påskenattsmesse v/Helge Spilling
16.04. 11:00 Høytids-gudstj. v/Helge Spilling
17.04. 19:30 Påsken i ord og toner
20.04. 09:00 Morgen-gudstj.v/Helge Spilling
23.04. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
25.04. 20:00 Kvelds-gudstj. v/Vidar Øvland
27.04. 09:00 Morgen-gudstj. v/Vidar Øvland
29.04. 11:00 Konfirmasjons-gudstj. for Fevik-konfirmantene
29.04. 13:00 Konfirmasjons-gudstj. for Fevik-konfirmantene
30.04. 11:00 Konfirmasjons-gudstj. for Fevik-konfirmantene

FEVIK kirke
05.03. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
12.03. 19:00 Tema kveld. Besøk av Tora Skippervold
19.03. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling, 

Fjære kammerkor deltar. 
26.03. 11:00 Gudstj. for små og store v/Vidar Øvland, 

Alfsam og Elle Melle mini deltar.
02.04. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik. Sang av Joy.
13.04. 19:00 Skjærtorsdags-gudstj. v/Helge Spilling
16.04. 11:00 Høytids-gudstj. v/ Vidar Øvland
23.04. 11:00 Samtale-gudstj. v/Tore Laukvik og 

konfirmantene

PREKEN
TEKSTEN

1. SØNDAG I FASTETIDEN • 5. mars: Matt. 4,1-11

1 Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli
fristet av djevelen. 2 Han fastet i førti dager og førti
netter og ble til sist sulten. 3 Da kom fristeren til ham
og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli
til brød!» 4 Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket
lever ikke av brød alene,men av hvert ord som
kommer fra Guds munn.» 5 Da tok djevelen ham med
til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren
6 og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For
det står skrevet: Han skal gi englene sine befaling om
deg. Og: De skal bære deg på hendene så du ikke
støter foten mot noen stein.» 7 Men Jesus sa til ham:
«Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din
Gud på prøve.» 8 Så tok djevelen ham med seg opp
på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker
og deres herlighet 9 og sa: «Alt dette vil jeg gi deg
dersom du faller ned og tilber meg.» 10 Da sa Jesus til
ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren
din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.»
11 Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente
ham.

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

HOS KIRKENS SOS TREFFER DU ALLTID EN Å SNAKKE MED 

En ny liturgi for inngåelse av
ekteskap er vedtatt. Vedtaket
er møtt med glede og jubel,
men også med sorg og sinne.
Temperaturen er og har vært
høy. Saken har fått stor opp-
merksomhet i mange år og
vært behandlet i både lære -
nemd, bispemøte, kirkemøte
osv. Resultatet har vært det
samme hver gang; det er og
forblir to syn i saken. 
Uenighet og temperatur er

ikke noe nytt i vår kirke. Dis-
kusjonene gikk høyt allerede
hos de første kristne. His-
torien er ikke annerledes i

Den norske kirke. Det er ikke
mange år siden diskusjonene
gikk like høyt i spørsmål om
kvinnelige prester og om
skilsmisse/gjengifte . Her har
sjøen stilnet og man lever
godt med det. Kirken har tålt
mange kamper og mange
saker. Her hviler en av vår
kirkes store styrker: Det er
rom for uenighet og man kan
målbære sin overbevisning
og tro. 
Jeg er glad for at det er

takhøyde i kirken og håper
taket forblir høyt. Kirken skal
ha mange rom og åpne rom.
Kirken skal være både en
åpen folkekirke og en levende
folkekirke. Kirken skal ha
menigheter, ikke meningheter.
Vi er en kirke og ikke et po-
litisk parti.
Kristen enhet og kirkens

enhet hviler ikke i enighet.
Enheten er forankret i be-
kjennelsen til den korsfestede
og oppstandne Jesus Kristus
som binder oss sammen i et
forsonende fellesskap i tro på
Ham. Vi er ett i Kristus, ett i
nåden. Det er denne enhet
som skal følge oss videre og

bringe oss videre. 
Å leve med takhøyde, ulike

meninger og ulike syn krever
noe av hver og en av oss. For
det er alles ansvar å skape
rom, respekt og raushet. Da
kan man ikke tillegge den
andre meninger eller hold-
ninger. Da kan man ikke
fradømme mennesker sin tro
eller troskap. I overraskende
mye av det som er skrevet og
sagt den siste tiden er kjær-
ligheten fraværende. Enkelte
steder skrider man over
grensen til hatefulle ytringer.
Det ligger mange sårede

