
2
2017

Fjæreposten
13. årgang

Basaren
lever



2. MAI • 2017 Fjæreposten 32 Fjæreposten 2. MAI • 2017

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: 5000, 6. utg. pr år
TRYKK: Agderposten trykk
DISTRIBUSJON: Norpost

Fjæreposten
menighetsavis for Fjære

12. ÅRG.

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

Tre vise menn

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 årDøpte

«La de små barna
komme til meg, og
hindre dem ikke!
For Guds rike
tilhører slike som
som dem. Sannelig,
jeg sier dere:  Den
som ikke tar imot
Guds rike som et
lite barn, skal ikke
komme inn i det.»
Og han tok dem
inn til seg, la
hendene på dem
og velsignet dem.

F PEER RØDAL HAUGEN
REDAKTØR

Ann Torhild Dalen Ras-
mussen
Divert Margrethe Vatne
Lisen Ugland Bergshaven
Erna Gellein
Thor Kristen Tjøntveit
Egil Kristiansen
Bertha Høie
Sverre Mollestad

Døde

MÅ HERREN
VELSIGNE DEG
OG BEVARE DEG,

HERREN LA SITT
ANSIKT LYSE OVER
DEG OG VÆRE
DEG NÅDIG, 

HERREN LØFTE SITT
ÅSYN PÅ DEG 
OG GI DEG FRED!

Utgivelser i 2017:
Nr. 3-17 utkommer man. 20. juni.  Mat.frist fre. 9. juni
Nr. 4-17 utkommer man. 29. august.  Mat.frist fre. 18. august
Nr. 5-17 utkommer man. 24. oktober.  Mat.frist fre. 13. oktober
Nr. 6-17 utkommer man. 12. desember.  Mat.frist fre. 1. desember
Norpost distribuerer til Lia/Kroken/Fevik på tirsdag og 
Grimstad for øvrig på onsdag.

Tirsdag 25. april skulle jeg sette punktum for denne utgaven
av Fjæreposten. Bare denne spalten sto igjen. Jeg våknet til
budskapet om at Runar Røyset var død. Den siste av de «tre
syke menn». 9. oktober 2015 døde Sverre Halvorsen som den
første av de tre. For nøyaktig ett år siden i dag, døde Runars
gode venn og sjåførkollega, Vigleik Gjesdal. I dag var det
Runar som var ved veis ende.

Alle de tre kameratene levde flere av sine siste år med
kreften i kroppen, med smerter og behandling, med uviss -
heten, med opp og nedturer. I juleavisa 2013 stilte de tre opp til
intervjuet  «Tre syke menn» i FP, om det å være syk, syk mann,
ektefelle og familiefar. Tittelen spilte selvsagt på «de tre vise
menn», og ikke uten grunn. Gjennom intervjuet delte de av
sine tanker og følelser, med håp om å kunne støtte andre som
måtte være i samme situasjon. Selv om de hadde tre ulike for-
tellinger, hadde de det til felles at de kunne, våget og ville
snakke åpent og ærlig om hva kreftspøkelset gjorde med dem,
men også om hvordan de taklet det å leve midt i det. Med åp-
enheten sin satte de ord på  tro og tvil, sorger og gleder, delte
tanker om livet og døden og satte ord på en livssituasjon som
mange menn er i og som kan være vanskelig å håndtere i egen
psyke, overfor familie, venner og kjente. En leser, som selv
bare hadde kort tid igjen å leve, skrev og takket for
åpenhenten deres, og fortalte at det gav ham håp og trygghet i
sin egen situasjon.

Selv om Runar var mye sliten den siste tida, satte han pris på
besøk. De som snakket med med Runar den siste tida, fortalte
hvordan han lettere og mer åpenhjertig snakket om troen på
Jesus i samtalene de hadde. Hva enn de tre kameratene må ha
hatt av ubesvarte spørsmål — nå har de alle svarene, og er
rettelig blitt vise menn, og selv fått erfare at døden er død og
livet lever. Det livet lever de nå, og nå vet de alt det vi ikke vet. 

En setning fra Eivind Skeie-salmen «Du som elsker, du som
ser» har kvernet i hodet denne påsken. Med en eneste set-
ningen har Skeie fått samlet hele Jesus seier og de grense-
sprengende følgene av den:
«Du som åpnet dødens port, rev den ned og bar den bort.» 

Halvor August  Borge Thorsen
Døpt i Fjære kirke 26. februar

Hennikka Rim Vestli
Døpt i Fjære kirke 26. februar

Sander Larsen Lea
Døpt i Fjære kirke 26. februar

Linnea Andersen Johnsen
Døpt i Fjære kirke 26. februar
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Helge Flaath
T: 91 78 35 17

Kirketjener i Fevik
Kristine Grandalen
T: 98 81 77 56

Kateket
Kjell-Olav Haugen
koh@grimstad.kirken.no
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Marius Larsen Lunden
Døpt i Fjære kirke 5. februar

Tilde Berg Nyjordet
Døpt i Fjære kirke 22. januar

Linnea Zhou Loland
Døpt i Fjære kirke 23. oktober

Oda Tønnessen
Døpt i Fjære kirke 23. oktober

Tiril Mathisen Stana
Døpt i Fjære kirke 23. oktober

Adrian Harkjær Eigeland
Døpt i Fjære kirke 13. november

Hans Heimvik Lied
Døpt i Fjære kirke 6. november

Lilly Andreassen
Døpt i Fjære kirke 13. november

Vi beklager!
I nr 6/2016 hadde rett og
slett navna på alle dåps-
barna og dåpdatoene falt
ut. Det er vi selvsagt veldig
lei for. Vi håper det hjelper
litt at vi viser bilde av alle
sammen en gang til, med
navn og dåpsdag.

Og vi beklager!
I nr 1/2017 ble navnene
på to av dåpsbarna dess-
verre feil. Det er ikke
morsomt når slikt skjer. For
å bøte på skaden trykker
vi bildene på nytt med
riktig navn.

Theó Gomes De Miranda
Døpt i Fjære kirke 26. februar

Tomine Andreassen Foss
Døpt i Fjære kirke 26. februar

Simon Undheim
Døpt i Fevik kirke 5. mars

Ole Kristian Dale Tveito
Døpt i Fevik kirke 5. mars

Elias Larsen
Døpt i Fjære kirke 12. mars

Herman Wiese Møller-Stray
Døpt i Fjære kirke 12. mars

Vetle Jentoft Smeland
Døpt i Fjære kirke 12. mars

Thelma Zaar Bjønnum
Døpt i Fjære kirke 12. mars

Disse er døpt i Fjære menighet siden forrige
utgave av Fjæreposten, flere bilder neste side >

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

I disse Luther-tider passer
det å hente fram et lite hefte
fra 1981, med muntre his-
torier fra norsk kirke- og be-
dehusliv, selvsagt utgitt på
Luther forlag. Den ene med-
ansvarlige for samlingen er
salige Karsten Isachsen. Den
andre er blitt biskop i Tuns-
berg og heter Per Arne Dahl.
Den siste, som også illu strer -
te heftet, var og er en sørlen -
ding, kjent under navnet
Oddvar Søvik. 

Lutter smil og glede
KOLLEKTAPPELL
• Det var ofring til Menighetsfakultetet og reisesekretæren
holdt etter en lang tale en like lang kollekttale for den gode sak.
Han sparte ikke på appellen; alle måtte gi hva hjerte og lomme-
bok formådde. «Og så til slutt», sa han, «synger vi sammen den
gilde salmen på nr 247: «La ingen ta fra deg den krona du har.»

MENIGHETSRÅD
• «I mange menighetsråd er det slik at bare halve rådet arbeider
og den andre halparten gjør ikke det skapte grann. Jeg glad for
at hos oss er det tvert om.»

ORDBLOMSTER
• «Han var født i 1903, og hadde tidligere bodd i Harstad.»
• «I virkeligheten er det ingen som vet med sikkerhet om
Paulus rakk å foreta sin siste misjonsreise før han døde.»
• «Før jeg tar til orde, er det noe jeg vil ha sagt.»
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Alle tre er de rett rundt 60 år.
Alle tre har vært gjennom ti-
der med alvorlig sykdom. Alle
tre har måttet tenke tanken
på kanskje å skulle dø «før
tida». Alle tre er rundt de sek-
sti, og i Norge regner vi det
for å være i tidligste laget å
«levere inn tøflene». Eller dø,
som er det riktige ordet. Og
det er det vi skal snakke om,
noe av det som rører seg på
dypet hos en mann som blir
tvunget til å tenke seg at det
kan gå mot en tidlig død.

Myten om at menn «ikke
kan» snakke om følelser
Myten sier at menn ikke er

flinke til å snakke om slikt,
om dype følelser. Som i de
fleste tilfeller blir det feil å ge-
neralisere. Disse tre karene le-
ver ialle fall ikke opp til my-
ten.
– Kjenner dere dere igjen i

Ajax’s Syge mann?
De tre rister på hodet. Nei.

De er ikke slik.
– Kanskje om jeg har fått en

flis i fingeren, sier Vigleik.
– Eller ligger nedsylta i in-

fluensa, muligens da, sier
Sverre.

