
3
2017

Fjæreposten
13. årgang

«Gå ut
på veiene og stiene

og nød folk til å komme inn,
så huset mitt
kan bli fullt!»
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Sorgen og gleden

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 årDøpte

Erica Helland Berg
Døpt i Fjære kirke 7. mai

Eyðdis Ingeborg Holst Pietersma
Døpt i Fjære kirke 7. mai

Lina Marie Ommundsen Reiersen
Døpt i Fjære kirke 7. mai

Robin Bach Andersen
Døpt i Fjære kirke 7. mai

Markus Thorsnæs Støle
Døpt i Fjære kirke 7. mai
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Bjørn Gunnar Petter Wiik
Bjarne Salvesen Konnestad
Runar Røyset
Otto Johansen Omland
Helge Johnsen
Ragnhild Elisabeth Sølvberg
Kristoffer Caster Kedert
Selmer Kragebøl
Gerd Tordis Maria Abrahamsen
Anny Margrethe Hagemann
Svein Conrad Johansen

Døde

Utgivelser ut 2017:
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

I denne utgaven av Fjæreposten kan du lese både om begrav-
else, dødsfall, pinsefest og sprudlende kulturhelg med dans og
gladsang! Slik livet er. Dager og tider veksler mellom lys og
skygge, sorg og glede, sol og uvær, storm og stille — i oss og
rundt oss. Dagen i dag — slik som den er —   utgjør  muligheten
og utfordringen vi har. Og i dag hjelper Herren, i dag er Gud å
finne.

«Sorgen og gleden de vandrer til hope»… Salmen av Thomas
Kingo fra 1681 (NOS 466) begynner slik. Andre verset i salmen
lyder slik:

Alle ting har en foranderlig lykke,
alle kan finne en sorg i sin barm.
Ofte er bryst under dyrebart smykke
tynget av sorger og hemmelig harm.
Alle har sitt,
stort eller litt,
himlen alene for sorgen er kvitt.

Slik sorg er ikke bare det å miste sin nærmeste venn. Enhver
Jesus-etterfølger vet mer om hva dette dreier seg om. Selv om
fasaden er i orden, er det rikelig nok «her inne» å gremmes over.
Og jo mer jeg vender blikket innover, jo mer vil jeg finne av
denslags … Men det er derfor jeg er en Jesus-etterfølger, fordi
han kjenner alt det der, og han har gjort opp for alt det der. Og som
Kari Holmås understreket i talen sin 2. pinsedag (se s. 12-13):
«Han elsker meg, velsigner meg, hører mine bønner akkurat like mye
om jeg er fri eller sitter fast i meg selv.» (1. Joh. 1,18-24)

Alle som lyttet til Kari Holmås sin preken i Fjæreparken 2.
pinsedag, fikk noe å grunne på. Hun formidlet et klart budskap
om hvem Den hellige Ånd er og hvordan Ånden arbeider gjen-
nom mennesker som deg og meg når vi lar ham få slippe til og
gjøre sin gjerning i oss og gjennom oss.

Nettopp der ligger vår frimodighet og vår glede. Fordi det er
slik det er å være en Jesus-etterfølger, kan jeg glad be om at Den
hellige Ånd skal bruke meg og det jeg har fått av talenter, evner
og muligheter — i Guds tjeneste! Og ikke bare det: Jeg skal også
få kvile i dette; at mitt JA til å gå Hans ærend, er alt han ber om.
Følg meg, sa Jesus. Det er ingen alene-vandring, men å følge dit
han leder. Inn i den dypeste gleden.

Det er mye i Det gamle testamentet (GT) jeg ikke begriper et
fnatt av. Og det er mye jeg undres over, fasci neres av og blir opp-
glødd og glad av. En fyr i GT som jeg lenge har hatt en særlig
fascinasjon for, er Nehemja. Han var slave i Babylon og kongens
personlige tjener. Hans store sorg var at Jerusalems murer lå i
ruiner og at de som var sluppet unna fangenskapet og hadde
vendt hjem, led nød. Nehemja kunne vanskelig skjule sin sorg,
men det var farlig å komme fram for kongen i et slikt humør.
Like vel merker Kongen at noe er galt og Nehemja må frem med
det som plager ham. Han blir veldig redd, men så spør kongen:
«Hva ønsker du?» Da skjønner Nehemja at nå må han til pers.
Han skriver (Nehemja 2,4): «Jeg ba til himmelens Gud. Så sa jeg
til kongen …» Han ber, og så kaster han seg uti det. Så skjer det
utrolige at Kongen gir ham lov til å dra tilbake. I tillit til at nå er
dette Guds sak, får han både frimodighet, mot og kraft. Han
erfarer at han ikke er alene og at han kan stole på Gud.

Derfor minnes jeg Nehemja: Først bønn, så handling!
Slik kan jeg få leve som en Jesus-etterfølger.

Sebastian Klinge Bjunes
Døpt i Fjære kirke 7. mai

Olav Urfjell Gundersen
Døpt i Fjære kirke 14. mai

Ada-Emilie Josefsen Riste
Døpt i Fjære kirke 28. mai

Ellinor Kjølberg Henningsen
Døpt i Fjære kirke 28. mai

Lars Richard Moen
Døpt i Fjære kirke 28. mai

Eivind Raael
Døpt i Fjære kirke 11. juni

Elias Kristoffer Dalen
Døpt i Fjære kirke 11. juni

Sigbjørn Nøkland Haugeto
Døpt i Fjære kirke 11.juni

Hedda Skjeggedal
Døpt i Fjære kirke 11.juni
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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
FOR MYE AV DET GODE
Det var tillyst møte på bedehuset, men det møtte kun én
tilhører. Predikanten spurte da om de ikke bare skulle avlyse
møtet, men den ene tilhøreren svarte: 
— Jeg er bare en vanlig bonde så jeg har ikke så mye jeg skulle
ha sagt, men det vet jeg: Skulle jeg fôre sauene mine, og det
bare kom én, så villle jeg allikevel gi ham mat.
Vel, vel, tenkte predikanten, han skal sannelig få mat.
Så holdt han en meget lang og innholdsrik tale for den ene
tilhøreren.
— Nå, er du fornøyd? spurte han etter at han var ferdig.
— Ja, jeg er som sagt bare en vanlig bonde, så jeg har ikke så
mye jeg skulle ha sagt, sa bonden. — Men det vet jeg i allfall:
Kom det bare én sau, så ville jeg ikke gi den alt fôret jeg hadde.

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!

Audun Bull Pedersen
Døpt i Fjære kirke 11. juni

Susanne Espeland Ubostad
Døpt i Fjære kirke 11. juni

det skjer
SNART

St. Hans i Ranvika
kl. 18-21

• Ingen vits i å lage middag hjemme
denne dagen. Her selges pølser, ham-
burgere og brus. Og hva med en vaffel
til til dessert?
• Sjokoladelotteri, varelotteri og
hovedlotteri med fine premier.
• Natursti og aktiviteter.
• Underholdning fra scenen.

• TA MED FAMILIEN TIL EN
HYGGELIG ST.HANS-FEIRING
I RANVIKA

23.
juni

Thea Dønnestad Asbjørnsen
Døpt i Fjære kirke 11. juni
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

Nå er det sommer og sol og varmt, og så kommer jeg på å skrive om sorg
og død. Egentlig skulle jeg vel heller ha skrevet om noe hyggeligere,
noen agurknyheter som det kalles på avisspråket. Men jeg har lest en
bok i forbindelse med et kurs i sjelesorg, og fant inspirasjon til å skrive
noen ord om barn og sorg. Før eller siden opplever barna våre at noen de
kjenner går bort. Så dette er et viktig tema å sette seg litt inn i før man er
kommet opp i situasjonen. Vi regner ikke med at barnets foreldre eller
søsken kommer til dø unge. Det er umulig å forberede seg på, og det skal
vi ikke heller. I løpet av barne- og ungdomsårene vil mange barn oppleve
at oldeforeldre og besteforeldre går bort.

Barn forstår mye mer enn vi tror. De er generelt mye flinkere til å lese
kroppsspråk enn det voksne er. De ser endringer i atferd, kroppsspråk,
ansiktsuttrykk og forstår at noe er galt. Da tror jeg det er viktig å ta seg
tid til å snakke med barnet, fortelle hva som er skjedd, og la det få lov til
å stille spørsmål. Da mormoren til to barn lå for døden, ønsket flere av
barnebarna å få besøke henne. Ville det beste være å skåne dem for det?
Mormor så kanskje litt annerledes ut enn hun pleide. Ville dette synet bli
slik de kom til å huske mormoren sin? Det er nødvendig med åpenhet
overfor barna. De må få informasjon og få lov til å bearbeide sorgen på
sin måte. Barn er ofte flinke til å bearbeide sorg når forholdene ligger til
rette. De går ut og inn av sorgen ved å veksle mellom sorg og lek. De
gråter, prater om det vonde, minnes den døde, og leker begravelse, men
de kan også le, leke og løpe.

Tidligere var det mer vanlig at barna ikke ble tatt med i begravelser. Jeg
syns det er flott at barna får være med og ta farvel. Hvis barn blir nektet
å være med, kan dette føre til at barnet sitter inne med mange spørsmål,
grubler mye, og ikke blir ferdig med sorgen. Det er en hovedregel som
sier: «Der hvor man ikke får informasjon, der tar fantasien over.
Fantasiene er ofte verre enn virkeligheten.» I tillegg har barn under
skolealder en konkret tenkning. Disse to elementene fikk jeg erfare i en
samtale med 5-åringen min en gang hun hadde spørsmål om begravelse.
Jeg fortalte at det bare var kroppen som ble begravet i jorda. 5-åringen så
nokså spørrende på meg og sa: «Men hva gjør de med hodet, da?»