mennes ker i kjølvannet av de
mange diskusjoner og kam -
per. Kanskje kan Luthers for-
klaring til det 8. budet bistå i
dette jubileumsår: «Vi skal
frykte og elske Gud, så vi ikke
lyver på vår neste, ikke sviker
ham eller taler ondt om ham,
men unnskylder ham, taler
vel om ham og tar alt i beste
mening.» 
Noe av det flotteste med

det kristne felleskapet, med
kirka, er at det er et fellesskap
som ikke er bundet av alder,
kjønn, opphav, stand, men-
inger, legning eller rang. Det
er ikke lett, det er ikke frik-
sjonsfritt, det er ikke uten
uenighet, men utfordringen
om å holde sammen er gitt
oss like fullt. Målet for felles-
skapet og forholdet til vår
neste har vi fra Jesus: «Et nytt
bud gir jeg dere: Dere skal els-
ke hverandre. Som jeg har
elsket dere, skal dere elske
hverandre. Ved dette skal alle
forstå at dere er mine disipler:
at dere har kjærlighet til
hverandre.» (Joh 13, 34f)

Hilsen Tore prest

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

Når man tenker på grupper i
menigheten går tankene fort til
ulike aktiviteter som kor,
barnesang, yngres, søndags-
skole, FMU, strikkekafe, for-
eninger og alt annet som skjer.
Det finnes andre grupper i vår
menighet som ikke er like syn-
lige. De har ulike navn: livs-
nære grupper, samtalegrupper,
bibelgrupper. Det er gruppene
selv som bestemmer hva slags
preg og innhold de skal ha. I en
slik gruppe har man mulighet
til å sette av litt mer tid til å

snakke sammen om det som er
viktig. I en litt mindre gruppe
blir man også bedre kjent.
Gruppen skal ikke bli en klikk
innad i menigheten, men altså
være et sted med tid og mu -
lighet til å snakke. Det fin nes
allerede noen slike grupper i
Fjære menighet, men det har
kom met ønsker om at det
lages flere.
Det kan være at du ikke har

tenkt tanken før, men tenk
tanken! Det kan være at dette
er noe for deg / dere. Grup -
pene er ikke forbeholdt noen
spesiell aldersgruppe. 
Onsdag 8. mars kl. 19.00 blir

det en samling i Fevik kirke.
Her vil to som allerede er med i
en livsnær gruppe fortelle
hvordan deres gruppe har
fungert, hva slags preg den har
hatt og hvordan det har vært.
Det vil også bli presentert ulike
typer materiell som kan be-
nyttes. Vi setter også opp en
liste som grupper vil bli fordelt
ut fra. 
Det vil selvfølgelig være rom

for spørsmål og innspill. 
Det blir servering av det enk-

le slaget.
Vel møtt!

ONSDAG 8. MARS
FEVIK KIRKE KL. 19.00

En kveld
om grupper
i menigheten

Strikkekaféen har ikke holdt på så mange år, men har på kort tid vokste i til en stor gruppe.

F TORE LAUKVIK
prest



Under vignetten «godt
naboskap» slik du ser den
over, vil Fjære menig het
framover på forkjellige
måter foku sere på betyd-
ningen av et godt nabo-
skap og hvordan vi på
ulike vis kan være med å
bidra til at våre naboskap
blir gode — for så mange
som råd. Tanken er at den
skal få stå som et samlende
merke for både foredrag
og praktiske aktiviteter.
Det første som skjer er

en serie med tema sam -
linger i Fevik kirke, med
det for å øye å gi kunnskap
og innsikt, godt levert av
folk som har kompe tanse
innen forskjellige felt.
Første samling er den som
er referert her.
Neste TEMASAMLING

i den ne serien blir med
flyktningekonsulent Tora
Selås Skippervold den
12/3, og  skal handle om
det å være ny på et sted og
komme som flyktning til
Grimstad.
Til høsten kommer Dag

Norbø. Han skal snakke
om det å mist jobbben,
hvilke konsekvensene det
har for den som rammes,
og hvordan det også
påvirker ens nærmeste.
Men godt naboskap er

ikke teori. Det handler i
høyeste grad om handling
og samhandling — om
prak sis. Det å gjøre noe
sammen, for og med hver -
andre er viktig for at vi skal
komme nærmere hver -
andre og lære hverandre å
kjenne. Da oppstår nye
vennskap, fellesskap og
tilhørig het — det blir rett
og slett triveligere og bedre
å for alle å bo der vi bor.
Vi vet at det er mye godt

naboskap i Fjære må vite
vi er heldige i så måte.
Diakoni utøves på mange
plan. Samtidig er vi klar
over at vi både har ting å
lære og at vi kan gjøre ting
bedre. Godt naboskap er
en viktig ressurs som vi
ganske sikkert kan trekke
enda flere veksler på.