– Men alle vi tre er kanskje
over gjennomsnittet glad i å
preike, sier Runar.
Og når det gjelder det de

har vært gjennom, og delvis
fortsatt står i, så har de prata
og fortalt til «alle som gidder
å høre på», som de sier.
– Men på et tidspunkt blir

du lei av å svare på alle de
samme spørsmåla, og særlig
når en føler at folk er mer
opptatt av hvordan kreften
har det enn hvordan jeg har
det, kommenterer Runar.
– Noen synes nok også at vi

burde se mer syke ut.

Sykdommen

RUNAR fikk beskjed første
gang om at han hadde kreft i
2005. Da hadde han hatt ma-
getrøbbel i 10 år. Men det vis-
te seg å være falsk alarm. Det
var ikke kreft. Da magesmer-
tene dukket opp igjen i 2007,
var han forberedt på at det
kunne være kreft, og var på-
gående overfor legene om hva
de lette etter og hva de fant.
Runar er egentlig sykepleier,
men har i mange år kjørt flyt-
tebil og vært kollega med Vi-
gleik.
– Det ante meg at jeg kunne

ha kreft, og jeg visste hva de
lette etter. Den dagen jeg fikk
beskjed, dreiv jeg og sirkla
rundt Paris og prøvde å finne
en vei inn. Da ringte telefo-
nen, og jeg fikk vite at under-
søkselsene viste at jeg hadde
kreft. Kameraten i setet ved
siden av spurte hvem som
ringte, og jeg fortalte det som

det var, at det var beskjed om
at jeg hadde fått kreft. Det
gikk greit det og jeg fant veien
inn i Paris. 
Runar ble operert for svulst

i magen våren 2008. Fortsatt
har han kreftesvulster i leve-
rera som ikke kan opereres. I
tillegg fikk han muskelgikt.
Men han kom tilbake i arbeid,
og sier at han idag har et godt
liv.
– Jeg har uhelbredelig kreft,

men vil neppe dø av den, men
med den, sier han.
VIGLEIK har tidligere blitt

opperert for prostatakreft.
– Det tok potensen, men det

blir kanskje en for sterk histo-
rie for menighetsavisa hum-
rer han, på sitt tørrvittige vis. 
– Elendigheten startet i

2011. Da ble jeg mer og mer
slapp, med difuse symptomer.
Jeg gikk til lege i september,
men han fant ikke ut noe.
Fastlegens diagnose var feil.

Vigleik hadde holdt vekta
stabil i 30 år, men nå datt kilo-
ene av ham. Han holdt det gå-
ende i jobb fram til jul, men
måtte han kapitulere.
– Jeg skulle jobbe i romjula,

men måtte ringe sjefen på lil-
le julaften og fortelle at jeg
ikke kunne jobbe mer.
– Det var en tung telefon å

ta, forteller Vigleik, og blir
rørt.
– Jeg fikk en sikkelig reak-

sjon etter den samtalen. Men
også lettet. Så var det gjort.
Fra den dagen gikk det et helt
år før jeg var tilbake på jobb.
Men det gikk enda to måne-

der fra han måtte gi seg i job-
ben, før noen fant ut hva som
feilte ham. Da var det legen
på den private mage- og
tarmklinikken som tok affære.
Og det hastet. Han hadde
lymfekreft med full spredning
(nivå 4). Uten behandling vil-
le han hatt 2-3 år igjen å leve.

Cellegiftkuren var knallhard.
– Jeg spydde noe så forfer-

delig, i uker og måneder, og i
perioder fikk jeg all næring
gjennom slange.
Giften  knekte også imun-

forsvaret hans. En natt på in-
tensiven på Radiumhospitalet
var det nære på han strøk
med.
– Jeg følte meg snytt for at

jeg ikke fikk en sånn nær dø-
den-opplevelse, noe lyst eller
varmt. Hele livet har jeg leng-
tetr etter en sånn erfaring, og
tenkte; «søren også, nære-
mere enn dette kommer jeg
ikke…» Kuren hans varte
lenge etter at alle spor av kref-
ten var borte. Likevel fortsatte
behandlingen av frykt for
tilbakefall.
– Kommer den igjen, så dør

jeg, det vet jeg, sier Vigleik.
SVERRE var blitt tung, og

bestemte seg for å slanke seg
litt, og gikk regelmessig tur.

Han merket ikke at noe var
galt, bortsett fra litt magepro-
blem. Kiloa raste av. 20 kilo
forsvant våren 2011. Han Han
gikk til legen, men fastlegen
fant ikke noe galt, heller ikke
lege nummer to. Familie og
venner presset på, og da fast-
legen ikke foretok seg noe, ba
Sverre om å bli sendt videre,
og kom til samme lege som
Vigleik, på mage- og tarmkli-
nikken. Sverre kan ikke få
fullrost denne afrikanske le-
gen, både for faglig dyktighet
og for den omsorgen han ut-
viste. Vigleik samstemmer.
Til jul i 2011 fikk han be-

skjeden. Han hadde kreft i
bukspyttkjertelen med spred-
ning til leveren. 
– De rundt meg var sikker

på at det året hadde vi vår sis-
te jul sammen. Jeg tenkte ikke
slik, men de gjorde det. Men
jeg så heller ikke, ikke før sei-
nere, hvordan det sleit på

Sykdom og død er kanskje ikke det man
helst velger som  samtaleemne like
oppunder jul. Like fullt, og nettopp litt
derfor, er det det jeg skal snakke med
Runar Røyset, Vigleik Gjesdal og Sverre
Halvorsen om. Kanskje kan deres
historier gi håp og mot til noen som går
jula i møte med usikkerhet og redsel,
fordi noen i nær familie, eller dem selv,
er rammet av alvorlig sykdom. De tre
har hatt tøffe dager, men de er fortsatt
med, og har et godt liv, påstår de.

«Når ein mann bler syge, då flytta jorå sitt sentrum seg akkurat te
den sengå kor an har fonne for godt te legga seg ner»  (Ajax)

F Peer Rødal Haugen
tekst & foto

Tre syke menn
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Milla Sagen
Døpt i Fjære kirke 19. mars

Theodor Igland
Døpt i Fjære kirke 19. mars

Thea Madelen Grevstad Seland
Døpt i Fevik kirke 19. mars

Nolan Bermudez Bringsverd
Døpt i Fevik kirke 19. mars

Haakon Alexander Bjørke Henriksen
Døpt i Fjære kirke 2. april

Henrik Krusche Pedersen
Døpt i Fjære kirke 2. april

Wilde Marie Larsen Halvorsen
Døpt i Fjære kirke 16. april

Mathilde Engvoldsen
Døpt i Fjære kirke 16. april

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

«Så sier han(Jesus) for tredje gang: Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?
Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og
han sa: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø sauene
mine!» (Joh. 21,17). Jesus og Peter stod hverandre nær. På grunn av Peters fornekt-
else, ble relasjonen mellom dem forandret. Jesus ble sviktet av sin beste venn, og
Peter føler skyld og skam for det han har gjort. Da Jesus spurte Peter tre ganger om
han elsket ham, kan det se ut som at Jesus tar opp problemet som har skapt avstand
dem i mellom, og søker å gjenopprette vennskapet.

Vi har alle opplevd å bli sviktet i større eller mindre grad. Ofte kan det gjøre mest
vondt når man blir sviktet at sine nærmeste, mennesker som betyr mest for oss.
«Tillit» er noe som må bygges opp og som lett kan rives ned. «Tillit» er i endring
gjennom livet vårt. Det er derfor mulig, også ved store tillitsbrudd, å gjenopprette
tillit i relasjoner. Men det kan ta lang tid, og det krever at mistilliten blir bearbeidet
og ny trygghet kan vokse frem hos begge parter i relasjonen.

Det er ikke alltid vi får gjort opp med mennesker som har gitt oss dårlige opplev-
elser og erfaringer. Men andre mennesker kan gi oss nye og gode erfaringer som
bygger tilliten vår opp igjen. Så om du bare har møtt én prest, og han var sur og
gretten, så er det lett å tenke at alle prester er slik. Da er det fint at de fleste prester er
hyggelige og imøtekommende, og kan være med på å bygge opp din tillit og respekt
igjen overfor prester, kristendom og kanskje også overfor Gud.

«Gud er vår Far», sier vi. Vårt bilde av Gud blir delvis preget av trekk fra våre egne
foreldre. Ikke alle barn vokser opp i trygghet, tillit og kjærlighet. Da kan det være
vanskelig å ha tillit til Gud også. «Kan jeg stole på at Gud elsker meg? Eller er ikke
Gud egentlig dømmende og lunefull?». I slike tilfeller kan det være avgjørende med
gode, forutsigbare, tålmodige lærere i barnehager, skoler, søndagsskoler, ungdoms-
arbeid eller besteforeldre, venner og familie som kan vise kjærlighet og gi trygghet.
Bibelfortellinger kan også hjelpe en til å arbeide med og bearbeide sine opplevelser
av Gud.

En ung ansatt ble som ble anklaget for underslag i et firma, ble bedt om å melde
seg på sjefens kontor. Mannen regnet med å miste jobben, og bli politianmeldt.
Sjefen konfronterte mannen og spurte om anklagene var sanne, noe han bekreftet.
Til den unges overraskelse spurte sjefen om han kunne stole på ham, dersom han
beholdt ham i stillingen. Den unge lyste opp og svarte: «Ja, det kan du. Nå har jeg
lært en lekse». Sjefen svarte at forholdet ikke skulle anmeldes, og mannen fikk for-
tsette i jobben, og la til: «Men jeg synes du bør vite at du er den andre i dette firmaet
som har gitt etter for fristelsen, men som møtte overbærenhet og storsinn. Jeg var
den første. Det du har gjort, det gjorde jeg. Det storsinnet du møter, møtte jeg».