Heldigvis fikk vi oppklart at kroppen ville
bli begravet hel!

Når barn skal være med i begravelse,
kan en måte å forberede dem på, være å
lese en bok som handler om dette. På
Fjære menighetskontor har vi en bok
som heter: «Sverre i begravelse». Vi har
noen eksemplarer til utlån for de som
ønsker. Boka leveres tilbake til presten
eller menighetskontoret i Fjære eller
Fevik. 

Riktig svar:
1.   2. Jonatan
2.  1. Peter
3.  2. Moses
4.  X. Rebekka
5.  1. Priskilla

1 1.Han var sønn av Kong Saul, far til
Mefibosjet og venn av David.
1. Abinadab   X. Mikal   2. Jonatan

2 Han ble reddet ut av fengselet av en engel,
han var fisker og gikk på vannet.
1. Peter   X. Johannes   2. Paulus

3 Han første israelsfolket ut av Egypt, og over-
leverte Guds lov til folket.
1. Josef   X. Josva   2. Moses

4 Hun var gift med Isak og fødte tvillinger.
1. Rakel   X. Rebekka   2. Sara

5 Hun og mannen hennes, Akvilas, var
teltmakere, og de var også Paulus’ med-
arbeidere. 
1.   Priskilla   X. Safira   2. Føbe

F INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG

BIBELquiz

Når barn sørger
FRA MENIGHETSPEDAGOGEN

Etter mye forberedelser, inn-
kjøp, korøvelser, kontakt med
frivillige medarbeidere og
utallige søk på værvarslings-
nettstedene, var endelig alt i
boks. Skaperverkstedet i Fevik
kirke gikk av stabelen kl. 11.00,
og kunne by på ulike works-
hops som trom mekurs med
Kirsti P. Haugen, sangstund
med Ellen Halvorsen Lervold,
breakdance med Ronny «slim
Jim» Han sen og kunstverk-
sted. I tillegg var det kafé-ut-
salg og tom bola-loddsalg hele
dagen. Alle fikk mulighet til å
være med å dekorere et lerret
med malingshåndtrykk. Ler -
ret et som bar innskriften:
«Skapt i Guds bilde», ble

brukt som scene lerret under
konserten i Fevikparken.
Etterpå ble det hengt opp
over inngangspartiet til Fevik
kirke, og vil i hele sommer få
pryde kirka.

Folk strømmet inn i Fevik
kirke og mange myldret på ut-
siden. Sveler, kaker og pølser
gikk unna som varmt hvete-
brød, og det var stor interesse
rundt tombolahjulet hvor det
vanket søte premier. Spesielt
gøy var det også å se alle gut-
tene som var med på
dansekurs og lærte seg det
ene og det andre trikset. I
kunstverkstedet kunne man
komme og gå hele dagen og
lage yndige sommerfugler av

kaffefilter. Kirsti hadde samlet
sammen alle trommer og
rytmeinstrumenter hun
kunne oppdrive, så alle skulle
få anledning til å prøve seg i
trommeringen. Primus motor
for hele skaperverkstedet,

Ellen, samlet små og store til
en hyggelig sangstund.

Da klokka nærmet seg 14.00
og konserten skulle begynne,
flyttet kafeen og tombola inn i
Fevikparken. Her ble det også
issalg fra Helben cafeens is-
vogn, til særlig glede for de
unge. Masse fevikfolk fant
sitteplasser i gresset, på camp-
ingstoler, cafestoler, og en del
ble stående og lytte. Flere
barn kjente seg inspirert av
den fengende musikken til å
løpe litt rundt. Speideren
hadde vært i aktivitet og
hengt opp tau mellom noen
trær, hvor barna kunne klatre
og utfolde seg.

Elle Melle korene: Mini,
Tween og Joy, deltok med
sanger alene og sammen med
søsknene Fjalsett fra Arendal.

Songe-familien sang et par
nydelige sanger også. Mathias
Fjalsett er kanskje første gutt
innenfor kristen barnemusikk
siden Ole Børud. Pernille (17
år), Mathias (14 år) og lillebror
Oliver (10 år) har gitt ut tre
cder og har konserter og
kidzfestivaler rundt om i
landet. De solgte cder og
plakater etter konserten, og
flere av sangene de opptrådte
med var hentet fra den siste
utgivelsen: «Den største». 

Vi benytter anledningen til
å takke alle frivillige med-
arbeidere som gjorde en
kjempeinnsats denne dagen,
og Ellen Halvorsen Lervold
som initiativtaker. Vi håper på
flere skaperverksted og kon-
serter, og at suksessen kan
gjentas!

Skaperverksted

kultur
helg

Lørdag 20. mai
kom endelig
dagen som
mange hadde
sett frem til. 

Familien Fjalsett

De «kule» programlederne, Julie og Maria

Sunniva, Jakob og Elias Songe

Elle Melle Mini på scnene sammen med Pernille og Mathias Fjalsett

Ronny 
«slim Jim»
Hansen 
instruerer
breakedance
for en 
lærevillig
gjeng

F INGUNN METVEIT OLEN  tekst & foto
KJELL-OLAV HAUGEN  foto
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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

TEMASAMLING I FEVIK KIRKE
Kommunikasjonsdirektør
Dag Norbø skal snakke
om det å miste jobben,
hvilke konsekvensene det
har for den som rammes
og hvordan det påvirker
livet til ens nærmeste.

 

det skjer
SNART

STI-TURER I HØST 27. AUGUST og 16. SEPTEMBER
Søndag 27.august etter gudstjeneste ca.kl.12.30:
Sykkeltur til Marivoll. Turleder: Roger Heen
Lørdag 16.september kl.10.00: Tur til Skuggenatten i
Treungen. Frammøte ved Fevik kirke. Vi fordeler oss i
privatbiler og tar med oss det vi trenger av mat og
drikke. Bli gjerne med på tur!
Turleder: Sigbjørn Henningsen
STI- Fevik støtter Normisjons arbeid blant Udi-folket i
Aserbajdsjan og vi samler inn kollekt på turene våre.

27.
aug.

sti

24.
sept.Menighetens fellesgudstjeneste søndag 21. mai — avslutning

for både søndagsskolen og barnekora — var også i år lagt til
Drottningvika. I motsetning til i fjor oopprant dagen med
deilig sol og sommerbris. Gudstjenesten foregikk helt nede
ved vannkanten, med glitrende sjø som bakteppe for alteret,
som var pynta med sommerblomster.

Dagens tekst var om Peters fiskefangst og hans møte med
Jesus på stranden. Mens trosopplærer Ingunn leste, ble
teksten visualisert av barnearbeider Ingvild som Peter og
Tore prest i rollen som Jesus. Han ropte til Peter om han
hadde fått noe fisk. Men garnet var var tomt, og Peter ble
oppfordret til å kaste det på den andre siden av båten. Så ble
garnet kastet og trukket på nytt. Til stor glede for både små
og store var det fullt av fisk — riktignok laminerte plastfisk,
men effektfullt nok! Da ble ble Peter så ivrig etter å treffe
Jesus at han resolutt hoppet i vannet. «Stand in» Ingvild
kunne sitt manus, og var ikke snauere en at hun heiv seg uti
det heller kjølige vannet i Drottningvika!

Flere av barna fra Elle Melle deltok i gudstjeneste, og de
eldste jentene ledet mye av sangen.

Etter gudstjenesten var
det fellesskap rundt grillene,
og folk hygget seg sammen
om maten og noen slag med
kubbespill. 

Når været viser seg fra
denne siden er Drott-
ningvika et fantastisk sted å
samles til gudstjeneste i det
fri og til fellesskap i godt lag.

Syng med oss!kultur
helg

Med en skikkelig scene er Fevikparken er et
ypperlig sted til å ha konsert. Sang forener, og
når vi får være med på en reise i all slags
spennende musikkformer med gode for-
sanger eller solister, som forøvrig holder høy
kvalitet, blir ettermiddagen en fest. Alle fikk
utdelt sangtekster og sang med. I tillegg var
det  issalg fra kafé Helben,  og diverse kaker

m.m. var å få kjøpt. Folk satt enten på gresset
eller på stoler som var satt opp eller tatt med,
og stemningen var kjemegod hos noen små,
men flest store. Koret gjorde det kjempegodt
under kyndig ledelse av Kirsti P. Haugen.
Dette er virkelig noe jeg håper gjentar seg, til
glede for enda flere enn de ca 80 som var
møtt fram. Kanskje arrangementet neste år
kan begynne et par timer før, slik at også
småbarnsfamiliene kan komme. Gratulerer
med et flott tiltak.

F EVA GJESDAL  tekst
KJELL-OLAV HAUGEN  foto

Det ble en utrolig flott ettermiddag i Fevikparken da
Prokor inviterte til «Syng med oss» søndag 21. mai. 

Peters fiskefangst
i Drottningvika



Dagen startet kl. 11 i Fjære
kirke med en kort samling
ledet av sogneprest Helge
Spilling. Fra kirken mar-
sjerte forsamlingen ned til
Olavskilden nedenfor kir -
ken, anført av prester og
pastorer fra ulike menig -
heter, og messingblåserne i
«Brasseriet». Ved kilden var
det kort andakt ved Pater
Gregor fra Fransiscus me -
nighet i Aren dal. 
Omlag 300 mennesker

møt   test i Fjæreparken til
økumenisk pinsefestguds-
tjenesten kl. 12.00, hvor re-
presentanter fra flere kirke -
samfunn deltok, sam men
med musikere og san gere.