Valg av leder og nestleder
Det er vanlig at leder og nestleder for menighetsrådet blir valgt

for ett år av gangen. Per Arne Gulstad ble gjenvalgt som leder og
Håkon Lindeberg ble gjenvalgt som nestleder for 2017.

Møte med redaktøren Peer R. Haugen
I desember-møtet hadde vi besøk av redaktøren av Fjære -

posten. Han er engasjert for å skrive og redigere menighetsavisen
vår. Formålet med Fjæreposten er å presentere arbeidet for alle i
menigheten og for store deler av Grimstad. Det gjelder trosopp-
læring i menigheten, ungdomsarbeidet i FMU, gudstjenester og
andre samlinger/aktiviteter. Dessuten er det med artikler av
almen interesse fra nærmiljøet.  Redaktøren ønsket seg et redak-
sjonsutvalg, som kan møte jevnlig for planlegging og komme
med ideer. Dette må være personer som har lyst til å bidra. Peer
ble takket for innsatsen med Fjæreposten gjennom mer enn 10
år. Vi er takknemlig og stolt av arbeidet hans med Fjæreposten.

Tur til menighetens misjonsprosjekt
Menigheten ønsker å sponse tur for to unge i FMU til

menighetens misjonsprosjekt i Ecuador. I tillegg vil FMU dekke
kostnader for en tredje deltaker. Dette er et prosjekt i regi av Mi-
sjonsalliansen, som er lokalisert i Ecuadors største by Guayaquil.
Arbeidet foregår i to sentre i de fattigste områdene av byen og
skal gi funksjonshemmede barn hjelp til å mestre sin hverdag.
Barna får hjelp til å videreutvikle sine evner og foreldrene får
opplæring i å hjelpe barna sine. De unge fra FMU som reiser til
Ecuador er Kristine Henningsen, Dag Erik Røkenes og  Edina
Thorsnæs. De forplikter seg til å dele av sine opplevelser og er-
faringer når de kommer hjem.

Program for reformasjonsjubileet
En lokal komite med Kirsti Haugen, Helge Spilling og Tom

Martin Berntsen har utarbeidet et program for reformasjons-
jubileet.  De har fått innspill fra Kirkerådet, Bispedømmerådet og
staben i Fellesrådet. Første samling var 22. januar med Eivind
Skeie i Landvik kirke og det avluttes med samling i Fevik kirke
med Tore Thomassen, Tim Harry Blomberg og Kirsti P. Haugen
31 .oktober.  Det vil også bli montert bannere på kirkene med for-
midling av reformasjonens budskap. Menighetsrådet ga sin til-
slutning til programmet og bruk av bannere i perioden januar-
oktober 2017.

Høringsuttalelse for ordning av utpeking av biskoper
En ordning for utpeking av biskoper og menighetsrådet er

under arbeid. Menighetsrådene er bedt om å uttale seg om for-
slagene. Det gjelder tre ulike ordninger: 1) en ren valgordning, 2)
tilsetting i særskilt tilsettingsorgan eller 3) tilsetting i Kirkerådet.
Fra ulike ståsteder er det fordeler og ulemper med de ulike ord-
ningene. Det er også knyttet regler til de enkelte ordningene om
nominasjon, valgsystem og vekting av stemmer mm. Menighets-
rådet ønsker en ren valgordning for biskoper. Det ble ikke tatt
stilling til de konkrete bestemmelsene i regelforslagene.

