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«Gårsdagen er forbi, morgendagen har ingen sett, men i dag
hjelper Herren.» Nei, det står ikke i Bibelen. Men det er klokt
sagt. Vi har lett for å henge igjen i en fortid som ugjennkallelig
er forbi, eller investere enormt med krefter og ressurser i en
fremtid vi ikke vet om vi får. Statistisk sett kan en si det er et
visst grunnlag for å legge planer som strekker seg inn i en
ukjent fremtid, og i en verden med tid og rom som
ufravikelige vilkår, kommer vi ikke unna et blikk fremover.
Men livet, Livet med stor L, det er her, og starter i et evig nå … 

«I dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde».
Det, derimot, står i Bibelen, og det er Paulus som skriver det

i brevet til   Hebreerne, kap. 3,15.  I Guds rike er det bar nå som
gjelder. Nå, nå, nå …  Da Gud sendte Moses for å konfrontere
Farao, spurte Moses hvem han skulle si hadde sendt ham.
«Jeg Er» har sendt deg, svarte Gud. Gud omtaler seg som «han
som ER» … her, nå, levende og tilstede akkurat nå. Han må ha
villet understreke noe ved å kalle seg selv «Jeg Er» … Han som
er har alltid vært til og vil alltid være til.

Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet.
Hver dag er på ny en nåde som stiger fra himlen ned.

Hver dag er igjen et ansvar, et nytt og et hellig krav.
Hver aften står hvite stjerner og spør deg om hva du gav.

Hver aften står hvite stjerner og blinker i himmeriks by.
Hver morgen går Gud over landet og vekker din vilje på ny.

Mads Nielsen

Når vi snakker om å starte på nytt, tror jeg faktisk behov
for en restart gjelder oss alle, på ulike vis. Den ene store
gruppen er alle som ikke har noe valg — enten fordi man
«er nede for telling», «har møtt veggen», har «kjørt seg
fast» eller noe i den retningen — det er stopp, en restart har
tvunget seg frem. For mange seksåringer er det noe så
naturlig som at småbarnstiden eller barnehagelivet er over
og livet som elev starter. Ikke for det — det kan være tøft
nok for en liten pjokk. Andre står i, eller har stått overfor,
en restart preget av langt mer dramtikk, slik tilfellet var for
Ingunn, som du møter på s. 8-9.
Den andre gruppa er alle som er kommet helt galt av sted,

alle som må erkjenne at livet har har utviklet seg langs et sides-
por, et blindspor, en vei som ikke fører til målet. Kanskje har
man visst det en stund, eller man har oppdaget det  brått og
brutalt; at dette bærer galt av sted. Her må forandring til. Mine
valg har vært feil. Jeg trenger en ny start.  Tore prest skriver
noe fint om det i sin prestehilsen på s. 12.
I en av disse to gruppene tror jeg vi hører til, i minst én,

kanskje i begge … Tar vi inn over oss Guds evige NÅ, blir det
klart at vi, alle som én, står overfor en daglig restart.
Livet har så mange fasetter og er så skjørt og uforutsigbart.

Bare dåren tror han har full kontroll.

Aksel Andrè Frivoll Saga
Døpt i Fjære kirke 30. juli

Matheo Vallheim Sandvik
Døpt i Fjære kirke 30. juli
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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
VÆRE REDE
Den unge friørlærlingen var nyomvendt og ville gjerne tale
med sine kunder om sin omvendelse og sin nye tro. Den første
som kom inn ønsket gammeldags barbering. Da ansiktet var
såpet inn og den unge mann slipte kniven, sa han alvorlig til
kunden:
— Er du rede til å dø?

ATEIST ELLER IKKE
Kristentroen sitter dypt hos folk på Vestlandet. Det kom vel
også til uttrykk da en student vestfra etter mye grubling og
sprenglesing betrodde seg til en kamerat:
— Eg har vorte ateist no.
Og så la han til med et blekt smil:
— Eg lurer på kva Gud synest om det …

Gylden gave til Fjære kirke

Prosesjosjonskorset i Fjære
kirke er laget av tre-
skjærerkunstner Tom To-
pland fra Hesnes, og har
vært i bruk i kirka i en
årrekke. Tom kunne selv for-
telle at han hadde hatt
tanker om å gjøre noe mer
ut av prosesjonskorset, men
at det aldri har blitt noe av.
Han har enda ikke fått sett
selve korset etter «for-
nyingen», men likte det han
kunne se av bildene.

Tom tar gjerne imot besøk i
sitt verksted og atelier på
Hesnes, hvor han har en
mengde arbeider utstilt. 

Lars og Rudy Backer med
det fornya prosesjonskorset,
da de kom tilbake til kirka
med det.

Lars og Rudy Backer flyttet til Grimstad for
et to år siden, og driver et lite møbelrenover-
ingsverksted ved Torvet i Grimstad. Agder-
posten hadde for ikke lenge siden en større
artikkel fra verkstedet, hvor Lars fører gamle
møbler tilbake til fordums prakt. Det har
gått en del i Fjære kirke, og sett at prose-
sjonskorset hadde fortjent en oppfrisking.
Lars kom på han hadde sett noe liknende i
Italia, da han tok utdannelsen sin i Firenze.
Han tok kontakt med Helge prest, og så ble
det til at de skulle gi prosesjonskorset en
«oppgradering». 
— Som fotoet viser er det Rudy som har

gjort jobben. Hun er egentlig i opplæring
som forgyller, men er blitt så flink nå at
denne oppgaven klarte hun flott.
Her er det ikke snakk om noen strøk med

gullmaling, må vite.
— Vi bruker 24 karat reint bladgull som

som vi kjøper fra Italia, forteller Lars.
Så skinner da prosesjonskorset som et

smykke også. 