Predikanten
Predikant i år var  Kari

Holmås. Hun er overlege ved
Indre Østfold legevakt i Askim,
men har en snart 40 års tjenes-
te bak seg som en profilert fri-
tidsforkynner i en rekke kirke -
samfunn og kristne miljøer.
Helt i starten på sitt virke
hadde hun en opplevelse som
har vært avgjørende for hen -
nes forkynnergjerning hele
tiden siden. Hun var bare 21 år,
hadde vært forkynner i 2 år, og
skulle tale på en ungdoms-
gudstjeneste. Hun hadde
jobba og forberedt seg hele
dagen, men kjente at det ble
bare døde ord, og at hun ikke
hadde noe å gi. Hun ba og ba:
«Herre, gi meg det, gi meg
det!» Hun visste at hun til slutt
måtte reise seg, og i det øye-
blikket hun reiste seg, kom det
én setning til henne: «Herren
er her og spør etter deg!» Den
ene setningen gav hun videre
til forsamlingen, og da den var
sagt, fikk hun tre punkt til som
hun så forkynte over. Etter
møtet kom en ung gutt frem
og sa: «Jeg må ta imot Jesus i
dag. Jeg kjenner at han er her
og spør etter meg.»  Etter den
erfaringen sa hun til Gud:
«Hvis du vil bruke meg som
forkynner; Herre, før meg ikke

inn i fristelsen til å ta mine
budskap i mine egne hender.»

— Etter den opplevelsen
visste jeg at det handlet om
lydighet. «Det det handler om
Kari, er at jeg er Gud, og du er
min tjener. Det handler om det
jeg kaller deg til!  Alt annet er
døde gjerninger uten frukt.»
Det har vært en kamp å gå
tomhendt, bekjenner hun. 

— Det betyr ikke at jeg ikke
er forberedt, men jeg er tom -
hendt. 

Etter mange år traff hun
denne mannen igjen. Da fikk
hun vite at han hadde dratt
hjem til heimplassen sin og
drevet kristen barne- og ung-
domsarbeid i 20 år.

Prekenen
Da hun gikk på talerstolen i

Fjæreparken åpnet hun med å
si følgende: 

— Å lære å kjenne Gud er å
gjøre alt i livet om til bønn. Og
hun understreket; ALT — føl-
elser, konflikter, drømmer,
omstendigheter, behov — alt!
Og det er stor forskjell på å
tenke på og om livet, og det å
bade livet i bønn! Det er grovt
sett to typer kristne: De som
teoretisk forholder seg til at

Den hellige ånd finnes, og de
som i store og små ting i livet
stoler fullt ut på Den hellige
Ånd og at Den hellig Ånd bor i
dem.

Resten av talen delte hun i
tre punkt:

— 1. Slapp av i Jesu navn!  (Joh.
16,8 og Joh. 6,44). Vær deg selv,
men fall ikke for fristelsen til å
tro at det er du som skal gjøre
det. Være villig til å bli med
utenfor din egen komfortsone,
sammen med Den hellige Ånd
og mennes ker du møter.

— 2. Der Ånden er, der er
frihet! (1. Kor. 6,12).

Med utgangspunkt i sitt eget
liv, fortalte hun om hvordan
Ånden satte henne fri ved å
vise at alt i hennes liv var Hans. 

— Gud har holdt dom over
synden i min natur. Han elsker
meg, velsigner meg, hører
mine bønner akkurat like mye
om jeg er fri eller sitter fast i
meg selv. Hvis mitt hjertet for-
dømmer meg, er det fordi jeg
ser innover på meg selv. (Rom.
8,1-3 og 1. Joh. 3,20-21). Der-
nest viste Ånden meg at Jesus
ikke bare hadde tatt for-
dømmelsen og gitt meg selv-
respekt. Han viste meg også at
Jesus bodde i hjertet mitt og at

det var Han som skulle seire i
fristelsene. Jeg slutta å be om
kraft og styrke, men lærte å
stole på at Jesu Ånd var inni
meg og øvde meg på å la Han
overta. Når fristelsen var der,

sa jeg «Kom Jesus! Jeg kan
ikke, men du er i meg og du
kan…» Litt etter litt var jeg helt
fri. (Gal 2.20) 

— 3. Det hellige byttet. Å la seg
fylle og lede av Ånden, handler
ikke om å føle noe spesielt,
men å tro at Han bor i oss slik
Guds Ord sier. Mange av oss
vet mye om hva svakhet er,
fysisk, psykisk eller åndelig.

Også her knyttet hun an til
erfaringer fra sitt eget liv, til
angst og følesesmessig svak het
som har fulgt henne som en
smerteskygge i 15 år. Etter
hvert har hun forstått at
kanskje er denne svakheten en
større velsignelse enn om hun
hadde blitt helbredet fra den,
fordi, som Paulus også vitnet:
«Kraften fullendes i skrøpe -
lighet». 

— Der jeg selv ikke kan, der
kan Jesus. 

I garderobeskapet hennes på
jobben står Kol. 3,12: «Dere er
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PINSEFEST
I FJÆREPARKEN

ØKUMENISK

Kari Holmås, overlege og fri-
tidsforkynner, prekte på årets
pinsefest.

F PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto
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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!

Å arrangere pinsefestgudstjeneste i Fjæreparken har ofte vært en utfordring. Været har
fra tid til annen satt en stopper for utendørsarrangementet. Men ikke denne gangen. Et
strålende junivær var den perfekte rammen rundt arrangementet. Budskapet som ble
formidlet gjennom ord og toner, måtte gi noen og en hver litt å arbeide med, og slik at
den perfekte rammen også fikk et solid innhold.

Guds utvalgte, helliget og
elsket av ham: Kle dere derfor i
inderlig medfølelse, godhet,
vennlighet, ydmykhet og
tålmodighet». På den vonde og
tunge dag har jeg ikke disse
kvalitetene i meg selv, men
Jesus har dem alltid. Jeg ber
om at Ånden skal ta av Jesus
sitt og gi til meg slik at andre
merker disse egenskapene hos
meg. Og jeg stoler på at Jesus
vil «tyte ut». Så går jeg inn i
oppgavene og kan konsentrere
meg om pasientene mine, uten
å være fanget i min egen svak-
hetsfølelse. Dette betyr ikke at
jeg føler meg spesielt Jesus-
aktig, men jeg merker jeg blir

fri til å bruke kunnskapene
mine og personligheten min
slik at det blir godt for andre å
møte meg - og det er bare et
Guds under. Da kan alle dager
bli pinsedager der Guds kjær-
lighetsild faller på én og én og
én...

Åpning av Bibelstien
Etter gudstjenesten var det

offisiell åpning av Bibelstien
som FMU  har ryddet og laget i
stand i skogen og heia bak og
ovenfor Fjæreparken. Se mer
om dette på side 8.
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Rørlegger 
Liene AS

Fevikveien 34
4870 Fevik

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

Vakttelefon: 91812530 / 91339452

ÅPNINIGSTIDER
Mandag - fredag 07.30 - 15.30

E kan huske...
KJELL-OLAV SER TILBAKE

Skrekktur
over Skagerak

40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet

Fredag 24. mars kjørte vi
nordover mot Setesdal, nær -
mere bestemt Bygland. Etter
et lite stopp i Evje for å kjøpe
inn godteri dro vi opp til et
stykke ovenfor KVS Bygland,
og parkerte bilene. Der ble vi
kjørt videre opp med skolens
snøscooter inn ca 3-4 kilo -
meter inn på heia. Og utford-
ringene stod i kø for enkelte.
Det viste seg nemlig det at
hytta var uten både  innlagt
vann eller strøm. Utedo var og
en artig opplevelse for mange.
Men det faktum at hytta lå i et
område uten dekning var nok
den hardeste kneika for
enkelte. Men jammen gikk det
jo godt det óg. Det var faktisk
en del som kunne tenke seg
mobilfri oftere!

Fredagen gikk med til å
varme opp hytta, lage oste -
smørbrød og spille kort. Natta
blei lang. Dagen etterpå var
været av aller flotteste sort!
Skyfri himmel og vindstille
for hold gjorde stemninga
topp. Etter en god og lang
frokost pakket vi sekken og la
ut på vandring i ca 200 meter,
for å skyte leirduer. Etter et in-

tensivkurs utført av skyte -
bane ansvarlig Erlend fikk de
som ville teste ut det å skyte
med hagle, og for mange var
det første gangen. Da vi etter
noen timer på skytebanen
kunne gå ut og plukke opp
nesten alle leir duene igjen var
kanskje ikke treffsikkerheten
så stor. Snakk om miljøvenn-
lighet!

Etter leirdueskyting var det
tid for lønsj. Vi forflyttet oss i
trygg retning og satte oss i en
bakke med gode muligheter
for å lage skihopp. Der satte vi
i gang konkurranse i å lage bål
– med noe varierende resultat.
Etter pølsegrilling lagde vi et
hopp og akte både med snow -
board og akebrett.

Kvelden kom og kjøkkensjef
Marte satte i gang med å lage
taco til gjengen. Etter et stort
og smakfullt måltid var gjen -

gen klar til å sove. Da vi fant ut
at klokka bare var sju, måtte
det være et godt tegn. Vi satt
og snakka og var sosiale (uten
sosiale medier!) helt til
midnatt. 

Morgenen etter var været
om mulig enda bedre. Det var
med blandede følelser vi
vasket og forlot Jordalshytta.
Mange gledet seg til å komme
seg ned til siviliserte strøk
med dekning og ”inne-do”,
mens vi alle gjerne skulle hatt
noen dager til uten bekym-
ringer og støy.