Støtte til rusfritt arrangement for ungdom 
på Bibelskolen 16.mai
En gruppe studenter ved Bibelskolen i Grimstad planlegger et

rusfritt arrangement for ungdommer i alderen 13-20 år den
16.mai. Arrangementet har lange tradisjoner og i fjor samlet det
seg rundt 500 unge på Bibelskolens område. Ved å tilby et gratis
og rusfritt arrangement håper arrangørene å vise at de unge kan
ha det gøy uten alkohol. Menighetsrådet synes at dette er et
svært positivt tiltak og vil gi kr 6000 i støtte til arrangementet.
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menighets-
RÅDET

fra

F PER ARNE GULSTAD
leder for menighetsrådet

BARN ER IK KE VANSKELIGE
BARN KAN   HA DET VANSKELIG

Som en innledning til fo-
redraget viste hun et klipp fra
animasjonsfilmen «Innsiden
ut» (Pixar 2015). Scenen fra
middagsbordet er kjent for de
fleste. Mor vil vite: «Nå…
Hvordan var første dag på
skolen?» Riley vet ikke hvor -
dan hun skal formulere med
ord det hun har opplevd: «Det
var greit, liksom, eh, jeg vet
ikke.» Filmens handling ut-

spiller seg for det meste i Rileys
hjerne, hvor følelsene glede,
sorg, frykt, avsky og sinne
kjemper om styrkeforholdet.
Fordi mor og far sliter i sine

roller der de skulle hjelpe Riley
når hun kommer til kort, kom -
mer følelsene ut som et ukon-
trollert raseriutbrudd. Hva
skjer, og hvorfor? Er Riley blitt
slem? 
Anette la opp til å under-

bygge sin påstand om at barn
ikke er slemme med tre svar:
«De tre hjernene», «Hjernen

NEI…MEN…SÅ…
KLAPP IGJEN!

Foredraget startet med et klipp fra animasjonsfilmen Inn-
siden ut, og en klassisk scene fra samling rundt middags-
bordet, hvor Rileys opplevelser av første dag på skolen
blir tema. 

Kveldens foredrags-
holder Anette Andersen,
psykologspesialist. Den
siste tiden har hun
jobbet tett med Stine
Sofies Stiftelse.

Psykologspesialist Anette Andersen
tok utgangspunkt i noe som har vært
et begrep i vår kultur gjennom
generasjoner: slemme barn. Men er
barn slemme? Eller er «slemheten»
bare det som kommer til uttrykk når
et barn har det vanskelig eller ikke
har verktøy for å håndtere det vans-
kelige? — Barn er ikke slemme. Sånn
er mitt kart. Og det er et verdivalg vi
kan ta, startet Anette Andersen.

formes av bruken» og «Hjer -
nen er utrygg».
— Hjernen er aldri helt

ferdig utviklet hos et mennes-
ke, poengterte Anette. 
— Hele livet skjer det en ut-

vikling og en styrking av hjer -
nen. Den vokser og utvikler
seg gradvis, i tre trinn. Første
trinn er sansene, som har
tilhold nederst, bakerst i
hjernen.  Neste trinn er om-
rådene midt inne i hjernen,
som huser følelsene. Til slutt
kommer tenke hjer nen, som er
de øverste og ytterste lagene i
hjernen.
Hun kunne fortelle at det

ikke blir noe særlig dreis på
tenkehjernen før oppi tjueåra,
og gjorde et poeng ut av den
blir noe seinere brukbar hos
menn enn hos kvinner, og
høstet bifall fra deler av for-
samlingen ved å påstå at hos
noen menn ble den aldri
brukbar! Det som altså er bar -
nets store utfordring er at
sanseapparatet er utviklet, og
følel sene er på plass. De opp-
lever at hendelser går inn på
dem, at de blir triste, sinte,
glade, men mangler enda ap-
paratet og verktøyet som setter
dem fullt ut i stand til å håndtere
fornuftig alle disse inntryk kene
og opplevelsene, og vet følgelig
heller ikke riktig hvordan de
skal tilpasse seg endringer når
nye inntrykk rokker ved
gamle mønstre. Hun sorterte
ut tre viktige ferdigheter som
mangler hos barnet, hvor den
voksne må tre støttende til så
de kan få tankene inn på riktig
spor: Det gjelder 1) det å  se seg
selv innenfra, 2) å se andre
innenfra (empati), og ikke
minst 3) å se seg selv utenfra (å
kunne ta en annens perspektiv). 
Tenkehjernen, som barnet

ikke har utviklet, er det den
voksne må ta i bruk for å
hjelpe den lille, som har en
storm av usorterte inntrykk
og sterke følelser inni seg, til å
regulere seg og finne roen og
balansen tilbake.
— Når voksne griper inn og