Riktig svar:
1.   X. Jetro
2.  1. Absalom
3.  X. Isak
4.  2. Elia
5.  1. Rakel

1 Han var prest, far til Sippora, og Moses tok imot hans råd.
1. Elieser  X. Jetro  2. Josva

2 Han laget en sammensvergelse mot en stor konge. David
flyktet for ham. Han ble hengende etter hodet i et eiketre.

1. Absalom  X. Saul  2. Amnon
3 Moren lo før han ble født. Han var «løftets barn». Han var
gift med Rebekka.

1. Ismael  X. Isak  2. Josef
4 Han var en profet som forutså en stor tørke. Han ofret på
Karmel-fjellet. Han fikk mat av ravner.

1. Elisja  X. Jeremia  2. Elia
5 Hun stjal farens husguder. Hun var mer elsket enn sin
eldre søster. Hun var mor til Josef og Benjamin.

1. Rakel  X. Leah 2.  Rebekka

F INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG

BIBELquiz

Gode relasjoner
FRA MENIGHETSPEDAGOGEN

Kom, kom igjen
tårnagenter!

«Åååh åååh, kom kom igjen,
gutter og jenter. Kom kom
igjen mysteriet venter. Kom og
få en himmel over livet». Tårn-
agentene sang den fengende
tårnagentsangen så det ljomet
i den gamle middelalderkirken.
Med tårnagentbuff rundt
halsen eller på hodet, og agent-
bevis med agentkode og eget
fingeravtrykk har 8-åringene
fått en «once in a lifetime»-
opplevelse. Tårnagenthelg er
nemlig noe som bare er for

2.klassinger, og bare én helg!
Fjære menighet inviterte 8-

åringer til å være tårnagenter i
kirka helgen 18. og 19. mars.
Barna bodde hjemme, men til-
brakte mange timer i kirka
sammen med andre agenter
og «englevakter», altså for-
eldre/besteforeldre/ungdom
som passet på barna igjennom
helgen. Mange mysterier og
oppdrag skulle løses,
kirketårnet skulle utforskes,
pølser og boller skulle inntas,
gudstjenesten skulle for-
beredes, sanger læres, og vi
fikk besøk fra en person ifra en

annen tid.
Alle 8-åringene fikk med seg

hjem en cd som heter: Bi-
belbeat, som inneholder 10
tøffe sanger laget på bibelvers.
Blant dem er bibelverset kalt
«den lille Bibel»: Joh. 3,16, som
agentene også sang under
gudstjenesten. Tårnagenthelg
er et flott arrangement som
gjennomføres i kirker over hele
Norge. Vi har fått mange
positive tilbakemeldinger i
etterkant av arrangementet. Så
dere som går i 1. klasse nå, kan
glede dere til neste år, for da er
det deres tur!

F INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG

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 evt. under «det skjer snart»
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

PROKOR i Fevikparken

SYNG MED OSS 21. JUNI KL 19

det skjer
SNART

21.
juni

Støtt kampen mot
menneskehandel

og sexslaveri i
India/Nepal

konto 3000.15.47107

STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

Bregnevn. 10, Fevik
konto  2801.02.58148

BLI FADDER!

Presenter 
ditt firma i

Vi trenger deg,
og kanskje 

trenger du oss?

Fjæreposten

Økumenisk pinsefest
2. pinsedag — 5. juni

5.
juni

Samling ved Olavskilden kl. 11.00
Gudstjeneste kl 12.00 i Fjæreparken

Tale ved KARI HOLMÅS
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støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

det skjer
SNART

Har du lyst på en
kortvarig oppgave i menigheten?
Dersom du vil ha en oppgave av litt kortere varighet, kan
oppgavene som vi har beskrevet nedenfor være noe for
deg. Det er to arrange menter som har lange tradisjoner i
Fjære og Fevik. De gir nødvendige inntekter, særlig til
arbeid blant barn og unge. Men det kreves mange hender
for å gjennomføre tiltakene.

St. Hans i Randvika fredag 23. juni
Oppgavene er:
• Skaffe premier til arrange mentet.
• Rigge opp og ned utstyr i Randvika.
• Betjene grill og salg av pølser og brus, vafler og kaffe.
• Selge årer og lodd og lede konkurranser.
Behovet er ca 40 med hjel pere.
Kontaktperson: Berit Fjelde Halvorsen, mobil 467 74 830

FMUs auksjon
og loppe mar ked lørdag 2. september 

Oppgavene er: Hente, ta imot, sortere lopper og auk-
sjons-gjenstander i ukene før arrangementet. Rigge opp
og ned utstyr ved FMU-bygget. Salg av lopper og salg av
pølser og brus, vafler og kaffe.

Behovet er ca 50 medhjel pere i tillegg til mange ung-
dommer fra FMU som stiller opp. 

Kontaktperson: Kjell Olav Haugen, mobil 932 17 137

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 oppgaver for kortere eller
lengre perioder. Det velger du selv. I Fjære menighet
er det nær 100 frivillige som deltar i mange forskjel-
lige oppgaver.
Hvis du kan tenke deg å være med på noe av disse

oppgavene eller andre oppgaver, kan du  ta kontakt
med Anne Marie Midtbø (tlf 37090113)eller Ingvild
W. Limm (tlf 37090114) på menighetskontoret. 

BLI MED SOM
FRIVILLIG

menighets-
RÅDET

fra

Årsmeldingen til Fjære
menig het gir en god
over sikt over menig -
hetens virksomhet. Her er
et sammendrag av inn-
holdet.

Viktige hendelser i 2016
• Kjell Olav Haugen har

vært ansatt i Fjære menighet i
40 år. Dette ble markert med
konsert i oktober med Calvin
Bridges og lokale artister i
Grimstad kirke.

• FMU har hatt god opp-
slutning og har mange trofaste
ledere. Årets loppemarked og
auksjon i september ga ny
rekord etter godt forarbeid av
Kristian Tønnesøl og Vidar
Øvland.

• Tore Laukvik begynte i fe-
bruar som kapellan med ho -
ved ansvar for Fevik-delen av
menigheten. Ellen Hal vorsen
Lervold ble fra august en-
gasjert for å starte barne sang
med tilbud om ukentlig
familie middag.

• Arbeidet med få større
kirke på Fevik har pågått i
mange år. I oktober gjorde
kommunestyret vedtak om å
gå i forhandlinger med grunn -
eiere om kjøp av tomter som
ledd i en langsiktig prosess for
ny kirke.

• I oktober ble det gamle
orgelet i Fjære kirke demontert
og solgt. Montering av et nytt
Frescobaldi orgel ble på-
begynt.

• I mai ble det arrangert
menighetstur til Drottningvika

og i juni var det samling på
Sjøfartsmusseet for frivillige i
menigheten. Dessuten har det
vært holdt medarbeider-sam-
linger både i Fjære og Fevik.

• For å videreføre strategi-
planen for menigheten ble det
holdt idédugnad i april. I
ettertid ble det vedtatt en
handlingsplan form2016-2019,
som er under gjennomføring.

Diakoni og misjon
Diakoniutvalget har vært

delaktig i mange tiltak som
Diakonisøndag i Fevik kirke,
Friluftsgudstjeneste på Sand -
odden, Kristi Himmel farts -
marsj og Olavskildeløpet ved
Fjære kirke til inntekt for
Evangelisk Orientmisjon og
Love Nepal. 90 eldre jubilanter
har fått besøk med bloms-
terhilsen fra menigheten. 

Sammen med andre menig -
heter har vi deltatt i Brygge -
kapellet og to retreat-sam-
linger. Alfsam er en klubb for
barn og unge med og uten
funksjonshemming og har god
oppslutning.

Ellers har menigheten støttet
Misjonsalliansen sitt arbeid
blant funksjonshemmede på
Creer-sentrene i Guayaquil i
Equador.  Vi har også gitt støt-
te til en menighet i Aleppo i
Syria. Konfirmantene samlet
inn penger til årets fasteaksjon
til Kirkens Nødhjelp.

Trosopplæring
for barn og unge

Menighetspedagog Ingunn
Metveit Olsen har ledet
arbeidet med trosopplæring av
barn i aldersgruppen opptil 13
år. Ingvild Wangensten Limm
har også deltatt i dette
arbeidet. I 2016 ble det døpt 80
barn i vår menighet. Prestene
Helge Spilling og Tore Laukvik
har dåpssamtaler med for-
eldre. Barna får tilbud om
babysang, barnesang og Elle
Melle korene, Elle Melle Mini,
Tween og Joy. Her er Kirsti
Pedersen Haugen musikalsk
ansvarlig med hjelp av Silje
Kristin Knudsen og Ellen Halv-
orsen Lervold. I forbindelse
med korøvingene arrangeres
familieklubb med middag en
gang i måneden. 