Vi ble hentet av snøscooter
og kjørt ned fra fjellet. Det
plinga godt i mobilene da
kom til bilene. PK har vært
miljøarbeider et år etter han
selv gikk på KVS Bygland, og
hadde tilfeldigvis bursdag
denne søndagen. Det gikk
selvsagt ikke forbi i stillhet, og
vi ble invitert inn på skolen på
boller, kake og is for å feire.

Takk til alle 14 ungdom-
mene som ble med på en all-
deles hyggelig hyttetur! Vi
gleder oss allerede til flere
turer, blant annet den årlige
kanoturen vi arrangerer sam -
men med Spiren i juni.

Tusen takk til KVS Bygland
for lån av hytte og snøscooter!

FMU-friluftsgruppa
på hyttetur i Setesdal

Fredag 3. mars fylte vi 4
biler og satte snuta mot
Bykle, og den årlige Bykle -
konferan sen, i regi av Agder
og Tele mark Bispedømme.
Av to talt 100 deltakende
ungdommer var vi rundt 20
stk fra FMU, så vi Fjærefolk
var godt representert! 

I løpet av helga snakka vi mye
med forskjellige ledere i andre
ungdomsarbeid på Sørlandet,
der vi lærte mye – og vi kunne
lære bort ting. Erfaringsdeling
var veldig lærerikt, og vi fikk
følelsen av å være en del av
noe større. Det sosiale på
turen var veldig viktig for
mange av oss, og vi hadde
mye leker og underholdning.
Et par timer med ledig tid
lørdag ettermiddag gav noen

av oss mulighet til å dra til
Hovden Badeland. Andre tok
skia fatt og gikk noen runder i
«ljosløypa». 

På lørdagskvelden fikk vi
besøk av Biskop Stein, og fikk
anledningen til å stille vans-
kelige spørsmål, under posten
«grill en biskop». Vi fikk både
kloke og velformulerte svar. I
løpet av helga var vi også
innom flere seminarer som
trosforsvar, trosbygging, og
relasjonsbygging.

Lørdag kveld var det klart
for underholdning og vi
hadde det fantastisk moro
med leker og konkurranser.
Noen av oss ble kanskje litt vel
engasjert. Etter søndagens
gudstjeneste, der FMU-ere
deltok med bønnelesning, tok
vi turen hjemover igjen. Alt i
alt hadde vi en lærerik, spenn-
ende og inspirerende helg på
Byklekonferansen. Vi gleder
oss til neste år!

FMU-ledere på
Byklekonferanse
F PER KRISTIAN BORGE

ERLEND GUNSTVEIT
tekst & foto

Delegasjonen fra FMU utgjorde om lag 20 prosent (ca 20 av
totalt 100) av deltakerne på Byklekonferansen i mars. Det
må kalles «godt representert».

F PER KRISTIAN BORGE
ERLEND GUNSTVEIT
tekst & foto

FMU har hatt friluftsgruppe i ett år nå, og da var det jam -
men på tide med en helgetur! Turen gikk til en av KVS
Bygland sine hytter — og for en tur!

Disse to rapportene fra FMU var egentlig klar til forrige ut-
gave, men kom dessverre ikke på. 

Dette skjedde søndag 31. juli 1988. FMU hadde vært på en av
sine sommerturer i Sverige og Danmark. På ferjekaien i Hirts-
hals ble vi ledere stående og snakke med noen håndballjenter
som også skulle med fergen. På bussen sto det Jesus Lever og
håndballjentne tøysa med det. Vi får vente med det til vi dør
eller noe i den retning sa de. Da sa jeg til en av jentene ja det vet
vi jo ingenting om når vi dør Jentene gikk ombord fergen og vi
kjørte bussen ombord. Det var ruskete vær og gamle «Borgen»
var ikke det mest stabile skipet i Fred Olsens skipstonasje, så
mange ble skikkelig sjuke.

Så skjedde det. Midt ute i Skagerak kom det melding på
høytalerne og at det var kommet en bombetrussel mot fergen.
Alle måtte samles i salongene for at manskapet kunne søke
igjennom fergen. Det ble en meget trykket stemning og mange
begynte å grine. Jeg kom ned i salongen og plutselig kom hun
som jeg hadde snakket med på kaia. Hun kastet seg rundt
halsen min. «Jeg vil ikke dø nå!» hulket hun. Hun var helt for-
tvilet og angret det hun hadde sagt. Jeg fikk trøsta henne, og
etter hvert måtte vi samle alle fmu’erne for å trøste dem.

Arve Konnestad var også med som leder. Han var på den
tiden utrolig lite sjøsterk; bare han så sjøen ble han kvalm. Han
hadde lagt seg for natta, vi banka på og sa at det var kommet en
bombetrussel, vi hørte et skritt på gulvet — og så var han tilbake
i senga. Han var helt ute av stand til å ta vare på noen.

Det var blitt sein kveld og mørkt, og folk sto åpenlyst og ba i
salongen. En eldre mann jeg snakket med, fortalte at han hadde
seilt under krigen. Han kom med følgende melding: «De finner
ikke noe bombe. De henger under båten». Ikke så veldig be-
roligende.

Det ble noen lange timer på sjøen inntil vi klappet til kai i
Kristiansand, forsinket men glade for å ha fast grunn under oss.

En skremmende opplevelse som satte en støkk i oss alle. Vi
fikk i etterkant vite at det var ringt inn en bombetrussel mot alle
fergene til Fred Olsen, men heldigvis var det falsk alarm.

Bibelstien er
en realitet

Stien starter ved innerste
enden av grusbanen. En liten
stall med en krybbe er
tablået som markerer be-
gynnelsen. Derfra går løypa
oppover i skogen i en bue
rundt parken og kommer
ned ved scenen. En rekke
trær er felt og ryddet vekk,
skogbunnen er ryddet så det
er lett og godt å gå på brei og
god sti hele veien rundt. 

— Det er noen bratte
partier, men vi har testet
med åttiåringer, og det har
gått bra, forteller Kjell-Olav
Haugen.

— Sliter man litt med
ballan sen kan det nok like
vel være godt å ha ei hand å
holde i. Rullator går dårlig …,
innrømmer han.

På det høyeste punktet,
som bærer skiltet «Golgata»,
hvor det er utsikt helt til
havet, står et stort tømret
kors solid forankret i fjellet.
Kanskje et nytt landemerke?
Langs stien er det satt opp en
rekke tavler med bibeltekster
det kan mediteres over. En
naturlig klippe mot slutten
av stien illuderer den tomme
graven. 

Ved åpningen i pinsen var

det satt ut noen midlertidige
tablåer enkelte steder.

— Vi har noen flere idéer
og forlsag til viderutvikling
av stien, forteller Kjell-Olav.
Det er også kunstnere som
har henvendt seg til oss og
lansert tanker om ting som
kan gjøre stien enda mer
opplevelsesrik og inter-
essant.

Uansett er det en kjempe -
jobb som er gjort så langt.
Her har man fått et flott nytt
tilskudd til en ellers inn-
holdsrik park, som appelerer
både til barn og voksne. De
som har ansvar for trosopp-
læringen har ganske sikkert
for lengst begynt å tenke ut
hvordan stien kan brukes.

Idéen om å etablere en bibelsti i heia bak Fjærepar -
ken er en gammel drøm. Nå er den endelig realisert.
FMU’ere stått på, felt trær, ryddet skogbunn og eta blert
bibelstien. 2. pinsedag var det offisiell åpning.

F PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto

Et nytt landemerke på
stiens høyeste punkt.

Kvinnen ved Sykars brønn

Stilfull åpning av stien

STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

Støtt kampen mot
menneskehandel

og sexslaveri i
India/Nepal

konto 3000.15.47107

STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

Trolldalen øst 15, Fevik
konto  2801.02.58148

BLI FADDER!



Det er med glede vi kan presenterer årets
gjester. Vi skal få bli litt mer kjent med dem,
ikke bare som ansikter i avisen eller som tema–
og andaktsholdere. 

Søndag 18. juni kl. 20.00
Tema: «Er dåpen vår eneste redning?»
Gjest:  Inge Berg Pettersen
Vi kjenner Inge som vikar på Fevik for et godt
år siden. I dag jobber han som institusjons- og
prostiprest i Arendal prosti. 

Søndag 16. juli kl. 20.00
Tema: «Fra nå av skal du fiske mennesker»
Gjest:  Per-Kristian Finstad
Per-Kristian bor på Fevik og er engasjert i kirka

og har vært med i menighetsrådet og kirkelig
fellesråd de siste årene og er aktiv i Fjære his-
torielag. Han flytte til Fevik fra Østlandet og
har jobbet i LO før han ble pensjonist. 

Søndag 6. august kl. 20.00
Tema: «Jesus sier: Legg ditt åk på meg. Men
hvor lett er det?»
Gjest:  Svein Harberg
Svein er stortingspolitikker og har tidligere
vært ordfører i Grimstad. Han er vant til et
hektisk liv med raske skifter og mye reising.
Han vokste opp i Bergen og faren var krets-
sekretær i Indremisjonsforbundet. 

Vi håper å se deg i Fjære kirke i sommer!

Nye medlemmer til
Fevik menighetsutvalg

Menighetsutvalgene på
Fjære og Fevik er underutvalg
til menighetsrådet med opp-
gaver knyttet til arbeidet i
Fjære kirke og Fevik kirke.
Menighetsrådet godkjente
Leif Andreassen og Thomas
Schaefer som nye medlem -
mer i menighetsutvalget på
Fevik. De andre medlemmene
i utvalget er Jan Inge Tunges-
vik, Berit Fjelde Halvorsen,
Per Kristian Finstad, Øystein
Abrahamsen og Tore Laukvik.
I tillegg deltar Anne Marie
Midtbø på møtene.