forlanger at barnet tar en
timeout, er det akkurat detr
motsatte barnet trenger: en
time-in, hvor den voksne må
hjelpe barnet til å tenke, un -
der strekte Anette.
— Det andre svaret kan

ligge i at hjernen formes og

styrkes ved å brukes, sa hun. 
Hjerner som stimuleres blir

sterkere og mer rubust til å
takle fremtidige utfordringer.
Ved bruk etableres stadig nye
forbindelser, som et veinett
som stadig bygges ut og kan ta
unna mer trafikk på en stadig
mer rasjonell måte. Anette
hevdet, med støtte fra en av
sine helter på området, at det
er slags lovmessighet i at det
man fôrer hjernen med, det man
putter inn, er det man får ut.
Skaper man redsel hos et barn
får man en redd hjerne. Gir
man omsorg og varme,
formes hjernen til selv å ville
og kunne gi omsorg og varme.
— Barn som utsettes for

omsorgssvikt utvikler en
hjerne som er klart til kamp til
enhver tid, som blir vaktsom
og som vil forsvare seg, sa
hun, og siterte igjen en av sine
helter på området: «Da har du
gjort gul om til bly.»
Dermed var hun over på det

tredje svaret: At hjernen er ut-
rygg.
— Behovet for trygget er

blant våre mest grunn-
leggende behov (Maslows be-
hovspyramide). De viktigste
behovene vi må få dekket er
de fysiologiske, som mat,
vann, varme og hvile. Så kom -
mer behovet for trygghet, og
etter det kommer behovet for
nærhet, kjærlighet og venner.
Et barn som kjenner seg
u trygt, blir stresset, og vil
bruke all energi for å få bukt
med utrygg heten. Derfor er
det vanskelig å få nær kontakt
og knytte relasjoner til et barn
som kjenner seg grunnleg -
gende utrygt. Først når trygg-
heten er på plass kan
mennesket rette opp-
merksomheten mot det å
etabler vennskap og gi og ta
imot kjærlighet. Den stres-

sende utryggheten må bort
først. Blir man tilstrekkelig
redd og utrygg, er det en
naturlig reaksjon å flykte. Når
det ikke nytter å bli for å
kjempe, er flukt eneste utvei. 
Anette avsluttet med et sitat

fra Pippi Langstrømpe/Astrid
Lindgren: «Den som vil være
stor og sterk må være snill!»
Det er flott å ha folk i

nabolaget med disse kunn-
skapene, og som villig stiller
opp. Takk til Anette som delte
av sin kunnskap om dette
viktige temaet.

Utfordring
Det ble kommentert under

kaffen etter foredraget at det
snart vil bli mange flere barn i
vårt område — en særlig ut-
fordring for Fevik skole — når
neste utbygging på Vessøya /
Engene kom mer, med mange
hus på en gang.  Da vil det
være verdifult å ha voksne i
oppvekstmiljøet som bryr på
en riktig måte. Som kirke må
vi også tenke gjennom hvor -
dan vi kan komme enda flere
barn i møte, og tilby fellesskap
hvor det er voksne som evner
å hjelpe dem i en viktige fase.

Avdeling Fevik
Moy Moner 95, 4885 GRIMSTAD • tlf. 37 04 40 06 • hilde@multiregnskap.no

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

Den tredelte hjernen:
sansehjernen, 
følelseshjernen 
og tenkehjernen Ill.:

RVTSsør

FEVIK KIRKE
12/3 KL. 19.00

INNLEDNING ved 
flyktningekonsulent
TORA SELVÅG
SKIPPERVOLD:

«Ny i Norge – utfordringer
og muligheter.»

MUSIKALSK INNSLAG ved
STINE SOLBAKKEN, trompet.
Samtale og enkel servering.

Kollekt.

TEMAKVELDER OM DIAKONI

Haglund Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap

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

F PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto
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SLUTTEN
er drøy

Nå skrives foreløpig siste avsnitt i for-
tellingen om da Fjære kirke fikk nytt
«gammelt» orgel.

Fordi kirka har vært mye opptatt i pe-
rioden da orgelbyggerne Guiseppe
Ponzani og Lucio Mutinelli har
arbeidet med å montere det nye
orgelet, måtte invielseskonsertene
avholdes før orgelet var helt ferdig.
Alle som har vært med på større
byggeprosjekt kjenner uttrykket
«slutten er drøy», og hvordan noe
dukker opp som et hinder helt i slutt-
fasen, og hvordan detaljer på slutten
viser seg å ta lengre tid enn planlagt.