Tom Topland, som har laget korset, og i
sin tid gitt det til kirka, var godt fornøyd
med det han har fått se av bilder av det
ferdige arbeidet. Han har selv hatt tanker
om at han skulle fått gjort noe slikt med
korset, men det har ikke blitt. 
Nå kommer virkelig detaljene i treskjærer-

arbeidet til sin rett. Kornaksene skinner —
ikke som gull — men i gull, og det gylne
frøet i jorden har fått den møre muldfargen
som kontrastfarge på korset rundt seg.
— Kirka har virkelig fått et smykke, smiler

Helge prest takknemlig over gaven fra Lars
Backer og kona Rudy.
I samme rennet kan vi fortelle at det

arbeids for at Fevik også skal få et prose-
sjonskors. Ryktet forteller at utgangspunktet
er et stykke eik som skal være over 1000 år
gammelt. 
Den saken kommer vi selvsagt tilbake til

når det er mer å fortelle. Lekkasjene i saken
tyder i alle fall på at det nok bli både spesielt
og vakkert, fra hendene på en mester.
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

Der var starten i gang. For noen er det start for første gang, som for
min 6 åring som begynte på skolen og minstejenta som begynte i
barnehage. For andre er det en start igjen. Begynne på skolen igjen
med lekser og aktiviteter på ettermiddagene. «Sitter gangetabellen nå
etter sommerferien?» Vi begynne på jobben igjen og det er tilbake til
«striskjorta og havrelefsa». Mange store og små har lagt seg seint om
kvelden, stått opp seint om morgenen, spist litt mer god mat og
søtsaker både på hverdager og helg. Det er en tid for alt, og i ferien er
det tid for å slappe av, reise, gjøre noe annet enn man pleier, være
sammen med venner og familie, lese en god bok. Alt dette er vel og bra
og nødvendig for oss i perioder. Men nå er det (enten vi vil eller ikke)
tid for å innføre de gode vanene igjen. 
I løpet av august og begynnelsen av september starter de ulike tros-

opplæringstiltakene opp igjen i Fjære menighet. Her er det sangtilbud
både til barn og voksne, gudstjenester, familieturer, familieklubb,
yngres, foreninger og ikke minst: søndagsskolen. Vi opplever i Fjære
menighet at flesteparten av de foreldrene som bringer barna sine til
dåp og til trosopplæringstiltak, selv har gått på søndagsskolen som
barn. I dag er det ikke like mange som går til søndagsskole eller barne-
forening som for 30 år siden. Jeg tror flere av barna i dagens opp-
voksende generasjon mister noe livsviktig. Som for eksempel trygg-
heten i det å kunne be til noe større enn seg selv. Som foreldre kan vi be
om Guds velsignelse og beskyttelse over barna, og lære dem selv at de
har En som de alltid kan henvende seg til, søke trøst og styrke hos, en
trofast venn som alltid er der. 
Bibelfortellingene er skatter som gjemmer på mye visdom, styrke og

ballast for barna å ha med seg i livet mens de vokser opp. I disse gode
fortellingene kan vi kjenne oss igjen, ta med oss egne erfaringer og
opplevelser, og bearbeide dem gjennom bibelhistoriene. Og vi lærer å
kjenne Gud og Guds kjærlighet gjennom disse fortellingene, og
hvordan vi kan leve i samhandling med andre mennesker.
Sagt om Bibelen: 
“Det er umulig å lede verden uten Gud og Bibelen». (George Wash-

ington)
«Mellom Bibelens to permer finnes svaret på alle de problemer som

mennesker møter». (Ronald Reagan)
«Et århundre til, og det vil ikke finnes noen bibel». (Voltaire 1694-

1778)
Sir Andrew Motion, tidligere Poet Laureate «laurbærkranset poet» i

England (en form for hoffpoet eller lyriker som offisielt blir utpekt av
regjeringen, og som det ofte blir forventet skal dikte poesi ved offisielle
anledninger) sa at det var vanskelig for akademikere å undervise om
sentral litteratur og historiske tekster uten en forståelse for bibelhis-
toriene. «Det er sentralt for oss å holde disse historiene levende, uav-
hengig av vår religiøse tro, eller mangel på sådan», sa han. «De er
uunnværlige for vår forståelse av fortiden, og for berikelse av vår tid.»

Riktig svar:
1.  X. 6 kar
2.  X. Nasaret
3.  2. Fire dager
4.  2. 38 år
5.  1. To skjerver

1 Hvor mange krukker ble fylt med vann, da de
slapp opp for vin under bryllupet i Kana?

1. 3 kar     X. 6 kar     2. 8 kar
2 Hvilken by ble Jesus en gang jagd ut av?