Reduksjon i dekning
av stillinger

Menigheten får dekket
kostnader til et bestemt antall
stillinger fra Fellesrådet. På
grunn av bortfall av inntekter
i Fellesrådet er det ikke tilst-
rekkelige  midler  til å dekke
kostnader til alle stillinger i
menigheten. Menighetsrådet
ønsker ikke å redusere be-
manningen og vil derfor
dekke kostnader til 0,4 stilling
av egne innsamlede midler.
Menighetens givertjeneste vil
være avgjørende for de tilbud
menigheten kan gi medlem -
mene fremover. Vi håper der-
for at enda flere vil være med
å gi fast til menighetsarbeidet.
Se egen spalte om fast giver-
tjeneste.

Evalueringer
Menighetsrådet foretar en

evaluering av de gudstjenes -
ter og arrangementer som har
vært siden siste møte. Fra pås-
ke til pinse har det skjedd mye
i vår menighet med konserter,
gudstjenester, kultur helg på
Fevik, familietur med gudstje-
neste i Drottningvika, Kristi
himmelfarts-marsj, medar -
beiderfest med innslag fra
Ecuador, bibelsti og øku -
menisk pinsefest. Dette er
mange fine og verdifulle ar-
rangementer for vår menig -
het.

Tilbakemelding fra
Ecuador-turen

De tre FMU-ungdommene
som deltok på turen til

menighetens misjonsprosjekt
i Ecuador var Kristine Hen -
ningsen, Dag Erik Røkenes og
Edina Thorsnæs. De var
innom menighetsrådet og
fortalte litt om opplevelsene
på turen.  De ga også en fin
orientering  med bilder/film i
på menighetens medarbei -
der fest i slutten av mai. Vi er
veldig stolte av disse fine re-
presentantene for menig -
heten vår.

Søknad om låneopp-
tak for kjøp av ny buss
til FMU

Den gamle FMU-bussen er
moden for utskifting. Bussen
blir brukt til å hente de unge
til arrangementer på FMU-
bygget og turer i inn- og ut-
land. I tillegg blir bussen brukt
til andre grupper i menig -
heten og til utleie. Den er et
viktig arbeidsredskap i ung-
domsarbeidet og menighets-
rådet er glad for det frivillige
arbeidet som blir utført i for-
bindelse med bussdriften.
Menighetsrådet godkjente at
FMU søker Fellesrådet om lån
til ny buss innenfor en ramme
på 1,2 mill kr. 

Ny styringsstruktur i FMU
En arbeidsgruppe fra

menighetsrådet og FMU har
kommet med forslag om ny
styringsstruktur i FMU.  Det
gjelder ansvarsomåder og re-
kruttering til driftsstyret for
FMU og undergrupper som
ledergruppa, bussgruppa og
loppemarkedsgruppa. I tillegg
kommer ulike interessegrup -
per, som også er en del av
FMU. Forslaget fra arbeids-
gruppa ble vedtatt med et par
mindre tilføyelser.

Parkeringsansvar  for
Fjæ re heia

Agder teater skal ha opp-
setting av Terje Vigen i
Fjæreheia fra 4.-12. juli, alle
dager unntatt 9. juli. Fjære
menighet har ansvar for å
stille med parkeringsvakter.
Ansvaret blir fordelt med to
kvelder hver for medlem -
mene i menighetsrådet,
menig hetsutvalgene i Fjære
og Fevik og FMU. Inntektene
for parkeringen er et viktig bi-
drag til menighetsarbeidet.

Menighetsturer  og
planleggingsmøte

Det er kommet to forslag til
menighetsturer. Det ene er en
helgetur for hele menigheten
til et leirsted i nærheten. Det
andre er en historisk tur til
Skottland med Lindisfarne og
Iona. Menighetsrådet vil
arbeid videre med disse for-
slagene og komme tilbake til
mer konkrete opplysninger
senere.

I tillegg ble det behandlet et
forslag om å holde et plan -
leggingsmøte med menig-
hetsrådet, menighetsutval -
gene og staben til høsten. Vi
ønsker å tenke helhetlig om
utviklingen av vår menighet
og hva vil vektlegge i arbeidet
fremover. Dette blir en videre-
føring av handlingsplanen fra
i fjor, der vi allerede har gjen-
nomført mange av tiltakene.
Menighetsrådet vil komme
tilbake til mere detaljer om
planleggingsmøtet.

Tomt for ny kirke
på Fevik

Det ble orientert om råd-
mannens forslag  til For-
mannskapets  og Kommune -
styrets møter i juni om tomt
for ny kirke på Fevik. På bak-
grunn av tidligere politisk
vedtak var  rådmannens
samlede vurdering at det ville
være hensiktsmessig å be-
nytte muligheten nå for å
erverve en av naboeiendom-
mene  for en fremtidig ut-
bygging av ny kirke på Fevik.
Rådmannen ville vurdere
nærmere behovet for en
annen aktuell eiendom før det
blir  inngått avtale om erverv
av denne eiendommen. 

Møtedatoer for menig-
hetsrådet  høsten  2017

Det ble bestemt å holde
møter 6. september, 18. okto -
ber, 29. november og 13.
desember.
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Vi er ett — vi er mange

HILSEN
PRESTENmenighets-

RÅDET

fra

F PER ARNE GULSTAD
leder for menighetsrådet

1   Nå dekkes bordet, nå tennes lyset, 
og den som vil, kan få slå seg ned 
og legge av seg alt det som tynger, 
og ta imot Herren Jesu fred.

2   Rop ut på torget, rop ut på gaten 
at det er tid til å komme hjem. 
Og den som lytter, skal finne veien, 
og den som leter, skal finne frem. 

3   Nå tennes lyset langs alle gater, 
og bordet dekkes på byens torg, 
og bordet venter oss i Guds himmel, 
der ingen bærer på savn og sorg. 

SALMEN NORSK SALMEBOK NR 621  •  TEKST: Hans Olav Mørk •  MELODI: Hans Olav Mørk

Velkommen til kirken
gudstjenester & arrangement

FJÆRE kirke
31.08. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
27.08. 11:00 Gudstjeneste ved Helge Spilling 

og Kjell Olav Haugen. 
Presentasjon av konfirmantene

24.08. 09:00 Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
20.08. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
17.08. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
10.08. 09:00 Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
06.08. 20:00 Sommerkveld v/Vidar Øvland
03.08. 09:00 Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
30.07. 11:00 Gudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
27.07. 09:00 Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
20.07. 09:00 Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
16.07. 20:00 Sommerkveld v/Vidar Øvland
13.07. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
06.07. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
02.07. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
29.06. 09:00 Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
25.06. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling

FEVIK kirke
27.08. 11:00 Gudstj. for store og små v/Tore Laukvik. 

Førsteklasse elever spesielt invitert.
13.08. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik

PREKEN
TEKSTEN

3. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN • 25. juni

15 En av gjestene som hørte dette, sa til ham:
«Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» 16
Men Jesus sa til ham:

«Det var en mann som ville holde et stort gjes-
tebud, og han innbød mange. 17 Da tiden for
gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted
for å si til de innbudte: ‘Kom, for nå er alt ferdig!’ 18
Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter
den andre. En sa: ‘Jeg har kjøpt et jordstykke og
må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg
unnskyldt.’ 19 En annen sa: ‘Jeg har kjøpt fem par
okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å
ha meg unnskyldt.’ 20 Og en tredje sa: ‘Jeg har
giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.’ 21 Tjeneren
kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble
husherren sint og sa til tjeneren: ‘Gå straks ut på
byens gater og torg og hent inn de fattige og
uføre og blinde og lamme.’ 22 Tjeneren kom tilbake
og sa: ‘Herre, jeg har gjort som du sa, men det er
ennå plass.’ 23 Da sa herren til tjeneren: ‘Gå ut på
veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så
huset mitt kan bli fullt. 24 For det sier jeg dere:
Ingen av dem som var innbudt, skal få smake fest-
måltidet mitt.’»

Lesetekster: Jes. 25,6-9 / Åp. 19,5-9

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 

Vi har nettopp feira Økumenisk pinsefest i Fjære. Det blei en flott
dag med mange folk fra ulike kirker og menigheter - og ei varm
sol og mild pinsevind som gleda oss. Det er fint å markere at vi
tror på den samme treenige Gud og vi hører sammen i et
mangfoldig fellesskap – sjøl om vi er uenige i enkelte ting og har
litt ulike tradisjoner og kultur i de forskjellige kirkene. «Må de alle
være ett, slik du Far er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i
oss, for at verden skal tro at du har sendt meg». Johs 17,21. Slik ba
Jesus for sine disipler før han døde. Det kan vi også gjøre til vår
bønn. Og vi kan arbeide for å synliggjøre den enheten som vi har.
Det ligger både smerte og lengsel i en sånn bønn. Der er ikke godt
når uenighet splitter, det er vondt å ikke kunne dele felles natt-
verdbord med alle kirkene – eller at ikke alle menighetene ser å
kunne være med på en felles, økumenisk pinsefeiring.

Men vi må også lære oss å leve med uenighet, se positivt på
mangfoldet og mulighetene i det å være mange ulike kirker og
menigheter. Den kristne kirka er et fargerikt fellesskap verden
over. Vi er «levende stein» i det byggverket der Jesus er «hjørnes-
teinen», 1. Pet 2,4-7. Vi er satt til å bygge menigheten videre, gå ut
og gjøre alle folkeslag til disipler, gjennom dåp og opplæring. Det
er dette Pinse handler om: Den hellige og verdensvide kirke der vi
skal få høre og dele ordet om Jesus, få ta imot og gi videre tilgiv-
elsen for syndene, nåden og freden fra Gud – et fellesskap der
kjærlighet, tro og håp kan vokse og prege oss.