En hovedårsak til at orgelet
ikke har blitt ferdig i tide, er at
man venter på et fuktanlegg
som ikke er blitt levert i tide.
Det har ført til forsinkelser i
stemming og intonasjon, og
innvielseskosertene har måttet
bli gjennomført før orgelet var
helt ferdig. Publi kum har også
fått føle det på kroppen, med et
kaldt kirke rom. Den lave
temper aturen har vært nød -
ven dig for å holder orgelet så
stemt som råd. Uten fukt-
anlegget blir instrumentet fort
ustemt når temperatur og
luftfuktig het varier mye.

Ventearbeid
Siden fuktanlegget  lar vente

på seg har Guiseppes jobb
med stemming og intonasjon
blitt forsinket. Men litt
«venteabeid» har han sørget
for å ha liggende. Da jeg var
innom ham for en fjorten
dagers tid siden, holdt han på
med en pussige anordning. Det
er en fuglekvitter-funksjon som
fantes på disse orglene. I det
provisoriske verkstedet han har
rigget til på orgelgaleriet, holdt
han på å klippe og lodde det
hele sammen. Meka nismen er
en sinnrik innretning av vink-
lede blyrør hvor luften ledes

ned i et beger med vann i, og
det hele er koblet til en pipe.
Den som bare kunne litt
italiensk … Men Guiseppe for-
klarer villig, på italiensk, og ved
hjelp av fakter går det i grove
trekk opp for meg hvordan det
han holder på å lage skal
fungere. I grove trekk … Uan-
sett, det er fascinerende å se
ham arbeide. Der han sitter ved
arbeidsbordet med loddebolt -
en har han noe trollmannaktig
over seg. Men det forsvinner
fort når han begynner å prate.
Da lyser han opp og bobler av
engasjement og beklager seg
over sin elendige engelsk.
Språk var aldri hans «greie» på
skolen, forteller han. Hans in-
teresser gikk i praktisk retning.
Det lyder nok kjent for flere.

Innvielseskonserter
Den første innvielseskon-

serten var ved professor og or-
ganist Francesco Cera, som
også har fungert som pro-
sjektleder. Han frem førte
musikk fra den perioden da
disse orglene opprinnelg ble
ble bygget, fra 1500-1600-tallet.
Ellers var det mye celebert be-
søk den kvelden, med både
fylkesvaraordfører og Grim-
stads ordfører tilstede. Til og
med italias ambassadør til
Norge, Giorgio Novello, var
gjest. I tillegg til gleden ved å

overvære innvielsen av et noe
så sjeldent som et nytt italiensk
rene ssanseorgel, var han be-
geistret for Grimstad, «Ibsen,
Hamsun og Hushovds hjem -
by», og håpte på ytterligere
kontakt i tiden fremover. 
Den andre konserten var

ikke så fokusert på orgelet, selv
om det var i bruk denne
kvelden også. Da var det Fjære
kammerkor, Pro Kor og Hes nes
Brothers som sto for program -
met.
Forrige søndag (19/2) var det

ny orgelkonsert med hollands-
ke Liuwe Tamminga, som til

daglig er organist Bacilika di
San Petroni i Bologna. Han har
konsertert verden rundt og fått
mange priser for sine fremfør-
elser av  renesssanse- og
barokk  musikk. Hans program
var da også musikk fra 1500-
tallet og frem til Bach. 
Til denne konserten var enda

noen flere registre klar til bruk.,
og i et av stykkene han spilte
fikk vi også høre  fuglekvitteret,
som har to egne tangenter på
orgelet. Guiseppe orgelbygger
var  ikke fornøyd, og kom opp
etterpå for å sjekke hva som
skjedde da kvitringen gikk ove

til piping etter en stund.
— Det hørtes ut som om

fuglen døde på slutten, var
hans kommentar.
Men det gikk ikke mange se-

kundene før han hadde vekket
fuglen til live igjen, og viste
frem pussigheten som lager
lyden.
Til nå har vi kun hørt orgelet

brukt til fremføring av renes-
sansemusikk. Nå knytter det
spenning seg til hvordan det vil
fungere «til hverdags», i det
som vil være hovedbruks-
området; vanlige salmer i guds-
tjenester, begravelser og bryl -

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

lup. Om ikke alt for lenge har
vi svar på det og.