Barna får etterhvert utlevert
både bøker og CD'er og får
invitasjon til dåpskole, tårn-
agenthelg, samlinger og guds-
tjenester med søndagsskole for
å nevne noe. I tillegg foregår
barnegrupper og søndagsskole
på Vik, Fevik, Lia, Kroken og
Hesnes med frivillige ledere.
Menigheten har også tilbud
om Leksehjelp for de eldste
barneskole-elevene på Fevik.
På samlingene serveres også et
måltid og holdes en samlings-
stund. 

Samarbeidet med skoler og
barnehager fungerer godt.
Samarbeidet består av pås-
kevandring og julevandring,
gudstjenester til jul og besøk
på skole og barnehager i løpet
av skoleåret. Det er utdelt
bibler til 5. klassingene, som
skal benyttes i konfirmant-
undervisningen.

Kjell Olav Haugen og pres-
tene har ansvaret for kon-
firmantundervisningen. I 2016
var det 101 konfirmanter i vår
menighet. De får tilbud om å
delta i FMU, som er en viktig
del av arbeidet i vår menighet.
FMU blir ledet av et hoved-
styre og har et stort antall
voksenledere og miniledere.
Det ble holdt Minilederkurs
(MILK) for 20 unge. 

På de ukentlige møtene
samles ca 100 unge i FMU-
bygget til mange ulike ak-
tiviteter. Møtene starter med
andakt, bønn og lovsang.
FMU-bussen henter og brin -
ger de unge på flere stoppe-
steder innen menig hetens
grenser. De bruker også bus -
sen til populære turer i inn-og
utland. Vinterturen gikk til
Gautefall og som merturen til
et konferan sesenter i nær -
heten av Ham burg i Tyskland.

For å finansiere driften av
FMU med bygget, bussen og
parken blir det holdt basar om
våren og loppemarked og auk-
sjon om høsten. Det siste er et
svært populært tiltak som
samler folk fra fjern og nær.
Resultatet for 2016 var ny
rekord med brutto kr 410 000. I
forbindelse med arrange -
mentet deltar et stort antall
unge og andre frivillige.

Menighetsarbeid
for voksne

Gudstjenestene i Fjære kirke
og Fevik kirke er menighetens
hovedsamlinger. Det er holdt
92 gudstjenester i kirkene med
gjennomsnittlig 114 deltakere
på søn- og helligdager. I tillegg
er det holdt gudstjenester
andre dager/steder. Vidar Øv-
land har hatt ansvar for
sommerkvelder i Fjære kirke,
hvor han har intervjuet inn-
budte gjester. Statistikken viser
at det har vært 17 vigsler og 75
gravferder i Fjære kirke.

I Fevik kirke er det Åpen
kirke for stillhet og bønn og
Åpen bibelgruppe ukentlig.
Det er 9 Livsnære grupper som
samler 6-8 deltakere i
hjemmene for samtale om bi-
beltekster og sosialt fellesskap.
Strikkekafeen "En rett og en
vrang" i Fevik kirke en gang i
måneden samler 40-50 damer
med og uten strikketøy med
ord for dagen, innlegg av en
gjest og grønn lunsj. For de
som ønsker litt fysiske utford-
ringer har menigheten en Tur-
gruppe med trimsamlinger,
sykkelturer og skiturer i fjellet.
STI Fevik er en forening til-
sluttet Normisjon. Foreningen
tilbyr turer i nærmiljøet og
støtter arbeidet til Normisjon i
Aserbadsjan. 

Fjæreposten er menighetens
lokalavis med 6 nummer i
2016. Dette er en viktig infor-
masjonskilde for menigheten
og et ansikt utad. Kunstgruppa
arrangerer Kunstutstilling hver
høst med lokale kunstnere i
Fevik kirke. Årets tema var
"Skapt for å skape". I forbind-
else med kunstuka ble det også
holdt konsert, Jacobsmesse og
temakveld. 

Av musikalske aktiviteter i
menigheten er vi glad for å
høre Prokor ledet av Kirsti P
Haugen på gudstjenester og
konserter. Julenattineen i
Fevikhallen på dagen før lille
julaften (22/12) er populær
langt utover menig hetens
grenser. Fjære kam mer kor
ledet av Andrea Maini sørger
for fin sang på gudstjenester
og konserter. Det er blitt tra-
disjon å fremføre Messias av
Handel i Fjære kirke 1. søndag i

advent. Hesnes Brothers er en
gruppe sangglade herrer med
tilknytning til Hesnes.  De
gleder til hørerne med sine
flotte stemmer på konserter og
andre arrangementer i og
utenfor menigheten.

Økonomi
Menigheten har tilskudd fra

kommune og stat for å dekke
ansatte med kontorhold. De
ansatte utgjør tilsammen ca 11
årsverk. Menighetens egne
inntekter utgjør 3,2 mill kr,
som kommer fra ofringer,
givertjeneste, basarer, FMU
loppemarked og auksjon og St
Hans i Randvika (men: avlyst
pga regn i 2016). Menigheten
har et overskudd på kr 621 000
i 2016 pga mindreforbruk i
året, men det er godt å ha litt i
reserve til å dekke mange opp-
gaver og vedlikehold på FMU-
bygg og -buss fremover. 

Vi ønsker å videreutvikle
menighetsarbeidet etter nye
behov. Vi vil takke for oppslut-
ningen om menighetens ar -
beid i 2016 og en spesiell takk
til menighetens ansatte og
mange frivillige som bruker av
sin tid og krefter for å gjøre
Jesus kjent i vår menighet.

Fakta om
Fjære menighet:

• 8300 medlemmer innen
menighetens grenser fra
Bergemoen og Frivoll til
Hesnes og Fevik

• 100-150 unge samles i
FMU-bygget flere ganger i
uken og reiser på turer i inn•
og utland med egen buss

• 6 kor for store og små med
tilsammen ca 100 medlemmer

• Gudstjenester, kirkelige
hand linger, temamøter og
andre samlinger foregår i
Fjære kirke og Fevik kirke

• Antall ansatte utfører over
11 årsverk og over 100 frivillige
tar ansvar for aktivitetene

• Menigheten har 3,2 mill i
egne inntekter og i tillegg til-
skudd fra stat og kommune til
å dekke lønn og kontorhold til
de ansatte.

F PER ARNE GULSTAD
leder for menighetsrådet

Hovedpunkt fra menighetens årsmelding

En glad gjeng som gjør det fint rundt Fevik kirke

20.
mai
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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. 

Neste TEMASAMLING
(nr 2) i den ne serien blir
med kommunikasjons-
direktør Dag Norbø. Han
skal snakke om det å miste
jobbben, hvilke kon-
sekvensene 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.

VENNSKAP ER 
AVGJØRENDE FOR
Å HA ET GODT LIV!

Linn Iren startet med å si at
hun selv har jobbet med flykt-
ninger siden hun var 10 år. I
1990 ble familien hennes
vennefamilie med en flykt-
ningefamilie i nabolaget. Det
vakte en nysgjerrighet i henne
som førte til at hun utdannet
seg med tanke på kunne jobbe
profesjonelt med flyktninge-
spørsmål, og har blant annet
arabisk grunnfag i utdannelsen
sin.

Grimstad har lykkes
Grimstad kommune har de

siste åra bosatt mange flykt-
ninger, og i 2015 fikk kom-
munen Integrerings- og mang -
foldsdirektoratets (IMDi) bo -
set tings pris for godt bosettings-
arbeid. Grimstad har vært aktiv
i bosetting av flyktninger helt
siden starten i 1997, og har tatt i
mot et stort antall flyktninger
fra flere nasjoner. Flest fra

Eritrea, Syria og Palestina.
— Men kvaliteten viser ikke

bare igjen i det som kan telles,
understreket Linn.

— Det gode arbeidet viser vel
så mye igjen i det som ikke kan
telles, og som heller ikke er
lovpålagt, når en kommune tar
imot flyktniger. Grimstad gjør
mye for barna. Alle får
svømmeopplæring og alle får
tilbud om fritisaktivitet. Pro -
sent andelen som deltar i slike
aktiviteter er som for andre
norske barn. I arbeidet med
flyktningene er man oppatt av
å ta imot hele mennesket, ikke
bare med fokus på språk og
jobb. Derfor er fritidsaktivi teter,
prat og turgåing like viktig for
trivselen og integreringen.
Grimstad har grunn til å være
stolt! slo hun fast.

Her er det vennskapet kom -
mer inn, og det jobbes mål-
rettet med å skaffe vennskaps-
familier og koble familier sam -
men.

— Filosofen Aristoteles sier at

vennskap er avgjørende for et
godt liv, og en annen forsker på
området, Gordon W. Alport
hevder at vennskap er med på
redusere negative fordommer,
og at venner er avgjørende for
at tillitssamfunnet skal fun gere.

— I både nye og gamle
kulturer har gjestevennskap

vært viktig. I gamle Hellas var
gjestevennskap hellig, og hos
vikingene gav gjestevennskap
status. I arabisk kultur, også i
dag, ser man på det som en ære
å ha deg som gjest, fortalte
Linn.

Få norske venner
Da Linn jobbet med master-

oppgaven sin, oppdaget hun at
mange flyktninger og innvand-
rere ikke hadde andre norske
venner enn gjestefamilien sin.
Mange hadde svært lite eller
ingen kontakt med hverken
naboer eller arbeidskolleger.

— Dere kan være helt sikre
på at nyankomne flyktninger
ønsker, slo hun fast.