1. Jeriko     X. Nasaret     2. Betania
3 Hvor lenge hadde Lasarus ligget i graven da
Jesus endelig kom?

1. En dag     X. Tre dager     2. Fire dager
4 Hvor lenge hadde den lamme ved Betesda-
dammen vært syk?

1. 23 år     X. 31 år     2. 38 år
5 Hvor mye la den fattige enken i tempelkisten?

1. To skjerver     X. 10 Skjerver     2. 1 denar

F INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG

BIBELquiz

Klar, ferdig, gå!
FRA MENIGHETSPEDAGOGEN

Babysang er for babyer fra 0-12
måneder sammen med en forelder. Her
samles foreldre og barn for å synge, danse,
sanse og bare være sammen hver mandag
i Fevik kirke. Sangstunden ledes av sang-
pedagog Ellen Halvorsen Lervold, som
spilte i «Terje Vigen» i Fjæreheia i sommer.
Babysangen vare i inntil 45 minutter. De-
retter serveres kaffe, te, saft og kjeks til en
liten sosial stund. Oppstart mandag
11.september kl. 11.30-12.45 i Fevik kirke.
2-3 ganger vil babysangen foregå på Fevik -
tun til glede for beboerne der og for baby -
sanger ne. Avslutning 20. november.
Påmelding innen 3. septem ber til 

Ellen Halvorsen Lervold
tel. 97115888 
eller e-post:
ellen.halvorsen@gmail.com 
Dersom det blir for få påmeldte, utgår

babysangen. Pris: kr. 150 for hele semes-
teret.

Barnesang er et tilbud primært for
barn fra 1 år og frem til skolestart. I Barne -
sangstunden vil vi synge gamle, kjente
barnesanger, men også lære mange nye. Vi
skal danse, leke og spille på instrumenter
slik at sangstundene vil være varierte, men
samtidig preget av gjentagelse og gjen-
kjennelse. Her kan for eksempel bestefor-
eldre ta med seg barne barna for en koselig
stund sammen. Det forventes at voksne
som er med barna også er deltagende og
aktive. Voksne og barn inviteres til å kom-
me fra kl. 16.00 til middag til 20 kr pr.
person. Da slipper du å lage middag denne
dagen og kan komme rett fra jobb, hente
barn i barnehage og få middag servert i
hyg gelig sosialt selskap. Etter ca. en halv

time starter sangstunden. Det er også
mulig å bare komme på sangstunden.
Leder for barnesangen er Ellen Halvorsen
Lervold.  Opp start mandag 4. septe m ber
ca. kl. 16.30-17.20 i Fevik kirke. 

Elle Melle Mini er barne kor for barn
fra førskolealder og oppover. Her vil vi
synge kjente, kristne barnesanger, men
også mange nye. Elle melle mini vil få i
oppdrag å synge å opptre på ulike tilstel-
ninger i løpet av året. Her vil man innimel-
lom få prøve seg som solist og synge i
mikrofon. Ellen Halvorsen Lervold leder
dette barnekoret. Oppstart: mandag 4.
september kl. 17.40-18.25 i Fevik kirke
(Merk tiden!). Korkontingent: kr. 100 pr. år.

Elle Melle Tween er kor for barn fra 3.
klasse og oppover. Her er det musikalsk
leder på Fevik Kirsti Pedersen Haugen som
leder koret. Her får du synge fengende
gamle og nye kristne sanger.  Du får også
muligheten til å prøve deg som solist og
synge i mikrofon. Oppstart: mandag 4.
september kl. 18.30-19.30. Korkontingent:
kr. 200 pr. år. Har du spørsmål, kan du ta
kontakt med 
Kirsti P. Haugen
tel. 48045506 / 37090140 eller e-post: 
kph@grimstad.kirken.no.

Familieklubb er et tilbud for alle,
enten du deltar på supermandag i et av
sang tilbudene eller ikke. Det vil være
familieklubb ca. en gang i måneden. Her
starter vi kl. 16.30 med litt lek og moro,
middagsservering til en billig penge kl.
17.00 og minikonsert hvor de ulike korene
deltar kl. 17.30. Denne høsten vil det være
familieklubb 11. septem ber, 9. oktober og
13. novem ber, altså 2. mandag i måne den. 
Disse tiltakene har en facebookside som

SuperMandag i Fevik kirke
Supermandag blir enda mer super. I tillegg til
Barnesang og Elle Melle Mini øvelser, blir det
babysang og Elle Melle Tween øvelser hver
mandag og familieklubb en gang i måneden.

heter: «Super mandag i Fevik
kirke». Her får man fort-
løpende informasjon om det
som skjer, påminnelse om
korøvelser og sangoppdrag,
middagsmeny på barne sang
eller familieklubb osv.

Joy er en korgruppe for
barn og unge fra 6. klasse og
oppover. Joy får sangoppdrag
på alt fra gudstjenester til ung-
domskvelder og konserter. Joy
ledes av Kirsti P. Haugen og
øver på tirsdager kl. 18.45-
20.00. Oppstart tirsdag 5.
september i Fevik kirke. Kor-
kontingent: kr. 200 pr. år.