Guiseppes reise
I hele verden, utenfor Italia,

finnes det ikke mange orgler
av typen Fjære nå har fått.
Gjennom sitt mangeårige
arbeide med restaurering, har
Guiseppe skaffet seg kunn-
skap og erfaring som han har
lagt inn i det som nå er blitt et
fullstendig nytt orgel, bygget
av ham selv og hans snekker -
kollega Lucio.
– For meg har dette vært en

reise og litt av et mirakel, for-
teller han. 
– Visste du hva du gav deg i

kast med da du tok på deg denne
oppgaven?
– Både ja og nei. Jeg visste

hva som skulle til og hvordan
arbeidet skulle gjøres, men det
ble en mye større og mer
krevende jobb enn jeg hadde
forutsett, og jeg har vært helt
avhengig av hjelpen jeg har
hatt i Lucio. Kunnskapen fra
restaureringsarbeidet har selv-
sagt vært grunnleggende, men
jeg har også lært mye nytt ved
å gjennomføre et slikt prosjekt.
Jeg har alltid vært et ja-men -
neske, fordi jeg har hatt som
filosofi at opplevelsene følger i
kjølvannet av de tingene jeg
sier ja til og går inn i. Sånn har
det vært med dette prosjektet

også. Jeg hadde ikke kommet
hit om det ikke var for denne
jobben, og ikke truffet alle de
menneskenene jeg har blitt
kjent med her. Tamminga er
en organist jeg har beundret,
jeg har kjøpt platene hans og
det har vært et stort ønske en
gang å treffe ham. Nå sitter
han og spiller orgelkonsert på
et instrument jeg har bygget.
Det er et mirakel.
– Hvordan har du det inni deg

nå når du hører orgelet bli tatt i
bruk av de store mestere, og du
selv også har blitt en del av his-
torien til denne gamle kirken?
– Jeg har det sånn at jeg ikke

kan slippe følelsene helt til før
jeg får det hele på litt avstand.
Først da kan jeg slappe av og
glede meg over resultatet. Som
om et par måneder kan jeg
nyte det. Og det skal jeg. Nå er
jeg veldig konsentrert om
arbei det, og har alt fokus på å
bli ferdig og at det skal bli
perfekt, slik som jeg vil ha det.
Men når jeg har sovet et par
måneder, da … ler han.
– Har denne jobben gitt lyst til

å gå løs på et nytt orgelbygg?
–Nå skal jeg først tilbake til

San Lorenzo og gjøre ferdig
noen detaljer på det orgelet jeg
har restaurert der, og som er
modell for Fjære-orgelet.
Planen er å bygge et mindre og
mobilt orgel med tanke på ut-

leige. På sikt kan det bli flere
nybygg, men ikke noe som er
større en dette i Fjære. Dette er
en idell størrelse.
Men den god orgelbygger er

livredd for å fly, og det er en
utfordring.
– Jeg har en forespørsel fra

Canada, så nå lurer jeg på
hvordan jeg skal komme meg
dit med båt og bil … ler han.

Familie på tur
Da Guiseppe orgelbygger i

slutten av november skulle til-
bake hit og gå i gang med det
langvarige stemmings- og
intonasjonsarbeidet, tok han
med seg både kona og de to
små barna til Fjære. Han visste
nogen lunde hva han gikk til,
og at tiden som var avsatt til å
ferdigstille orgelet ville være
lenge å være adskilt. I tillegg
måtte han regne med at det
kunne bli forsinkelser — som
det har blitt. Barna Michele og
Lucia går i barnehage på Fevik
og kona Valeria har holdt
teamet samlet og sørget for
«den daglige driften» av
familien. Før jul installerte de
seg på FMU-huset, som har
vært basen deres siden. Nå
nærmer det seg slutten. Ved
utgangen av mars håper de å
være tilbake til hjemmet sitt
litt sørøst for Roma.

De trenger seg ikke akkurat på, de to orgelbyggerne fra
Italia, Guiseppe og Lucio.  Her sammen med Francesco
Cera på innvelseskonserten. Menighetsrådsleder Per Arne
Gulsta overrakte dem boken om Fjære kirke.