— Jobb er ikke ensbetydende
med at de integrert. Nordmenn
er gjerne sosiale innenfor
rammen av en aktivitet, som
idrett, dugnad, klubb osv., som
det kan være krevende for en
nyankommet å bli en del av.

OM Å VÆRE
NY PÅ ET STED

Den andre temasamlingen under vignetten «Godt naboskap» var ved Linn Iren
Engemyr Knudsen, som er ansatt ved flyktningetjenesten i Grimstad kommune. Hun
steppet inn for Tora Skippervold, som måtte melde forfall. Linns viktigste stikkord
for hvordan vi best tar imot de som kommer nye til kommunen vår og integrerer
dem i samfunnet vårt, er vennskap. Hun refererte til filosofen Aristoteles, som nes-
tor på vennskapsforskning, og siterte: «Vennskap er avgjørende for et godt liv».

F PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto

Linn Iren Engemyr
Knudsen sier hun har
jobbet med flyktniger
siden hun var 10 år.
Da fikk familen hennes
vennefamile.

• Vennskap er
med på å
redusere negative
fordommer
• Vennskap er 
avgjørende for
tillitssamfunnet

Gordon W. Allport

”
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Tips og gode råd
Det å møte fremmedhet, kan

være vanskelig, men også både
morsomt og lærerikt. Linn kom
med en rekke tips til hvordan
det kan håndteres.

— Tillat undring, ærlighet og
reaksjon, begge veier, foreslo
hun. Ved å være nysgjerrig og
interessert og stille spørsmål får
man mulighet til å lære hvorfor
ting er, og også kunne fortelle
hvordan ting er i det norske
samfunnet.

Hun hevdet også at det var
smart å snakke om forvent-
ninger, som hun kalte «å tillate
kræsj uten konflikt».

— Når det står en badevekt i
stua og vertene vil at du skal
veie deg, er det helt greit å
takke nei, og at vi anser det å
veie seg som en privat ting som
man gjerne gjør hjemme på sitt
eget bad.

— Tillat deg å ha ditt eget
ståsted. Som for eksempel å
håndhilse på fremmede menn,
for det gjør norske kvinner.
Kommer det en reaksjon så
bruk den til å fortelle hvordan
vi gjøre det, rådet Linn.

— I en typisk syrisk familie
kan man spørre om jobb,
kultur, religion og historie, og
det er helt naturlig å snakke om
tro — ja, det er unaturlig å ikke
gjøre det.

— Invandreres største frykt
er det norsk barnevernet.
Mange har hørt og lest om
saker hvor foreldre har blitt
frattatt barna, og de er redde
for at det skal skje dem. Da er
det greit at vi vet litt om deres
syn på oppdragelse. Små barn
møter få eller ingen begrens-
ninger. De får leve fritt. Men
større barn, fra grunnskole -
alder og oppover, blir korrigert,
og kan ha forholdsvis stramme
rammer, fortalte hun.

Invandrere og gardiner er et
kapittel for seg. Ikke alle inn-
vandrere har gardiner (for

bruke en boktittel), man mange
har, og det har en grunn. De
kvinnene som bruker hijab til
daglig bruker den ikke hjemme
innendørs, og for at de fritt skal
kunne bevege seg i huset uten å
bli sett utenfra, trekker de for
gadiner for å skape en frisone
innenfor husets vegger.

Mange vil gjerne ha med seg
noe når de skal gå på besøk til
en innvandrerfamilien. Men
hva skal en ha med seg? 

— Brus, frukt og nøtter er
bankers, forsikret Linn.

— Det kan være greit å ha i
bakhodet at det meste som har
med det å bo og leve i Norge, er
noe de nyankomne ikke be-
hersker. De gir seg i kast med
noe nytt nesten hver eneste
dag. Det betyr at det er mange
små enkle ting de trenger hjelp
og støtte til. Av de som kom -
mer til landet nå er det mange
med lav utdanning, som kan by
på ytterligere utfordringer og
behov for hjelp. Mange av
syrerne som kommer nå har
gjort turen over Middelhavet
som båtflyktninger. Det er
grunn til å tro at både de og
eritreerne sliter med traumer.
Like vel er særlig syrerne opp-
tatt av å legge ting bak seg og
komme videre med livet sitt,
fortalte hun.

— Når de kommer hit får alle
sin første bolig gjennom flykt-
ningekontoret. Dersom de vil
flytte derfra, må de ordne det
selv. Disse førstegangs boli gene
ligger stort sett nær sentrum og
kollektivakser. Av egne felles-
skap finnes det i dag en moské i
Storgata hvor cirka 200
mennesker er tilknyttet, og et i
Lillesandsveien, som går under
navnet  «Lille Somalia».

Linn avsluttet med å opp-
fordre folk til å melde seg som
vennskapsfamilier eller -kon-
takter. Fortsatt er er det en viss
underdekning i forhold til be-
hovet for slike vennefamilier.

Temamøtet arrangeres i et
samarbeid mellom Grim-
stad, Fjære, Landvik og Eide
menigheter, Bibelskolen,
Grim  stad misjonskirke, Nor -
kirken Grimstad og Grim-
stad frikirke.

Boken «En Gud for de
mange» har den siste tiden
fått mye omtale i ulike me-
dier. I tolv historier forteller
forfatteren om hvordan en
alt for bokstavtro tolkning av
Bibelen kan føre troende på
avveie og bidra til at det
skapes avstand mellom kirke
og folk.  Etter hver historie i
boken, deltar biskopene i
Den norske kirke i en reflek-
sjonssamtale. I boken har
Helge Simonnes også fo-
reslått en åndelig «vær
varsom-plakat» i 12 punkter.

— Hvorfor akkurat dette
temaet?

— Skepsisen til religion
vokser i Norge, og av-
standen mellom kirke og
folk er økende. Stadig færre
oppsøker gudstjenester, an-
tallet barn som bæres til dåp
synker, og tallet på kirke-
bryllup stuper. Kanskje må
de troende selv ta noe av an-
svaret for denne utviklingen.
Kirken har ikke tatt tilst-
rekkelig oppgjør med usunn
trosutøvelse, og jeg mener at
kirkelige miljøer er for lite
lydhøre for kritikk, sier Si-
monnes. 

På temamøtet vil han for-
telle om bakgrunnen for
boken og arbeidet med den.
Han inviterer til spørsmål og
samtale etter foredraget.

(Det blir også anledning til å
få kjøpe boken.)

— Det er flott at denne
temakvelden er et felles-
arrangement mellom mange
menigheter i Grimstad.
Siden boken kom ut sist
høst, har jeg hatt gleden av å
møte svært mange ulike
mennesker til samtale om
tro og gudsbilder. De fleste
har dannet seg bilde av Gud,
enten man definerer seg
som troende eller ikke. Jeg
har opplevd det som svært
berikende å kunne utveksle
tanker ut fra de ulike tros-
posisjonene man har, sier

Helge Simonnes, som gleder
seg til å besøke Grimstad
igjen. 

— Det er alltid flott å kom-
me til Sørlandet når våren
setter inn.

Helge Simonnes var i 25 år
sjefredaktør i Vårt Land og
konsernsjef i Mentor Me-
dier. Han har vært styreleder
i Norsk Presseforbund, Me-
diebedriftenes Landsfor-
ening og Dagsavisen. Høsten
2017 startet han som spaltist
i Dagsavisen, der han skriver
om saker i skjæringspunktet
mellom religion og politikk.

Tirsdag 9. mai kommer tidligere sjefredaktør i Vårt
Land, Helge Simonnes, til Grimstad kirke. Der vil han
snakke om den aktuelle boken «En Gud for de mange»,
som nylig ble utgitt på Kagge Forlag.

F STEIN GJULEM
tekst

Temakveld om
gudsbildet

 

det skjer
SNART

9.
mai
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Mitt eneste håp,
er det som jeg fikk
i den hellige dåp.
For Loven har dømt meg
og slått meg i hjel
og lagt meg i graven
med kropp og med sjel.
Jeg selv er en skygge
av det som ble skapt
/: før livet gikk tapt :/

Og skyggene land
de ligger så dypt
under sydflodens vann.
Men Herren  steg ned i
den veldige flom.
Min Gud lot seg døpe
med synderes dom.
Og dypt i det mørke
fordømmelsens hav
/: fant Kristus en grav :/

Mitt eneste håp
er satt til min Herres
frivillige dåp.
Han døde min død,
i min grav ble han lagt;
slik fikk min død
og min grav i sin makt.
Straks steg han av dåpen
med velde og bød
/: en dåp til sin død :/

Av Syndflodens vann
står nydøpte opp til
de levendes land.
Han døptes til min død,
jeg døpes til hans,
slik har han forvandlet
min klage til dans.
Han løser mitt liksvøp,
jeg jubler for Gud
/: i prestelig skrud :/

SALMEN NORSK SALMEBOK NR 185  •  TEKST: Børre Knudsen  •  MELODI: Norsk folketone (Rogaland)

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 PREKEN

TEKSTEN
4. SØNDAG I PÅSKETIDEN • 7. mai: Joh. 16,16-22

16 Om en liten stund ser dere meg ikke lenger,
men om en liten stund igjen skal dere se meg.» 
17 Da sa noen av disiplene hans til hverandre:
«Hva mener han med å si: ‘Om en liten stund ser
dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen
skal dere se meg’ og: ‘Jeg går til Far’? 18 Hva
mener han med ‘om en liten stund’? Vi skjønner
ikke hva han snakker om.» 19 Jesus visste at de
ville spørre ham, og han sa: «Snakker dere om det
jeg sa: ‘Om en liten stund ser dere meg ikke
lenger, men om en liten stund igjen skal dere se
meg’? 20 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere
skal gråte og klage, men verden skal glede seg.
Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til
glede. 21 Når en kvinne skal føde, er hun engstelig,
for hennes time er kommet. Men når barnet er
født, har hun glemt smertene i sin glede over at et
menneske er kommet til verden. 22 Også dere er
engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og
hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta
gleden fra dere.