Vi er ett – og vi er mange. Vi hører sammen – og vi er ulike. Gud
samler oss – og Gud sender oss ut.  Han sender oss sin Ånd – han
utruster til tjeneste.  Det er fint å ta imot og hvile i nåden. Og det
er godt å kunne brukes i «vingården» å være vitner om Jesus – så
flere kan høre budskapet og komme til tro på Jesus!  Vi er mange
og vi står sammen i dette oppdraget. «Jesus kom og stod midt
iblant dem og sa: Fred være med dere! Så åndet han på dem og
sa: Ta imot Den Hellige Ånd. Som Far har sendt meg, sender jeg
dere!» Johs 20,19-22.

Med ønske om en god sommer til dere alle!
Glad pinse-hilsen fra Helge prest

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

Vi i Fjære menighet inviterer både fast -
boende og turister til «Sommerkveld i
Fjære kirke» tre ganger i løpet av den
kommende sommeren. Vi ønsker med
dette å gi et gudstjenestetilbud i tillegg
til søndag formiddager. Det blir lagt
opp til mye sang og musikk, en kort
preken, gjester som det samtales med,
og rom for ro og ettertanke.



Dei to sikraste tinga i livet — det er dei vi kan seie minst om: At vi bli
født og at vi døyr. Vitskapen har utvikla sikker kunnskap om fosteret i
mors liv og om korleis barnet gjer seg klar til å møte verda. Og døds-
prosessane i kroppen er dokumenterte. Vi skjønar jo som regel når
eit menneskeliv ikkje kan vare — om det er på grunn av sjukdom,
aldring eller ulukker.

Likevel ver det lite vi veit: Kvar kjem vi frå? Kvifor vart akkurat eg
eg? Og sjølv om menneske kan fortelje om sine opplevingar fra
nesten død; om varmt lys og mjuke stemmer, har dei vendt attende
til livet utan å kunne seie noko sikkert om kvar vi går etter dette. Det
er dei store spørsmåla i livet, dei vi aldri blir ferdige med. Det er
spørsmåla vi — kanskje heldigvis — aldri får svar på.

Dei sikraste orda vi møter det ukjende med her i kyrkja, dei som
omkransar oss frå fødsel til grav, det er orda som lyder ved vår dåp
og ved vår gravferd: Lova vere Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, han som i
si store miskunn har fødd oss på nytt til ei levande von ved Jesu Kristi opp-
stode frå dei døde.

Når orda lydde ved vår dåp vart dei følgde av tre auser med vatn.
Når dei lyder ved vår død, er dei fylgde av tre skuffer med jord. Det er
dei tre dagana Jesus var i dødsriket og vann over døden. Det er den
treeinige Gud — vårt heile gudsbilde.

Vårt liv byrjar med Jesu død. Av død veks livet fram. Ein skulle tru
at det var rett å seie Etter Livet kjem Døden. Men å leve i lyset frå
oppstoda er å halde fast på det motsette, at etter Døden kjem Livet!

Det betyr ikkje at det livet vi lever her på jorda er eit dødt liv som
berre ventar på å fullendast og
bli verkeleg når vi ein dag døyr.
Det ville vore skrekkeleg om
det var slik vi tenkte om livet
vårt. For vi skal jo glede oss
over og takke for Livet! På ein
dag som denne er det det
einaste rette: Vi skal takke for
alt godt vi får oppleve av
kjærleik mellom menneske, av
natur og kunst, av å få bruke
evner og krefter.

Forfattaren Edvard Hoem har sagt noko om dette: Jo, eg håper på
det evige livet. Men det byrjar i så fall her. Og det foregår no. Og eg håper
og trur i mine beste stunder at det vil halde fram. Men her har eg ikkje
lenger sikker grunn under føtene.

Eg har teikna Ragnhilds kiste med eit kors. For korset er det ster-
kaste symbolet vi har — i kyrkjene våre, på gravene våre, i kunsten.
Det tillet oss å dvele ved døden kvar gong blikket vårt fell på det.
Likevel er det håp i det. For korset er også eit symbol for livet. Livet
med den oppstandne Kristus. Livet vi lever her og no. Håpet vi ber
med oss om ein dag å sjå kvarandre igjen.

Håkon Gullvåg har i eit av sine alterbilde måla ein Kristus-skikk-
else som rekker hendene ut mot menneske i ein velsignande beveg-
else. Men ansiktet er skjult. Dekka til med eit slør, slik det ofte er i
Gullvågs kunst. Kristi ansikt er skjult — slik det også er for oss i livet,
nokre gonger. Midt i det travle. Midt i det som er godt, det som er
livet når vi kjenner livet på det aller beste. Men også midt i det vonde,
midt i det som er så smertefullt at det nesten ikkje er til å bere, greier
vi ikkje alltid å sjå Kristi ansikt, kjenner vi ikkje Guds nærvær.

Men trua vår seier at han er der likevel. Han strekker hendene ut
mot oss, slik som i Gullvågs alterbilde. Vi skal  sleppe å møte døden
åleine. Han er der med sin kjærleik og nåde, sjølv om vi ikkje kjenner
han igjen.

Det vi har med oss av tru om oppstandelsen, om liv etter døden,
kan ikkje bevisast. Vår erfaring ender der. Det kjennes endeleg. Det
er dette vi kan seie om livet. Men så skjedde noko som endra trua vår.
Ei hending som ikkje er til å begripe. Ei oppstode som vi trudde ikkje
kunne vere mogeleg. Eit menneskeliv som ingen andre har levd.
Jesus Kristus er det som har gjort så sterkt inntrykk at vi kan velje å

tru på livet etter livet, på tross av døden.
Så kan vi prøve å tenkje tanken at å døy er å overgje seg til ein

kjærleik som er sterkare enn døden. Og at vi alle blir tekne imot i den
kjærleiken.

Gravferdstale
Domprost i Nidaros, Ragnhild Jebsens
tale i Ragnhild Sølvbergs begravelse i
Fjære kirke 12. mai
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Fevik kirke har aldri vært
pyntet slik før som den var da
Runar Røyset skulle grav -
legges. Derfor var det et uvant
syn som møtte dem som var
kommet for å ta et siste farvel
med ham. Da jeg kom frem til
døra inn til kirke rommet, var
det det første som slo meg: Så
vakkert! Så Runar — å villle
avslutte her, slik!  Siste reis i
en trekvit kiste. Kanskje var
det tilfeldig at så mange av
fargene i kirkens vakre alter -
bilde gikk igjen i blomstene i
kransene. I alle fall virket alt så
helt og harmo nisk. Jeg kunne
ikke unngå å tenke at dette
hadde Runar bifalt om han
kunne. Her i dette rommet
hadde han hatt sin jevnlige

gang i mange år. Herfra ville
han ta farvell.
Det blir fort fullt i Fevik kirke.
Denne dagen var rommet fylt
på mer en én måte. Midt i
sorgen var det et nærvær av
takknemlighet — gode min -
ner og ord fra Runars familie,
og fra Oddvar prest, som har
vært både kamerat og prest
for Runar.

Døden kom i forgrunnen
disse første dagene i mai. Å ta
farvel, at men nesker dør, er en
del av livets rytme og kirkens
liv. I en jevn strøm kommer
nye små men nesker inn i livet,
og vi gledes og vi fryder oss.
Men i andre enden skjer det
hele tiden at men nesker for-
later jordelivet, og vi sørger
over tapet. «Sorgen og gleden
de vandrer til hope».

Vi ser navnene på dem som

har gått bort — noen er
kjente, andre ikke. 

Nytt dødsbud
og enda en gravferd
Samme dag som vi tok farvel
med Runar, kom budet om at
Ragnhild Sølvberg var død.
Hun og mannen Ivar har sin
bolig på Vessøya, bare noen
dugelige steinkast fra huset til
Kari og Runar Røyset. Ragn -
hild arbeidet ved Trøn de lag
Teater, men reiste hit ned så
ofte hun kunne. Og når hun
var her nede, kom hun ofte til
gudstjeneste i Fevik kirke.
Hun følte seg hjemme her.  I
flere sammenhenger var hun
også delaktig i gudstjenesten
og gav stemme til tekten opp-
leser — sist nå i påsken, i
gudstjenesten lagfredag i
Fjære kirke. Fjæreposten had -
de et lengre intervju med hen -
ne i nr. 2 2013. Nå var hun
blitt pensjonist og gledet seg
til kunne være mer på Ves-
søya. Slik ble det ikke. 12. mai
var det avskjed med Ragnhild
i Fjære kirke. Fordi jeg hadde

hadde gleden av kjenne og
vært sammen med begge dis-
se to flotte menneskene,
rykket tanker om livets av-
slutning frem i bevisstheten,
og det ble det noen dager
hvor mange tanker kretset
om død og gravferd, men
også om håp, lengsel og for-
ventning.

Noen ganger har man føl-
elsen av hendelser «kom mer
i klom per». Slik opplevdes
disse maidagene.

Ettertanken
Gravferd handler selvsagt om
sorg og savn, spesielt for dem
som er direkte berørt. Et
men nesket er gått ut av tiden
for aldri mer å komme tilba -
ke. Det er det vanskelig å for-
sone seg med, og det tar tid.