Italias ambassadør i Norge, Giorgio Novello, var begeistret
over denne nye kontakten med Grimstad, som han kjente
som hjembyen til Ibsen, Hamsun og Thor Hushovd. Han
håpet at det nye orgelet ville bety en økt kontakt med
byen i framtida.

E kan huske...
KJELL-OLAV SER TILBAKE

Spøkelset på
Fjære kirkegård

40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet

De første årene jeg var i Fjære menighet jobbet jeg tett
med Jens Bjelland, en fantastisk mann og en utrolig god
historieforteller. Jeg har mange morsomme historier der
han var hovedper sonen. Her er en av dem:
Jens Bjelland, sokneprest i Fjære, var gift med Ragnhild

Bjelland. Ragnhild var veldig plaget med gikt.
Hun mente at det gikk noen vannårer under pres-

teboligen, og derfor ble Jens stadig purret ut for å stenge
disse vannårene. Da måtte Jens ta fram sine evner til å
finne vannårer. Han brukte ønskekvist, og noen ganger
holdt han lommeuret sitt i kjedet. Der det begynte å svive
rundt var vannåren. Jeg hadde nå ikke så mye tro på det
med den klokka, men han var hellig overbevist at her var
det krefter som innvirket på klokka. Der han fikk utslag
satte han ned en jernstang som han da mente stoppet
vannet, og prestefruen ble bedre i gikta si. Det var stadig at
jeg stumpet i en jernstang når jeg tok snarveien fra kirka
over gressbakken ned mot prestegården.
Så var det en mørk høstkveld at Ragnhild fikk så vondt.

Det rev og slet i beinet, og Jens ble purra ut. Han tok på seg
en hvit slåbrok og nattlue, og gikk ut og begynte å søke
med ønske kvisten sin, men fikk ingen utslag. Til slutt var
han langt inne på kirkegården med søkeinstrumentene
sine. Der fikk han utslag og slo ned en jernstang. Det han
ikke visste, var at en trailersjåfør lå og slumret i bilen sin på
parkeringsplassen foran kirken. Sjåføren kikker ut i
nattemørket og ser plutselig en hvit skikkelse som beveger
seg mellom gravstøttene. Soknepresten beveger seg mot
hovedporten, og i det han runder hjørnet på muren hører
han fra traileren: «Ja dere er tidlig oppe der inne».  Sokne-
presten skyndte seg ned til kona som angivelig ble kvitt
gikta si den natten.

F PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto

Liuwe Tamminga
fra Holland er pris-
vinnende organist
innen renessanse-
og barokkmusikk.



SCOTT OM
LIVSGLEDE OG NYTTEMORAL
Den ene ser ut som en reproduksjon
av den andre, de er likesom stanset
frem med maskin og satt metervis
på løpende bånd. Like godt er det
krefter i strømmen, krutt, fanatisme,
svermeri, ekstase — — men hvor er
nestekjærligheten som skulde være
den drivende makt bak om? Hvor er

toleransen og pieteten, dette kjær-
lighetens søsken par? Det er kløkt og
vilje og energi og beregning, men
hvor er barm hjertigheten? Hvor er
selv beherskelsen og hensynsfull-
heten, disse menneskets sanne
insignier? Rettferdigheten svever i
skyene, men hvor er tålmodigheten?
Og hvor er inderligheten og
ydmykheten og nøisomheten og

frimodigheten — ja, hvor er selve
livsgleden blitt av? Det er kommet
en glupsk nyttemoral, en kold og
gold intellektualisme, som sår sin
livløse sæd omkring — men tilfreds-
heten, hvor er den?

Fra «Våren» (1941)
s. 14 i ny utgave 2017.

KILDE TIL  TANKE OG TRO FRA GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

Vi har lenge hatt planer om å lage en bibelsti i Fjæreparken. Nå er
vi i gang med et prosjekt som i første omgang blir en slags natursti,
hvor man får en vandring gjennom Bibelen. På hver stasjon blir det
spørsmål for voksne og for barn, og litt informasjon om de forskjel-
lige bibelske hendelsene. Dette kan bli et fint tilbud til skoleklasser
og barnehager som ofte er på besøk i parken.

Per Kristian Borge og Erlend Gunnstveit er allerede i gang
med å hugge ut trær for å åpne opp en sti i skogen.

Bibelstien i Fjæreparken begynner å ta form

GLIMTfra julenattinéen