Søndagsskole i Fevik
kirke har samlinger noen
søndager i måneden kl. 11.00
under gudstjenestene. Her blir
barna med i første del av guds-
tjenesten og går deretter ned i
barnehagen til egen søndags-
skolesamling. Søndagsskolen
passer for barn fra ca 3 år og
oppover i skolealder. De eldste
barn og unge i søndagsskolen
får mulighet til å prøve seg som
hjelpeledere. Her blir det sang,
og bibelformidling med
dukketeater, filtfigurer, teg-
neseriebilder og annet. Etter
fortellingen er det ofte en ak-
tivitet i tilknytning til tema.
Oppstart 3. september kl. 11.00
i Fevik kirke. Følg med i Grim-
stad Adress e tidende eller på
nettsidene: 
www.grimstad.kirken.no 
om når det er søndagsskole.

F INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG

Ellen Halvorsen Lervold

Denne gjengen har store
ting på gang i høst. 31.
oktober fremfører de «Hvem
banker?» sammen med Tore
«Luther» Thomassen (øverst
t.v. på bildet.) Se ann. s. 11
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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
KROKEN YNGRES OG LIA BARNELAG
annenhver onsdag kl. 17.30

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

Fra 3. til 8. juli var den år-
lige Skjærgårds «music-
and mission»-uka med
massevis av konserter fra
ulike kristne norske og
uten lands ke artister,
camp ingliv, sene kvelder,
sol og som mer. 

Tusener av ungdom mer var
innom i løpet av disse
dagene, og blant dem
deltok Alfsam-klub ben, den
tilrettelagte klub ben for
barn og ungdom med funk-
sjonshemming. Dette året
arrangerte Skjær gårds en
tilrettelagt dag som ble kalt
«Skjærgårds UNIK». 
Onsdag 5. juli dro 4 biler

med Alfsam-medlemmer
tidlig om morgenen mot
Risøya i Tvedestrand. Vi
fikk reserverte parkerings-
plasser inne på øya, tilbud

om transport rundt for de
som trengte det, velkomst-
pølse og egne t-skjorter. I
løpet av dagen fikk vi være
med på offisiell åpning av
Skjærgårds UNIK, mini-
konsert med «Sound of
happiness» fra Kristian -
sand, omvisning på øya, til-
rettelagt gudstjeneste, kon-
sert med Tore Thomassen,
fritid til å bade, spise, prøve
sumobryting, skumfotball,
bli med på breakdance eller
«silent disco». «Silent dis-
co» betyr at man får utdelt
et sett hodetelefoner. De-
retter er det bare å gå ut på
dansegulvet og slå seg løs,
enhver med sin egen sang i
øret. Ganske så artig!
Det var gøy å få møte og

være sammen med andre
tilrettelagte klubber og tref -
fe nye og gamle venner.

Vi er noen søndagsskole -
lærere som ønsker at barn blir
kjent med Bibelen, Jesus og
med innholdet i den kristne
tro. Alle barn fra 3 år og eldre
er derfor hjertelig velkommen
til søndagsskole på Vik be-
dehus. Vi har samlinger hver
søndag fra kl. 11.00-12.00.
Oppstart denne høsten er
søndag 10. sept.
Vi følger «Sprell Levende» -

et pedagogisk formidlings-
verktøy. Dette læringsverktøy-
et ønsker å lære barna om
Jesus. Det er stor variasjon i
formidlingsmetodene og man
tar i bruk alle sanser i opp-

læringen. Søndagsskolen er en
del av Fjære Menighets tros-
opplæring.
Samlingene inneholder bi-

belfortelling, lek og hobby-
aktiviteter. Vi synger mye og
koser oss med noe spiselig på
slutten av samlingen. Alle
samlinger avsluttes med
Velsignelsen.
Kontaktperson: 
Hilde Steinmoen Ask 
Tel. 90199159

KLUBBEN
Om du føler deg for stor til

søndagsskolen, er Klubben på
Vik bedehus et godt alternativ.

Der møtes de som går på 5.-7.
trinn til samling med bibelhis-
torie, leker og ulike aktiviteter.
Vi drar også på utflukter, for
eksempel til skøytebanen på
Myra. Det serveres også et
måltid på hver samling. Opp-
starten blir fredag 15.
september kl. 18.00-20.00. De-
retter møtes vi ca. annen hver
fredag. Program for resten av
året blir utlevert på sam-
lingene. 
Kontaktperson:
Åshild Wilhelmsen 
Tel. 90793484

SØNDAGSSKOLEN
& KLUBBEN
på Vik bedehus

Mini-sommertur
med Alfsam til Skjærgårds UNIK

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

Vi samles annenhver onsdag kl. 17.30 på Hå-
bestad sanitetshus eller hjemme hos Anne
Marie og Jan i Kroken.  Vi synger, har andakt,
har en aktivitet og vi reiser på turer. Alle fra 4 år
og oppover er velkommen. Første samling i
høst er onsdag 13. september kl. 17.30. Da skal
vi på tur med hest og vogn. Møt opp ved Hå-
bestad sanitetshusk l 17.30. 