Å være tilstede som til -
hører, som venn og kjenning,
er annerledes. Tanker om -
kring ens eget liv, og fore -
stillinger om himmelen og
livet etter dette, melder seg,

og vi tenker hvert vårt, alt
etter hvem vi her, hva vi tror
og hvor vi er i livet. Jeg tror
mange vil skrive under på at
en grav ferd rett og slett kan
være oppbyggelig og gjøre
meg som tilhører godt. I en
hverdag som tar mye av opp-
merksomheten, hvor tid til
ettertanke og meditasjon ofte
er knapp, kan denne stun den
i kirken, med stillheten,
musik ken, langsomheten og
alt som sies og fortelles, kom-
me som et pustehull og en
hvile fra travelheten. 

Når et liv skal summeres
opp, vil man minnes det som
som var godt. Selv fra et liv
som har vært lavmælt og
nærmest anno nymt, kommer
det frem fortellinger som det
gleder og varmer å høre. Man
kan gripe seg i å tenke: Jeg
skulle gå oftere i gravferd. Jeg
kunne ha godt av det. 

Tanken på det som forble
ugjort og usagt er ikke god å
komme unna, men jeg vet jeg
trenger å tenke den. En
gravferd blir til ettertanke.
Tankene om de forspilte
mulighetene kan være
smertefullt å ta inn over seg,
men det er ikke jeg som er
død, og jeg blir påminnet om
at ennå er det tid og mulighet
til å bety noe for noen, tid til å
handle, til å være til. Etter -
tanken kommer og vender
seg innover i eget liv, mot det
som er over og forbi, men
også mot det som ennå er råd
å gjøre noe med. Der og da
virker det innlysende for all
verden at gleden, lykken og
verdien i livet ligger i de gode
relasjonene, ikke i tingene og
all verdens gods og gull.
Noen har formulert at men-
ingen med et menneskeliv er å
bygge gode relasjoner til sine
medmen nes ker. Jeg tror det er
rett både åndelig og mennes-
kelig. Runar og Ragn hild var
mennesker som hadde sett
verdien i de gode relasjonene.
Da de gikk ut av tiden ble
gravferdene deres som en
stafettoverlevering til oss som
fort satt er her: Dere mennes -
ker, ta vare på hverandre.
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KILDE TIL TANKE OG TRO FRA
GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

SCOTT OM
Å VILLE TRO PÅ GUD
«Du Albert, trur du at Gud

er til?»
«Jeg veit ikke jeg.»
«Nei, jeg veit ikke jeg heller.

Men jeg synes at hvis han var
til, så kunne han han ikke sit-
ta der bare og la alt detta styg-
ge få skje.»
«Nei, det synes ikke jeg hel-

ler.»
«Jeg synes han måtte hjelpa

iblant, han som er Gud og har
makta og alt. Det er ikke for at
jeg ikke vil tru - jeg vil så in-
derlig gjerne tru, og jeg trudde
også en gang – men jeg kan da
ikke tru imot meg selv? Den
gangen jeg gikk til konfirma-
sjon, den gangen trudde jeg,
Albert. Jeg trudde på hvert
ord. Jeg husker at presten sa at
jeg kunne væra trygg, så
trygg, bare jeg ikke slapp trua.
Den var som et anker, sa’n, og
det ankeret holdt bestandig,
og rop på Herren i nødens
stund, så vil han høra deg,
sa’n, for han er en venn, sa’n,
som aldri i verden svikter,
sa’n. Men det var det han
gjorde med meg, han hørte
ikke, Albert, og hvis han hør-
te, så hjalp han ikke. Jeg ble
voldtatt like godt, og derfor så
er jeg ikke god for å tru.»
Albert rørte ikke en finger. 
«Veit du hva jeg skule ha

lyst til? Jo, å visa meg frem for
presten, når jeg er blitt sånn
som du veit. Se her, ville jeg si
og stilla meg opp midt i kan-
toret. Her ser du åssen ankeret
holdt – her ser du åssen det
gikk, da jeg ropte  i nødens
stund! Jeg skulle ha moro av å
høra hva han ville svara da –».
Dagen grånet så sakte på

ruten, en lydløs, perlegrå
demring var begynt. De kunne
se skogen mot luften som en
ujevn og takket gard. Fuglene
var ikke våknet enda.
«Allikevel, allikevel – det

må væra noe, synes jeg.
Somme tider når jeg våkner
om natta og ligger og kjenner
det bare – nei jeg kan ikke for-
klara det. Men så går det bort
igjen –».
De satt begge og holdt om

hverandre, og Gunda var så
god og så øm:
«Nå skal du ikke væra lei

deg Albert, og tenka  for mye
på det jeg har sagt. Det var
ikke riktig av meg å legga alt
dette tunge på deg, jeg skulle
ikke ha gjort det –»
Han så inn i øynene hen-

nes...
«De vergeløse» (1938)

s. 287-289

– Det er så kanskje mange
som ikke tror at Bibelen
handler om livene våre. Da
tenker jeg: Når var du i kirken
sist? Gi deg selv en sjanse, gå
og lytt! sier skuespiller Ragn-
hild Sølvberg.
Noen ganger, nå sist da hun

fulgte med i begravelsen til
Hjallis, blir hun slått av hvor-
dan bibeltekstene treffer
henne, hvor mye de har å si
henne, nå. 
– For meg ble talen til dom-

prost David Gjerp en bekref-
telse på dette.
– Dette må jeg huske og ta

med meg. Det er så viktig at
det burde være dagligdags,
tenker jeg.

SKUESPILLEREN I KIRKEN
Med jevne mellomrom

dukker hun opp som tekstle-
ser i både Fjære og Fevik kir-
ke. Hytta på Vessøya har vært
det sørlandske holdepunktet
til familien siden 1979. Etter
hvert har de bygget den ut
slik at den nå også er egnet til
helårsbruk. Hun forteller at
noe av det første hun gjorde

da hun kom ned hit, var å
oppsøke kirkene – og gartne-
riene. Men det er skuespiller
hun er, og har vært det et
langt liv. De første årene var
hun ved teateret i Stavanger,
men flyttet så over til Trøn-
delag Teater, hvor hun har
vært siden, bortsett fra to se-
songer ved Teateret Vårt i
Molde.
– Hvorfor er du så aktiv

som oppleser i kirkene? Du
har jo vært flittig brukt i
hjemme i Trondheim også, i
Nidarosdomen…
– Ola B. Johannessen, som

jeg har hatt som sjef i mange
år, sa en gang at kirke og tea-
ter ikke er så langt fra hver-
andre, og det har jeg tenkt litt
på, at det er noe i det… Begge
institusjonene er opptatt av å
formidle viktige tanker og be-
røre mennesker i livene de-
res. Ja, jeg har vært mye en-
gasjert i det som foregår i Ni-
darosdomen, og lest mye for-
skjellig, både bibeltekster, ly-
rikk og annen litteratur som
jeg synes det er fint å få være
med å formidle. Det betyr
mye for meg, og jeg opplever
også at de som kommer til
kirken synes det samme.
– Det skjer noe med meg

når jeg kommer inn i et kirke-
rom, og som oppleser kjenner
jeg at jeg må mene det jeg le-
ser og skjønne det leser, i den
grad det går an. I teateret
snakker vi mye om det å få
fram underteksten. Det er
ikke bare ordene som står der
som skal formideles. Ordene
betyr noe mye mer, og jo dy-
pere i dette "mer" en kom-
mer, jo bedre.

HELT OG FULLT MEG SELV
– Er det skulespilleren eller

Ragnhild som leser?
– Jeg må være Ragnhild, og

helt og fullt meg selv, men jeg
tror at jeg i formidlerrollen
har litt hjelp av at jeg er skue-
spiller. Som med et manus le-
ser jeg teksten mange mange
ganger for å være sikker på at
jeg har skjønt og er trygg på
det som står der. Det er viktig
for selve framføringen. Da
hender det ofte at jeg stopper
opp ved ting jeg ikke har sett
tidligere. Kanskje er det tiden,
alderen, men i alle fall opple-
ver jeg stadig at teksten ikke
taler til meg på samme måte
som tidligere. Jeg oppdager
noe nytt. Tekstene er dypere
enn du først ser, og har så
mange lag. Ofte snakker jeg
med meg selv og sier: Se det-
te vakre! Er det mulig? Kan
det være slik? I samtale med
prester forstår jeg at de også
kan tenke på samme måten,
at de stundom stopper opp
fordi teksten kan være van-
skelig å forstå. Men samtidig
er det slik at når jeg går inn i
selve stoffet så er det akkurat
som noe kommer til meg,
som om jeg får en videre for-
ståelse av noe, at noe åper
seg, uten at jeg helt klarer å

forklare hva det er som
skjer… 
– Men du er prisgitt den

teksten du skal lese…
– Ja, og det er ofte veldig

greit. Det er ikke alltid like
lett å orientere seg i Bibelen
og finne frem. Da er det greit
å få en tekst; "versågod, les
denne", og bare være en over-
bringer og formidler. Men det
synes jeg er spennende. Og
kanskje er det en fordel at jeg
ikke har prestebakgrunnen,
men kan se med litt andre
øyne, se den fra mitt liv… Og
ofte blir jeg forundret: Står
det i Bibelen, ja, jammen gjø-
re det det.

LITTERATUREN OG LIVET
– Du har arbeidet mye med

lyrikk, også i kirken...
– Ja, særlig i Nidarosdomen

har jeg lest mye lyrikk. De er
flinke til å gjøre mye forskjel-
lig. Jeg har også lest både Ib-
sen og HC Andersen der.
– Du er begeistret for Stein

Mehrens dikt…
– Ja, diktene hans betyr

mye for meg. Han har noen
bilder i diktene sine som mye
minner om maleriene til
Frans Wideberg, noe ufor-
klarlig himmmelsk, som er så
uendelig vakkert.
Sammen med musikervenn

Frode Fjellheim laget hun en
oppsetning de kalte for "Et
rom i en tid" over dikt av
Stein Mehren, Fjellheims
musikk, og bilder fra norsk
samtidskunst på storskjerm.
Handlingen spant mye rundt
begrepene kjærlighet, lengs-
ler og drømmer. Den gikk for
fulle hus på biscenen, kalt
"Loftet" da Kjell Stormoen var
sjef.  