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 

18. juni
Gjest:   Inge Berg Pettersen
Tekst:   Titus 3,4-7
Tema:  «Er dåpen vår eneste
redning?»

16. juli 
Gjest:   Per Kristian Finstad
Tekst:   Luk 5,1-11
Tema:  «Fra nå av skal du fis-
ke mennesker»

6. august
Gjest:   Svein Harberg
Tekst:   Matt 11,28-30
Tema:  «Jesus sier: Legg ditt
åk på meg. Men hvor lett er
det?»

Vidar Øvland

«Men etter hans
løfte venter vi på
en ny himmel og
en ny jord, hvor
rettferdighet bor»
2. Pet. 3,13

Våren står for døren. Påska
er lagt bak oss og vi ser frem
mot en sommer. Fargene,
varmen, de lange lyse
kveldene, alt er med på å gi
oss glede og energi. Vi sier
ofte at alt blir så mye lettere,
og rent mentalt blir det det. 

Alle disse vårens nye
skudd, helt fra det lyse-
grønne skjæret i bjørke -
lunden til konvallens vellduft
er et bevis på at det kommer
en ny vår og sommer.

Vårens høytider er et bevis
på at det kommer en ny
himmel og en ny jord. Påska
med Jesu seier over døds-
maktene, Kristi himmelfart
med oppgavene om å gå ut
og samle alle folk til disipler.
Og pinsa med Den Hellige
Ånd som kom for å gjøre
oppgaven om å gå ut til en
Guds handling og bare vår
egen. Alle sammen bevis på
at Jesus en dag skal vende til-
bake for å skape en ny
himmel og en ny jord.

Som våren kommer vil
også Jesus komme. Men han
har sagt at han ikke kommer

før alle har hørt om han. Det
er med andre ord ikke vi
mennesker som kan definere
hvem som skal høre. Alle
jordens vekster er skapt av
Gud, selv brennesler og
løvetann er tegn på at det er
liv. Vi kan ikke velge dem
bort fra floraen, ei heller
mennesker vi ikke liker av
forskjellige grunner. 

Gud har ikke bedt oss
sortere.  

«La oss bygge en båt og ta
med to av alle levende dyr»,
var Noas sitt svar på Guds
utfordring. 

«Led hele mitt folk» var
Guds beskjed til Moses

«Fø alle mine lam» sa Jesus
til Peter

Til Saul (Paulus) sa han
«Jeg er Jesus, han som du
forfølger. Men reis deg nå og
gå inn i byen. Der vil noen si
deg hva du skal gjøre.»

Vi er alle utvalgt til å bygge

Guds rike. Noen med store
oppgaver, noen med små.
Men vi er alle brukelige, uan-
sett hva vi har gjort tidligere.
Luther satt fingeren på
normene og reglene som
kirken selv hadde laget for å
kunne berike seg på andres
synder. Han mente at vi alle
står i direkte kontakt med
Gud. At forhenget inn til det
aller helligste rommet i
tempelet revnet på lang-
fredag, da Jesus døde, så
veien inn stod åpen, er et
tydelig bevis på at alle
mennesker kan komme til
Gud med det de har på
hjertet. På samme måte
kommer også Gud til den
enkelte med det han har på
hjertet. 

La vårens nye liv bli en
kilde til håp, et håp om at vi
igjen skal møte Jesus, når
han kommer og skaper en ny
himmel og en ny jord!

LEKPRESTENS
små funderinger

i Grimstad

REFORMASJONS-       

feiring 
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

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!

FJÆRE kirke
04.05. 09:00 Torsdag Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
07.05. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Helge Spilling
09.05. 18:00 Tirsdag Samtalegudstjeneste v/Helge Spilling, 

Kjell Olav Haugen og konfirmantene
10.05. 18:00 Onsdag Samtalegudstjeneste v/Helge Spilling,

Kjell Olav Haugen og konfirmantene
11.05. 09:00 Torsdag Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
13.05. 11:00 Lørdag Konfirmasjonsgudstjeneste v/Helge Spilling

og Kjell Olav Haugen
13.05. 13:00 Lørdag Konfirmasjonsgudstjeneste v/Helge Spilling

og Kjell Olav Haugen
14.05. 11:00 Søndag Konfirmasjonsgudstjeneste v/Helge Spilling

og Kjell Olav Haugen
17.05. 11:30 Onsdag Gudstjeneste v/Tore Laukvik
18.05. 09:00 Torsdag Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
21.05. 11:00 Søndag Familietur m/gudstjeneste i Drottningvika
25.05. 11:00 Torsdag Gudstjeneste v/Helge Spilling.

Kristi Himmelfartsmarsjen, start direkte
etter gudstjenesten i Fjære kirke

28.05. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Helge Spilling.
01.06. 09:00 Torsdag Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
04.06. 11:00 Søndag Høytidsgudstjeneste v/Helge Spilling
05.06. 11:00 Mandag Økumenisk pinsefest i Fjære.

Pilgrimsvandring fra Fjære kirke
via Olavskilden til Fjæreparken.

05.06. 12:00 Mandag Økumenisk gudstjeneste i Fjæreparken.
Tale av Kari Holmås.

08.06. 09:00 Torsdag Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga.
11.06. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/ Helge Spilling.

Olavskildeløpet etter gudstjenesten.
15.06. 09:00 Torsdag Morgengudstjeneste v/Helge Spilling.
18.06. 20:00 Søndag Sommerkveld i Fjære kirke v/Vidar Øvland.

Gjest Inge Berg Pettersen.
Tema: Er dåpen vår eneste redning?

22.06. 09:00 Torsdag Morgengudstjeneste v/Vidar Øvland
25.06. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Helge Spilling.

FEVIK kirke
07.05. 18:00 Søndag Vårfest . Kristiansand bedehuskor deltar.
14.05. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Tore Laukvik.
21.05. 11:00 Søndag Familietur m/gudstjeneste i Drottningvika
21.05. 19:00 Søndag Konsert med  ProKor
04.06. 11:00 Søndag Høytidsgudstjeneste v/Tore Laukvik
18.06. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Tore Laukvik
23.06. 18:00 Fredag St. Hans i Ranvika

Endringer kan forekomme. Se også www. grimstadkirke.no
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E kan huske...
KJELL-OLAV SER TILBAKE

Bussene ble
stående igjen

40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet

Basar er rar e greier

Med dagens FMU buss var vi
nå kommet til et veiskille. Det
gjaldt i forhold til alder, men
også en del andre forhold. Den
har en Euro 3 motor, og på dis-
se motorene legges det en del
restriksjoner, blant annet det å
komme inn i europeiske stor-
byer og med tanke på å leie
den ut.  Tiden var inne for å få
en mer miljøvennlig buss, og
en med høyere sikkerhet. Det
har som den nye.  

For dem som har interesse
for detaljer: Bussen har blant
annet frontramme som verner
sjåfør bedre ved en eventuell
kollisjon, ryggekamera, rygge -
sensor i speilene, panorama
glasstak, panoramakamera på
tv-ene for passasjerer, side -
linje sensor, adoptiv cruisekon-
troll og automatgir. 

Den er en Setra 417 HDH
Topclass,  2008-modell, med
Euro 5 motor, 59+1+1 seter.
Nå befinner den seg i Dan -
mark til omlakkering til grå -
fargen som er på den gamle,
samt noen ønskede justeringer
fra bussgruppa. 3

Bussgruppa i FMU består av
Kjell Olav Haugen, Sondre
Undheim, Kristian Tønnesøl,
Thorvald Hansen, Tom Hes-
kestad, Øystein Abrahamsen
og Knut Reinhardsen.  Inves-
teringsramma på 1.200.000 er
tilsvarende vi hadde da vi kjø p -
te forrige buss for 6 år siden. 

Inni dagens dagens buss har
vi en liste med sponsorer
(private og firmaer) av bussen.
Det vil vi etablere i den nye
bussen også.  Sponsorene  gir
et engangsbeløp på kr 3000.
Håper du ønsker å være med
på dette løftet, 2840.31.19581
merk «Jeg vil støtte FMU
bussen».

Baksiden av bussen vil bli
sponset av Fosterhjem.no —
Bufetat.  Dette gir en god støtte
til driften.

Gamlebussen
Den gamle bussen er alle -

rede solgt via RSA til et polsk
selskap og overleveres 1. juni.
Bussen var betalt ned til
440.000 i restgjeld og ble solgt
ble for 590.000,-.  I perioden
har bussen gitt et positivt
resul tat.  Bussen har gitt billig
og mye gratis transport for
FMU sine ungdom mer og har
vært stor reklame for menig -
heten. 