Ønsker du mer opplysning kontakt:
Beth Løhaugen, tlf. 48277934
Else Treldal, tlf 48994436
Jan Midtbø, tlf 91680095
Leif Hodnebrog, tlf 97594772
Anne Marie Midtbø, tlf 41562184

Strikke-kaféen
14. september kl 12.00 i Fevik kirke
Tema: Kreativitetens gleder, v/ Eva Hovland

12. oktober kl 12.00 i Fevik kirke
Tema: Vi synger oss sammen, v/ musikalsk leder Kirsti P. Haugen

9. november kl 12.00 i Fevik kirke
Tema: Slik lager vi adventskrans v/ Skogheim gartneri

14. desember kl 12.00 i Fevik kirke
Tema: adventsstund v/ fortellerske Fridunn Tørå Karsrud.  

Prestepoeten
har gjort det igjen

BOKMELDING : JOSTEIN ØRUM : MENS DU ER UNG

Det er en ganske krevende øvelse å skrive godt
for ungdom om trosspørsmål. Jostein Ørum
makter øvelsen svært bra. Det overrasker ikke,
etter å ha lest hans tidligere bøker. Jostein kan
formulere seg kort og tydelig om vanskelige
tema. Det må være en nådegave. 
Alle har vi vært borti andaktsbøker beregnet

på ungdom, enten da vi selv var i målgruppa,
eller da vi skulle finne en egnet bok til en av våre
håpefulle som vi ville det beste. Men språket og
tilnærmingen kjentes så «kleint», for å bruke et
ord fra riktig vokabular. Og det var så mange

«besserwissere» og så mye pekefinger. 
I denne boken slår Ørum an tonen allerede

fra første side: Her har har du en samtale partner
som tør, vil og kan snakke om de viktige
tingene, på et språk som jeg tror vil kom-
munisere med både konfirmanter og studenter,
ja godt voksne med — vi evig unge. Han starter
med å fortelle det vesle vi vet om Jesus som ung,
at han var «til glede for Gud og mennesker», og
gir dermed både retningen for boka og en god
og velment utfordring til leseren.
Boka blir ganske sikkert en klassiker. (PRH)

Lite format, innb.,
160 sider 
kr 261,-

Kroken yngres
og Lia barnelag

Gøy på landet! Sånt no’ ha’kke de i by’n! I Kroken og Lia starter de opp høstsemesteret
med tur med hest og vogn.

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no
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Å starte
på nytt

Fra å være to om alt, sto Ingunn
brått alene med eneansvaret for
hele familien, som nå ikke
lenger var fire, men tre. Men
like fullt en familie. Bare at hun
var den som måtte fikse alt —
aleine.
— Det var jeg som så, jeg som

måtte tenke, og jeg som måtte
utføre. Men tross alt var jeg
heldig stillet, forteller hun. 
— Jeg hadde en fantastisk

familie rundt meg, jeg hadde
mange gode venner, og gode
kolleger, jeg hadde Filadelfia-
menigheten  hvor vi hørte til, og
hvor Stein Ivar hadde hatt
jobben sin, og jeg hadde troen
min. I sum var dette mye og
god støtte og hjelp i den tiden
— de årene — som fulgte.
Det ble veldig viktig for

henne å disponere det hun
hadde av krefter. Hun måtte
porsjonere rett. Å møte
mennenskers spørsmål kunne
være krevende, særlig å møte
folk som hun ikke hadde veldig
nære bånd til. 
— Jeg opplevde at det var

nødvendig å sortere litt, utifra
hvilken relasjon jeg hadde til
folk. 
Det hendte at hun valgte å

hold igjen og rett og slett glatte
over og ikke svare inngående. Å
gå inn i slike samtaler tappet
henne for krefter som sårt
trengtes til andre oppgaver i det
å få livet til å fungere i familien.
Derimot valgte hun å være
veldig åpen overfor familie,
nære venner og kolleger i Fevik
kirkes barne hage, hvor hun er
styrer.

Jobbe og finne styrke
— Hvor lenge var du borte fra

jobben?
— Nesten ett år. Rundt

sommerferien året etter be-
gynte jeg litt forsiktig, men uten
personalansvar.
I sommer deltok hun på en

samling i menighetens regi, og
stilte i et panel der temaet var
«kristen tro i hverdagslivet»
hvor hun refererte til sine er-
faringer fra tida hun var mest
sårbar. 
— I møte med mennesker

som har opplevd  kriser a la det
jeg har vært gjennom, og som
har måttet restarte livet sitt, var
mitt tips var å starte med å si
«så fint/godt å se deg» — heller
enn det utfordrende «hvordan
har du det?» Ved å unngå å
starte med et spørsmål over-
later du til den andre å selv be-
stemme fortsettelsen, eller hvor
mye eller lite hun vil fortelle. 
— Nå klarer jeg å snakke om

det uten at det brister, forteller
hun. 
Og like vel … når vi kommer

inn på den jobben den lille
familien sammen måtte gjøre
for å reetablere seg som et nytt
«vi» — «vi tre», at de ikke lenger
var fire, så kommer tårene …
— Jeg blir så rørt … Jeg visst

ikke helt hvordan jeg ville
reagere på å snakke om dette,
innrømmer hun. 
— Det å se barna oppleve en

så stor sorg, det var veldig
vondt … Jeg som voksen synes
det er vondt, og jeg kan
håndtere det, og jeg vet hvor jeg
kan gå og få hjelp — både
menneskelig og … det at jeg har
min gudstro, som har vært en
styrke for meg. Å hjelpe barna
til å bearbeide sin sorg har vært
viktig.