– En islandsk teaterint-
struktør så stykket, og det
førte til at vi fikk invitasjon til
Nordens Hus i Reykjavik. Det
var vi kjempestolt og begeis-
tret for.
Selv om Ragnhild Sølvberg

har gjort mye komedie-,
revy- og kabaretstoff på sce-
nen, som Lalla Karlsens og
Kari Diesens tekster, har hun
en forkjærlighet for det som
lodder litt dypere.
– Komedier er morsomt

hvis det er en god komedie –
ikke alle er det. Men jeg er
nok mer glad i det som går litt
dypere, hvor jeg kan få bruke
mer av meg selv, mer fra livet
og det som berører. Jeg har
latt meg begeistre av Per Fu-
gelli, som så klokt går løs på
tabuene og alt vi ikke våger
snakke om med sitt rette
navn. Jeg skjønner ikke hvor-
for vi skal være så redde for å
snakke om de litt vanskelige

men viktige tingene som gjel-
der liv og død… Der er det
mye å ta fatt i. Fugellis bok
"Døden skal vi danse" leser
jeg i litt nå og litt da. Jeg må
liksom spare den, drøye den,
for der er så mye fint. Jeg er
ikke enig i alt han skriver,
men han har så mange gull-
korn.
Ikke å undres over at Ragn-

hild derfor også er opptatt av
filosofi.
– Når jeg har vært på Sør-

landet har jeg hatt stor glede
av å følge filosofikursene til
Hans Herlof Grelland. De har
gitt meg mye. Filosofien er jo
livene våre, og det er fascine-
rende med folk som både
tenker klart og er flinke til å
formulere det. Og Kierke-
gaard er en forfatter jeg gjer-
ne skulle skjønne mye mer
av, om det å fange øyeblikket,
og det å være underveis.
– Du opplever ikke å bli

slukt av en tekst, at du selv
kommer i bakgrunnen?
– Jeg skjønner hva du me-

ner… Jeg tror jeg har klart å se
hva som er mitt liv i forhold
til hva forfatteren sier, og for-
søker å kjenne etter om det
stemmer med meg, med mitt
liv, min oppfatning. Av og til
synes jeg forfatteren tar feil,
men jeg har ikke alltid svaret
selv heller. Men av og til kan
jeg kjenne at jeg blir hekta, og
det kan jo faktisk være litt fint
også…

Av mange interessante for-
fattere har Karen Blixen en
spesiell plass hos Ragnhild
Sølvberg, og bøkene av og om
henne opptar da også adskil-
lig plass i bohhyllene.
– Jeg har alltid vært begeis-

tret for Karen Blixen, både li-
vet hennes, fantasiverdenen
hennes og forfatterskapet
hennes. Det er en fascinasjon

jeg har hatt i mange år.
Da hun på nittitallet kom

over monologen "Lucifers
barn" av en amerikansk for-
fatter, om Karen Blixen, gikk
hun til sin daværende sjef
Terje Mærli, og sa: "Dette må
opp!" Det ble til at hun fikk
oversette monologen selv, og
hele dagene mens mannen
var på jobb, satt hun på hytta
på Vessøya og arbeidet ufor-
styrret med oversettelsen, og
hadde en fin tid. Da kom den
inngående kunnskapen om
Blixen godt med. Prøvetiden
var krevende og Mærli var en
streng, men kunnskapsrik
sjef. Det var konsentrert job-
bing fra klokken 11 til 15 hver
dag. Og forestillingen varte to
timer, med pause, alene på
scenen. For sin Blixen-rolle
mottok hun i 1996 Teaterets
Venners kunstneriske pris.

PÅSKETEKSTENE
Denne påsken var Ragnhild

igjen med å lese tekster både
Langfredag og 1. påskedag i
Fevik kirke. Påskens tekster
har alltid gjort inntrykk på
henne.
– Jeg husker da vi arbeidet

med Jesus Christ Superstar,
og vi kom til korsfestelsen.
Jeg synes det var så fælt, og
måtte si til sjefen min: Tenk
om det faktisk skjedde slik!
Hun er opptatt av at påsken

ikke må bli så preget av det
tunge og triste, slik hun selv
opplevde oppveksten med
påskebudskapet.
– Vi skulle være flinkere til

å fokusere på gleden, på på-
skedag, på oppstandelsen og
seieren. Vi tror, selv om vi
ikke har noe bevis. Det er jo
det som er viktig; troen på at
dette, det vi håper på – at det
er sant!

– Når jeg sitter i kirken, ønsker jeg å bli
løftet på en måte, så jeg har noe mer å
gå på videre, sier Ragnhild Sølvberg
(67). Hun tror ikke hun som person kan
løfte noen, men hun vet av erfaring at
tekstene fra Bibelen kan det, fordi de
handler om livene våre.

Stemmen
til teksten

F Peer Rødal Haugen
tekst & foto

Gravferdstanker
Onsdag 3. mai var det avskjed med
Runar Røyset i Fevik kirke. Runar hadde
ønsket det slik. Han ville gravlegges fra
«sin egen kirke». Slik ble han den første
til å bli gravlagt fra Fevik kirke.

Over: Faksimile fra Fjæreposten nr 2 2013.
Under: Domprost Ragnhild Jebsen talte ved Ragnhilds båre

FRANK HAUKELAND
Hele døgnet: Mob. +47 481 84 403 / Tlf. +47 370 40 676
epost: frank@toplandbegravelsesbyraa.no

Topland Begravelsesbyrå
– en verdig og personlig gravferd

Bergemovn. 15, 4886 Grimstad   www.toplandbegravelsesbyraa.no

F PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto

Ein skulle tru at det var
rett å seie Etter Livet kjem
Døden. Men å leve i lyset
frå oppstoda er å halde
fast på det motsette, at
etter Døden kjem Livet!”



SCOTT OM
OM INNGANG OG UTGANG

Et menneske kommer til verden,
det vandrer rundt i en ham av støv,
det lever og spreller og strir en tid,
det trekkes med sykdom og urett og
savn. Så dør det og går i glemme og
blander sitt støv stille med jordens.
Markus står det kanskje på brettet,
hvad for en Markus var det? (…)

Den siste dagen han levde, lå han
og prøvde sig innerst inn — om han
kunde tilgi som skrevet stod og

skilles fra menneskene uten nag. Han
tok dem for sig en efter en, alle som
hadde trådt på ham liksom, alle som
hadde skubbet ham fra sig og vært
uvennlige all sin tid. Skomakeren,
kunde han tilgi skomakeren? Ja, han
kunde tilgi skomakeren, det var riktig
en flink kar. Enn Kristen, kunde han
tilgi Kristen? Jo, han kunde tilgi
Kristen med. Så lå han og kjente sig
lettet og glad og kom til å huske
profeten Elias som blev optatt med
en gloende vogn. Nu skulde Markus

optas han med, nok kom her ingen
vogn efter ham, men det kunde også
være det samme. For det kom ikke
an på måten, det var målet som det
kom an på, målet som var og som er
og som blir…

Et menneske kommer til verden —
en ånd daler ned på jorden, den
roter en støvsky op omkring sig, tar
støv påog sleper det rundt. Når dens
tid her nede er omme, legger den
atter støvet av og vender tilbake i det
eviges favn.

KILDE TIL  TANKE OG TRO FRA GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

FREDAG: Vi reiser fra Fjære
skole fredag kl 1600 og får
middag på Haukeliseter ved
ankomst. 
LØRDAG: Etter frokost
lørdag legger vi i vei mot
Hellevassbu, som er en selv-
betjent DNT-hytte. Turen er
ca 20 km og er beregnet til 7
timer (DNT-tid) og pauser i
tillegg. Vi bruker hele dagen
og lager felles middag.
SØNDAG: Vi går over fjellet
og ned til Middalen, 16 km
beregnet til 6 timer DNT-tid)
der vi hentes og bringes til-
bake til Haukeliseter for dusj
og valgfri middag før hjem-
reise.

Bli med på en real fjelltur
og bli en del av en en flott
gjeng. En opplevelse for livet.
Helge prest gir oss ord for dag
og natt.

Er du usikker på om du
klarer turen så har du nå god
tid til å forberede deg. Flott
treningsmål? Turen er for
voksne, både damer og
mannfolk.
PRIS: Turen koster kr 1600,-
for DNT-medlemmer og
kr 1900,- for ikke-med lem -
mer. Prisen inkluderer alt
unntatt valgfri middag søn -
dag og medbragt brød -
mat/pålegg. (Til informasjon
koster medlemsskap for

hoved medlem i DNT kr 660,-
husstandsmedlem kr 330,-).

PÅMELDING skjer til
Leif Hodnebrog på
lhodnebr@gmail.com
eller sms til mob. 97594772.
Påmeldingsfrist 1. august.
Maks antall 20 personer.

Med hilsen Turgruppa i
Fjære menighet

Helge prest, Jan Midtbø,
Kristen Leifsen og 
Leif Hodnebrog

det skjer
SNART

Hu hei kor er det

Turinvitasjon:  Fottur
15. - 17. september 2017
Haukeliseter - Hellevassbu - Middalen

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

i Grimstad

REFORMASJONS-       

feiring 

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

Fra Kilden (1918) fra innledningen i
første kapittel og slutten av siste
kapittel.