Den nye bussen blir den 9. i
rekken av FMU-busser. Stan -
darden er hevet betrak telig, fra
litt tvilsomme reparasjons-

objekt til dagens tipp topp mo-
derne turbuss.

FMU er så heldig å ha en god
gjeng med dugnadsmed-
arbeidere rundt bussen, som
både holder den ved like og
kjører gratis.   Er det noen som
har noe tid ledig og kunne
tenke seg å kjøre noen turer er
vi takknemlig for det.  Da er
det bare å ta kontakt for å få
info.

Bildene under er av bussen som
vi nå selger til Polen, en Setra
417 HDH 2002-modell. Den
nederste er den vi solgte i 2011,
en  Volvo 1994 mod.

«Ny» FMU-buss

Den nye bussen er en
Setra 417 HDH Topclass,
2008-modell

Basar er et underlig fenomen. Det er gammelt som alle
hauger, men lever fortsatt i beste velgående i visse
miljøer. Fjære menighet (som mange andre
menigheter) er et slikt miljø. En gruppe frivillige en-
tusiaster gjør jobben med å skaffe gevinster til
tombola og lotteri som de i så bruker masse penger på
vinne. Gevinstene kan godt være ting du ikke trenger,
eller håndarbeid du har laga sjøl. Altså, fenomenet
burde vært dødt og begravet for lenge siden. 

Men neida. For basaren har
noe annet ved seg, kall det
gjerne hemmeligheten, rene
pacemakeren, som sørger for
å holde fenomentet i live. Den
gode saken, formålet. Det er
ikke bare menigheter som
har dette vidundermiddelet
for hånden. Mange frivillige
organisasjoner lever ene og
alene takket være «den gode
saken». I vår sammenheng er
den gode saken «et aktivt og
blomst rende ungdomsar -
beid». Når folk kommer sam -
men og utfører tilsyne latende
fornuftsstridige handlinger
som nevnt ovenfor, er det for-
di man har festet blikket
høyere opp og lenger frem
enn det som foregår på

basaren. Dessuten hygger
man seg med venner og
naboer, bevares, og det skal
man ikke kimse av. Men
trenger noen slike felles-
skapsopplevelser med jevne
mel  lom rom. Men enda vikti -
gere er at vissheten om at
man på denne måten støtter
den gode saken. Og opp-
muntrer hverandre til å fort -
sette med det. Og forvisser
hverandre om at dette er vi
sammen om, og dette vil vi så
sterkt at vi lar fornuft være
fornuft for en stund, og heller
fokuserer på de mange en -
kelt elementene som det hele
består av. Som for eksempel
at undommene får god leder-
trening gjennom ansvar og
oppgaver de utfører med
glans, både på kjøkkenet, på
scenen og i før- og etter-

arbeid. Som at flere genera-
sjoner møtes og deler på tvers
av skiller som det er rikelig
nok av i det daglige. Som at
kr 44.846,-, som var resultatet
av årets basar, også er et bi-
drag til ny FMU-buss. Så er
det kanskje ikke så ufornuftig
like vel. Til syvende og sist
kommer det vel også an på
hvordan man vur derer og
verdsetter ting her i livet. At
hovedgevinsten til slutt ble
vunnet av ham som hadde
gitt den, er ikke det minste
merkelig. Det bare under-
streker med en pussig tyde -
lighet hva basar i menig heten
er. Om man vinner sin egen
påhengsmotor i 2017 eller sin
egen juleduk, slik det var i
min barndom, er egentlig ett
fett. Basar er basar. Den gode
saken «ruler».

F PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto

Rørlegger 
Liene AS

Fevikveien 34
4870 Fevik

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

Vakttelefon: 91812530 / 91339452

ÅPNINIGSTIDER
Mandag - fredag 07.30 - 15.30

På en av sommerturene våre
skulle vi dra fra Gøteborg til
Fredrikshavn, for så å kjøre
videre til Holmsborg på vest -
kysten av Danmark. Vi var en
stor flokk, to busser, og stem-
ningen var stor. Da vi kom på
kaia i Gøteborg ble bussene
dirigert ut i en ventefil og alle
fmu-erne gikk inn i avgangs-
hallen og videre om bord i
båten. Været var fint og noen
av oss ledere sto på bakdekket
og skuet ut over havnen i
Gøteborg. Reidar Nørsett og
Geir Delin skulle kjøre bussene
inn på båten. Vi sto der og
prata og skulle se når bussene
kjørte inn, men plutselig be-
gynte båten å bevege seg. Hva
skjer? Vi så på hverandre. Bå -
ten går og bussene står igjen.
Vi kastet et blikk ned på kaia
der vi ser Reidar Nørsett på
fullt sprang mot rederikon-
toret. I farta faller han, og alle
papirene han hadde i handa,
flyr utover kaia. Han reiser seg
og fortsetter opp på kontoret
til ferjeselskapet. «Hva er det
som skjer. Bussene står igjen».
Han bruker all sin overtalelses-

makt, og det er ikke lite, men
de vil ikke snu båten. Vi andre
ledere står på dekket og skjøn -
ner ingenting. Dette var før
mobiltelefonens inntog, så vi
måtte begynne å tenke på hva
vi skulle gjøre. Vi gikk inn i
salongen og begynte planlegg-
ingen. Plutselig hørte vi over
høyttaleranlegget:» Vil Kjell-
Olav Haugen melde seg på
broen». Jeg fant fort veien opp
på broen og fikk snakke med
Reidar Nørset, som satt på
rederikontoret i Gøteborg. Han
hadde ordna det slik at alle 80
fmu-erne  skulle få gratis
middag i Fredrikshavn. Dette
syntes vi var et godt plaster på
såret. Det var visst noen ferie -
vikarer som hadde misforstått
og vinka bussen inn i feil fil.

Etter en god middag i Fred-
rikshavn og fire timers venting
på neste båt, kunne vi forenes
med  bussene igjen og fortsette
turen mot Holmsborg. Vi
ankom seint på kvelden trøtte,
men gode og mette etter en
god middag på Stena Lines
regning for 80 sultne fmu-ere.

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
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klaringen på hvorfor pen -
gestøtten går gjennom Mi-
sjonsalliansen og ikke direkte
til senteret.

Creer-senteret
— Hva er Creer-sente ret?
Edina forteller at selv om

senteret ledes av en rektor er
det ikke er en skole, men et
opptrenings- og rehabili te -
rings senter. Ønsket som ligger
bak er å gjøre noe for men -
nesker som blir forsømt og dis-
kriminert av samfunnet de
lever i, og med Creer-senteret
santses det spesielt på barn og
unge med funksjonshem -
minger. I tillegg til behandling
og rehabilitering støtter man
familiene og arbeider for å
nedkjempe fordommer.

— Creer-senteret er nå lokalt
drevet. Misjonsalliansen har
trukket seg ut og har overlatt
den daglige driften til lokalt

personale. Misjonsalliansen
fungerer nå mer som kon-
sulterende for den lokale led-
elsen, og bidrar altså øknomisk
til driften, blant annet med
pengene som gis  av Fjære
menig het. I tillegg har senteret
en del egne inntekter i form av
foreldrebetaling. De mottar
ingen statsstøtte, forteller Dag
Erik.

— De som jobber der —
lærere, fysiterapeuter, logope -
der osv. — var veldig proffe og
flinke, og hele opplegget virket
veldig skikkelig og veldrevet,
understreker hun.

— Imponerende egentlig,
sup plerer Kristine. 

Hun har vært i Ecuador før,
og har veldig lyst til å reise til-
bake igjen og jobbe som frivil-
lig.

— Ca 250 familier er til-
knyttet senteret. Barna får
terapi, trening, enkel undervis-

I forrige nummer fortalte vi at tre av FMUs unge
ledere var på vei til Sør-Amerika for å lære mer
om menighetens misjonsprosjekt, som er å
støtte et arbeid Misjonsalliansens har i
Ecuador. Prosjektet i Ecuador har flere tilknyt -
nings punkt i Grimstad. Studenter fra Bibel-
skolen har noen måneders praksis som frivillige
i prosjektet. Også Misjonsalliansens general -
sekre tær, Andreas Andersen, kom mer fra Fjære
og Grimstad.

Hva er det
egentlig
vi støtter?

Misjonsalliansens arbeider i de
store slumområdene Isla
Trinitaria og Zona Norte, som
begge ligger i havnebyen Gua-
yaquil. FMU-erne besøkte den
sistnevnte. Omtrent 500 000
mennesker lever i disse slum-
områdene, mange av dem i
stor fattigdom. Gjennom sitt
engasjement ønsker Misjons-
alliansen å bidra til at margi -
nali serte og diskriminerte fol -
ke grupper får tro på seg selv,
slik at de kan oppnå forand-
ringer både i egne liv og i sam -
funnet de lever i. Det jobbes
for å skape samhold og soli -
daritet i slumområder preget
av strid og mistillit innbygger-
ne imellom. Gjennom ak-
tiviteter og opplæring prøver
man å forebygge at barn og
unge trekkes inn i narkotika-

misbruk og kriminalitet.
Jeg har møtt opp på FMU

sitt husmøte hos hos Dag Erik
Røkenes, for å høre dem for-
telle fra turen. Dag Erik, Edina
Thorsnæs og Kristine Hen -
ningsen er alle tre unge ledere i
FMU, og var de som fikk
anledning til å reise over for å
se og lære om prosjektene vi
støtter. Menighetsrådet betalte
turen for to utsendinger og
FMU for én.