Tårene renner, men hun fort -
setter tappert: 
— Jeg har opplevd at når vi

snakka naturlig om Stein Ivar,
så ble hjemmet vårt en trygg
arena for ungene. De skulle ikke
oppleve det som noe skummelt
at pappa ikke var der lenger. 
Hun forteller at noe av fag-

kunnskapen hun har om barn
har kommet godt med.
— Og den har jeg brukt, og

det vært godt å kunne gjøre det.
Samtidig har jeg søkt hjelp for
min egen del, og fått ventilert
mine ting, slik at det ikke skulle
bli noe som barna måtte
håndtere. Det var utrolig godt å
kunne snakke uten filter og
uten å tenke på om dette ble for
kraftig. Overfor venner og
familie ble det det, og da måtte
jeg porsjonere. Men overfor en
som jeg ikke hadde noen rela-
sjon til var det godt å kunne
slippe å tenke på om det ble for
mye. Der kunne jeg sette ord på
alle tankene og følel sene, vi
kunne be sam men, dele et bi-
belord — en skikkelig arbeids-
økt. For det er arbeid å be-
arbeide sorg, understreker hun.
— Særlig første og andre året

var det mye å jobbe med, sor -
gen var så vond. Den oppfører
seg annerledes nå. Den er ikke
så vond lenger. Når jeg ser til-
bake, så skjønner jeg egentlig
ikke hvordan jeg kom gjennom
det første året, minnes hun.
— Jeg tror veldig på det å

tørre å snakke om det som er
vondt og vanskelig, og samtid
se etter det en kan glede seg
over og være takknemlig for. Da
føler i alle fall jeg at jeg har en
balanse i mitt liv. Hvis jeg ikke
hadde tort å snakke om og be-
arbeide det vanskelige, så tror
jeg jeg hadde blitt syk av det.

Det er ikke lurt å bare legge lokk
på opplevelsen, følelsene. Så
når tårene triller så blir jeg ikke
så stressa av det., smiler hun.
— Det  ikke så langt mellom

gleden og det å ta inn over seg
hvilket tap man har lidd.
Plutselig kan jeg bli satt ut, men
det er ikke så skummelt lenger.
Det var verre i starten, da jeg
ikke visste om jeg ville klare å
hente meg inn igjen — ofte ville
jeg helst bare rømme fra
situasjonen, husker hun.
— På en eller anne måte opp-

lever de fleste at livet er sårbart,
og da blir man oppmerksom på
det å ta vare på hverandre, de
som står deg nærmest. Det kan
høres som en klisjé, men det
blir ikke det etter en slik er-
faring.

Fremtiden
— Jeg regner med at du måtte

skrive om manuset for «frem -
tiden»?
— Det kan du trygt si. Først

måtte jeg få en oversikt over alle
praktiske ting, som gjaldt meg
selv, barna. Jeg hadde ingen å
diskutere tingene med, for ek-

sempel i forhold til barna. Jeg
måtte egentlig orien tere meg på
nytt. Vi var gode på å dele og
hjelpe hverandre, Stein Ivar og
jeg. Selv om jeg hadde familie
rundt meg som virkelig har
bidratt, måtte jeg nå selv stå for
hele hendelsesforløpet. Derfor
sier jeg at er godt å være to, å ha
en å lene seg på. Jeg har Gud,
men jeg har ikke Stein Ivar. Det
har jeg ikke lenger, og det tok
ganske mye krefter å vende seg
til det. 
Stadig lå det nye utfordringer

foran henne, i det å forsette ak-
tiviteter og ikke stoppe livet i
familien. Det medførte mye
mer arbeid og tok mer krefter
enn før. 
— Det var tyngst i begynn-

elsen. Etter hvert lærte jeg å
kjenne etter hvordan jeg tappet
meg for energi. Jeg lært at når
det hadde vært perioder hvor
jeg måtte stå på, så trengte jeg
fysisk hvile etterpå, og måtte
legge inn tid til det. Det gikk
ikke å bare strekke seg og
strekke seg. Kreftene måtte ra-
sjoneres. Fokuset har helt kart
blitt å få hjem og jobb til å
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fungere.
— Betyr det at du har lagt lista

litt lavere på ambisjonsnivået i
forhold til aktiviteter du kan en-
gasjere deg i?
— Helt klart. Jeg har alltid

vært menighetsaktiv. Det kun -
ne jeg ikke være på samme
måte lenger. Heldigvis har jeg
selvinnsikt og har grei oversikt
over min egen kapasitet. Den
ble annerledes da jeg ikke
hadde Stein Ivar å lene meg på
og gjøre tingene sammen med.
Jeg er klar over når jeg er over
på reservekreftene, så jeg ikke
strekker den strikken for langt.
— Da må jeg lade. Gjerne

hjemme, lese, gå en tur, ikke ha
for mye som må gjøres. Jeg er
ganske god på å ta slike lade -
pauser.
— Heldigvis har jeg klart å se

ting å glede seg over, samtidig
som jeg  var i det vonde. Jeg er
nok positiv som type, samtidig
som jeg tør å berøre det vonde. 