Informere
Etter at de kom hjem har de

jobbet med å forberede seg på
dele inntrykk og erfaringer fra
besøket. Det kan virke som
svært få i menigheten vet hva
slags dette misjonsprosjektet i
menigheten egentlig er for
noe, og hva pengene går til,
bortsett fra at det er et senter i
en by som heter Guayaquil  i
Ecuador. Derfor er det et viktig

etterarbeid de tre nå er i gang
med.

— Creer-senteret er ett av
flere prosjekt som Misjonsalli-
ansen er involvert i i Gua-
yaquil. Mye av opplæringen på

dette senteret skjer i form av
kurs, blant annet økonomi -
styring og organisering og
styring av frivillig arbeid, for-
teller Dag Erik.

— Det er kunnskap vi lett tar

for gitt, fordi dugnad og
deltakelse i frivillig arbeid er så
vanlig her hjemme, men der er
det ingen selvfølge at selv
voksne har noen erfaring med.
Det er nok også noe av for-

UT FOR Å LÆRE OM MISJOSPROSJEKTET VÅRT

F PEER RØDAL HAUGEN
tekst 

Creeer-senteret er
et opptrenings- og
rehabiliterings-
senter for barn og
ungdom med like
funksjons-
hemminger.

Slumområdene i Guayaquil vokser og formes for det meste utenfor myndighetenes kontoll.
Man må søke om å få legge inn elektrisitet, men søknad sendes når det passer, før eller etter.

De unge FMU-lederne Kristine Henningsen, Dag Erik Røkenes
og Edina Thorsnæs forteller fra oppholder i Ecuador.



ning og hjelp til å videreutvikle
seg for å mestre daglige gjøre -
mål. Det arbeides også med å
hjelpe ungdom med ulike ty -
per funksjonshemninger for at
de på sikt kan bli inkludert i
arbeidslivet. Foreldrene får
opplæring i hvor dan de best
mulig kan hjelpe barna sine.
Samtidig jobbes det med å
styrke den faglige kompetan -
sen blant de ansatte, forteller
Edina.

Møte med slummen
— Hva har gjorde sterkest

inntrykk? 
Ungdommene fikk også væ -

re med ut i felten på hjem -
mebesøk.

— Besøkene i slummen
gjorde inntrykk — det å se
hvor lite de har og hvor enkelt
de lever, samtidig som de ut-

stråler en enorm glede, gjest-
frihet og åpenhet. Det til tross
for at samfunnet er preget av
mye usikkerhet, vold og
kriminalitet, forteller Dag Erik.

— De beste husene er av be-
tong, grå vegger og blekktak,
ofte uten dører og vinduer. De
dårlige er av diverse treplater
og andre tilfeldige materialer.
— Heldigvis hadde de det greit
med mat og de var reine og
velstelte i klesveien, forteller
Edina.

Forebyggende helsearbeid
og kurs i hygiene og kosthold
er også noe Misjonsalliansen
er engsjert i, i samarbeid med
lokale myn dig heter.

Ecuadors farligste by
— På flyplassen ble jeg øns -

ket velkommen til Ecuadors
farligste by, av vår norsk kon-

takt. Da må jeg si jeg ble litt
kald. «Dette er ikke den turen
jeg var invitert med på»,
tenkte jeg da, forteller Dag
Erik.

Vold og kriminalitet er et
kapittel for seg, som gjør det
vanskelig, og mange steder
farlig, å bevege seg utendørs.
Man skal vite hva man gjør.
Ungdommene beretter om
bevoktning og gater og by de -
ler hvor man måtte holde seg
unna.

— Væpna ran og robbing
var vel kjent — et liv betyr
ingenting, forteller Kristine.

Like vel vil hun tilbake...
Det gir krevende rammer for

dagliglivet. Den norske kon-
takten deres hadde sluppet
unna ran til nå, men var alltid
forberedt på at det ville skje,
og det skjedde mens de tre var
der borte. En stopp i trafikken
på motorveien — han var
aleine i bilen — og plutselig var
det en med pistol retta mot
bilruta som forlangte alt av
verdisaker. 

— Da var det bare å levere
fra seg det han hadde; telefon,
penger, alt av verdi, forteller
Dag Erik.

I tillegg til Creer-sentrene
driver Misjonsalliansen ut-
strakt kurs- og opplærings-
virksomhet, blant annet på
helse, kosthold og hygiene.
Her fungerer Misjonsalliansen
som et bindeledde mellom
helsestasjoner og skole. Gjen-
nom kursing lærer de opp for-
eldre og frivillige i forebyg-
gende helsearbeid. Det er også
startet opp et HIV/AIDS-pro-
sjekt som både vil forebygge
gjennom relevant seksualopp-
lysning, men også arbeide for
å gi smittede en bedre livs-
kvalitet. Det satses mye på

opplæring av unge som så får i
oppgave å reise rundt til skoler
og lære opp jevnaldrene i
temaer knyttet til HIV/AIDS.

Andre prosjekter
Mikrofinansarbeidet i Ecua -

dor er et viktig tiltak for  den
fattige befolkningen i slum-
områdene. Det retter seg sær-
lig mot mennesker som aldri
tidligere har hatt tilgang til lån
eller andre banktjenes ter. Ban -
co D-MIRO er Misjonsalli-
ansens mikrofinansinstitusjon
i Ecuador og gir små lån til
fattige gründere og små-
bedrifter som ønsker å etab-
lere eller utvikle bedriftsideene
sine. Når det første lille lånet er
nedbetalt kan de få et nytt og
større. Slik bygger de seg opp.
FMU-erne fikk være med å
besøke et par slike bedrifter, og
se hvordan de har klart å
skape arbeidsplass både for
seg selv og andre.

— Og småbusiness er det
mye av. Det vrimlet av små
kiosker som solgte limonade
eller liknende, forteller Dag
Erik.

— Mange av tiltakene det
blir gitt mikrokreditt til funge -
rer som hjemmeindustri blant
kvinner, som på den måten
kan kombinere pass av barn
og hus hjemme med lønnet
arbeid. Det er lettere for menn
å skaffe seg lønnet arbeid ut.
Derfor er det en overvekt av
kvinner som bruker micro -
finansordning en.

Fotball
og kamp mot Express

— Fotballprosjektet er ikke
knyttet til senteret, men er
bygget opp i regi av Misjons-
alliansen, forteller Dag Erik.

— Gjennom Misjonsalli-

ansen er det bygget fotball-
baner og startet fotballskoler
for å gi barn og ungdom fra
slummen et fritidstilbud som
kan holde dem unna narkotika
og kriminaltiet, forteller Dag
Erik, som for anledningen er
kledd i et lokalt lags fotball-
skjorte. Barcelona heter klub -
ben og har et emblem som er
til forveksling likt det riktige
Barcelona sin logo …

Foreldre og voksne er også
blitt involvert som trenere og
organisatorer. Flere hundre
barn har vært innom dette
arbeidet. I dag er det helt og
holdent lokalt drevet og med
en trener som er lønnet av
staten. Det sier noe om viktig -
heten av dette arbeidet. I flere
år har lag fra slummen i Gua-
yaquil deltat på Sør-Cup i
Vennesla. I fjor var det et
jentelag som var her. I år
kommer det et småguttelag

— Spillerne må søke om å få
være med på dette laget, og for
å komme med trengs det
underskrift fra begge for-
eldrene. Det gjør uttaks-
arbeidet vanskelig, fordi svært
mange bor sammen med bare
den ene av foreldrene. Mange
har en mor eller far som har
stukket av og som de må finn
for å få samtykke til at de kan
reise, forteller Dag Erik.

— Laget som kommer til
Norge i sommer kommer til
Fevik og skal spille mot et lag
fra Express, forteller han. 

— De skal spille mot det mot
laget som jeg trener, skyter
Thorvald Hansen inn.

— Det skjer 17. juni og da har
vi tenkt vi må gjøre noe rundt
det, forteller han.

Det blir en mulighet for flere
fra Fjære til å få kontakt med
mennesker fra andre siden av
kloden, som mottar støtte fra
Fjære menig het, og som der -
med også får et bedre liv.

Kirke og misjon
Det som her er beskrevet av

prosjekter er kanskje ikke
primært det folk forbinder
med misjon. Men det handler
om å se hele mennesket, ikke
bare det som har med tro,
kirke og menighet å gjøre.
Men det også. Misjonsalli-
ansens har nesten 50 sam-
arbeidskirker som alle tilhører
registrerte, nasjonale kirke -
samfunn. Mo der kirkene tar
formelt ansvar for struktur og
teologiopplæring, mens Mi-
sjonsalliansen bidrar med støt-
te til kirkebygg, studier,
diakonalt arbeid, søndagsskole
og barne- og ungdomsarbeid. I
tillegg underviser Misjonsalli-
ansen i diako ni ved noen av
kirke sam fun nenes nasjonale
teologisemi narer og driver et
pastornettverk med rundt 35
pastorer.

BILDENE: Fra fotballprosjektet.
Bydelen rundt høyden på bildet, har  myndighetene i
praksis gitt opp. Der rår anarki.
Kvinner har startet skoproduksjon takket være mikrokredit.
De kommer fra øst og vest...