Hvilken verdi har jeg nå?
— For å få det bedre er det

mange ting jeg har måttet jobbe
med, blant annet i forhold til

kirka. Jeg ønsker jo at
mennesker som er på det mest
sårbare, som har opplevd
liknenede ting som meg, skal
oppleve at det er godt å komme
til kirka, at kirka skal kunne
oppleves som et hjem. Derfor
håper jeg at ved å bidra med
min fortelling, så kan kanskje
det åpne noen andres øyne, at
andre vi vil bidra med sine for-
tellinger, og at vi etter hvert kan
lære å møte hverandre i kirka
på en enda bedre måte.  Ser vi
hverandre bare når vi kan
bidra? Hva slags syn har vi på
egentlig på dem som ikke kan
bidra som før, eller som andre?
Hvordan snakker vi om dem
som er i den situasjonen? Det
har jeg også kjent litt på, det
vonde i at du ikke blir regnet
med på samme måten, ikke er
like aktuell, like interessant …
Jeg hører hun har noe på

hjertet her:  En slik ting som å
komme til kirken og ikke lenger
være to, det å finne sin sitte-
plass bare som Ingunn — kan
det være så vanskelig? 
— Hvis jeg ikke hadde orka å

gjøre noe med det, hadde jeg

nok forsvunnet fra kirka. Jeg
ønsket kirka som et hjem og
valgte å jobbe meg gjennom de
vanskelige tin gene, som det å
komme alene, sitte alene, under
gudstjenesten.
— Jeg har gått mange runder

med meg selv, forteller hun.
Jeg jeg skjønner at dette har

berørt noe på dypet hos henne,
noe om verdi, noe om å bli sett
som den hun er og alltid har
vært, noe om å bli satt i bås.
— Det var en veldig rar opp-

levelse å kjenne på det vans-
kelige i en setting som var så
kjent. Da jeg «var gift» og
hadde Stein Ivar, kom vi gjerne
samlet, hele familien, og satte
seg oss  ned i kirken og ofte
langt fremme. Det kjentes ikke
komfortabelt lenger.

— Kunne du ikke se deg ut noen
kjente og sette deg ved siden av
dem da?
— Jo, men jeg visste jo ikke

hvem som var der, og det å ikke
vite på forhånd, før jeg gikk inn
i rommet, var slitsomt. Jeg
måtte finne en strategi, og det
ble å sette meg på galleriet. Da
kunne jeg i alle fall klare å gå, og

ikke være sliten når jeg kom
hjem.

Fortsatt aleine
— Jeg har vært opptatt av at

jeg må finne ro i det å bare være
meg.  Nå når ungene er mer på
farten blir det av og til mer rom
for meg — som jeg ikke vet om
på forhånd. Da har jeg jobbet
med det å ikke få panikk, jobba
meg gjennom det, og funnet
roen. Det går når jeg bare tør å
møte det. Da blir det ikke
truende, men gir heller ny
energi. Tidligere kunne jeg bli
or dent lig stressa dersom un g -
ene skulle vekke og jeg plutselig
forsto at jeg kom til å bli aleine.
Ingunn er fortsatt aleine.
— Jeg har ikke kapasitet til

mer, ler hun.
— Jeg kjenner at det er vik tig

for meg å være trygg i min egen
situasjon og trygg på den jeg er,
og at det ikke er på grunn av ut-
rygghet at jeg søker et annet
menneske. Jeg tror ikke barna
mine er klar for det heller.
Kanskje på et seinere tidspunkt
… men da må det være noe
veldig bra da, ler hun. 

Det bør det være, tenker jeg. 
— Jeg vil i så fall være på plass

i mitt eget liv først. Barna for-
tjener nå å ha en mamma som
har fullt fokus på dem. Det er
min oppgave nå, at barna har
det godt. Samtidig innebærer jo
situa sjonen min  en form for
frihet, frihet til å tenke fra a til å
… det er både krevende og godt.
Derfor har jeg tenkt at om jeg
skulle finne en, så er det fint,
men det er ikke fokus nå. Det er
en tid for alt tenker jeg.
— Jeg lurer av og til på om

noen tenker, når de ser meg og
min familie, at min familie ikke
er komplett. Av og til får jeg for-
nemmelsen av at noen tenker
«om de bare hadde vært fire, så
kunne vi slappe litt av for
Ingunn», ler hun.
— Jeg skulle ønske at folk var

litt mer opptatt av at man ikke
må være to, for «glansbildets»
del, men heller tenke på hva
som er godt for barna nå.
Egentlig er vi fort satt fire. Det
kan godt være at de i «bildet»
med tre, har det bedre nå enn
om at det kom inn en ny
nummer fire …

I oktober for fem år siden hendte det som fulstendig
snudde rundt på livet og fremtiden til Ingunn Haugereid
Jerstad og hennes to barn. Selv var hun 39, barna 8 og 11.
Mannen og barnefaren Stein Ivar, var 41. Som lyn fra klar
himmel fikk han denne oktoberdagen problem med hjertet
og ble raskt fraktet til sykehus med ambulanse. Hjertet
stanset. Etter en times gjennopplivingsforsøk var det klart
at livet ikke kunne reddes. Hennes liv måtte restartes.

F PEER RØDAL HAUGEN
TEKST & FOTO

Jeg tror veldig på det å
tørre å snakke om det som
er vondt og vanskelig, og
samtidig se etter det en
kan glede seg over og
være takknemlig for.

Ingunn Jerstad

”
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E kan huske...
KJELL-OLAV SER TILBAKE

Ville påfunn
40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet

Det er mange ville ideer vi har hatt i  FMUs  lederteam, sær-
lig Kai Nærdal og undertegnede  fant på mye. Det gjaldt å
være kreative i forsøket på å skaffe  penger til FMU.

En dag fant vi på at vi skulle  kjøpte inn malesaker, lerret,
pensler og maling, for så å sende det til USAs daværende
president Jimmy Carter. Vi  tenkte at et maleri av selveste
presidenten ville bringe store penger i kassa.  I vår iver gikk vi til
Arendal og kjøpte inn utstyret. Hvorfor sakene aldri ble sendt
har vi ikke helt klarhet i, men jeg  tror det var noe med at vi ikke
fant den rette postadressen.

En annen gang hadde vi, fortsatt de to samme personer, en
glim rende idé. Vi skulle ha en opplevelsesdag  med ungdom-
mene. Vi  kom på den gode idéen at vi skulle tape alle vinduene
i bussen, slik at ingen så hvor vi kjørte, og og vel fremme på
Kjevik flyplass skulle vi kjøre inn i et ventende Herkules, et
militært transportfly, og fly ungdommene  til Oslo. Dette hørtes
spennende ut og  jeg fikk oppgaven å ordne det praktiske. 
Jeg fant fram til forsvarets telefonliste og tenkte at forsvarets

overkommando måtte være rett sted.  Jeg slo nummeret og ble
satt over til rette vedkommende som hadde med transporttje-
nesten i forsvaret å gjøre. Han syntes idéen var glimrende, men
måtte dessverre si nei, på grunn av alle ungdommene som de
ikke kunne ta ansvaret for. Ja, ja. Vi gjorde en liten vri på denne
flyturen. Da vi kom til Kjevik, trakk vi ut 3 ungdommer som fikk
seg en flytur over Kristiansand, dog  ikke i forsvaret transport-
fly, men i et lite 4 seters fly.

Et annet påfunn var da vi laget spillefilmen «Alt for Høna».
Det var veldig gøy. Vi fikk politiet med på moroa og da vi skulle
spille inn en scene på gården til Arne Johan Konnestad kom
politibilen med  blålys og sirene opp til gården. Politifolkene
hoppet ut av bilen og begynte å skyte med vannpistol. Dette var
det imidlertid ikke alle innbyggerne i den lille fredelige bygda
Lia som forsto, og det gikk rykter i lang tid om at oppe hos Kon-
nestad hadde det skjedd skumle ting. Ja, ryktene ville ha det til
at politiet hadde hentet Arne Johan Konnestad. Ja man får ikke
mer moro enn man lager selv.

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

det skjer
SNART

fra 21.
sept.

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

Vi startet avreise mandags
morgen og kjørte over fjellet
via Haukeli og mot Bergen.
På kvelden ankom vi
Storetveit Menighetssenter
og Bergens-regnet hølja lite
overraskende ned.
Til vår store overraskelse

våknet vi til det flotteste
været Bergen har hatt i
sommer! Vi tok oss ned til
sentrum og ble turister for en
dag. Akvariet var vårt første
stoppested med foring og
show. Deretter slapp vi ung-
dommen løs på Bryggen og
shoppingfaktoren var meget
høy. På kvelden, etter en dag
med masse moro tok vi turen
opp Fløyen og tok obli-
gatoriske turistbilder med
Bergen i bakgrunnen.

Dagen etter forlot vi
Bergen i det samme været vi
ankom i; høljregn. Vi kjørte
over Voss, planen var egent-
lig at de tøffeste av oss skulle
hoppe i fallskjerm, men dår-
lig vær gjorde at de slapp
dette, kanskje til stor lettelse.  
Etter en opptelling fant vi

ut at vi kjørte gjennom 95
tunneller! 
Da vi kom til Fjærland

skygget skyene unna, og
dagen etter var været så bra
at vi tok turen til Supphelle-
breen, som er en liten del av
den gigantiske Jostedals-
breen. Imponerende nok
kom alle seg opp på Flat-
brehytta, som ligger 1003
meter over havet. Rett ved
hytta ligger isbreen som vi
klatret rundt på, guidet av en
som kalte seg Mountaingoat.
Alle var enige om at dette var
en fantastisk naturopplev-
else!

Resten av uka padla vi
kajakk på fjorden med isbre-
vann rett under oss, og kon-
geørnen flyvende rett over
oss. Noen av oss badet i det
kalde isbrevannet, omringet
av store isbiter som hadde
løsnet fra breen. Vi besøkte
Bokbyen Fjærland med alle
sine bokbutikker og selv-
betjeningsesker, og vi traff
selvsagt på mange av Kjell
Olavs fettere og kusiner.
Søndagen var vår siste dag

på årets sommertur, og vi
bidro på Fjærland Kirkes
Gudstjeneste med lovsang og
høytlesning. Presten het Kjell
Olav, så det var altså to
KjellO-er i ei og samme
kirke. 
Vi som var på tur er enige

om at det har vært en fantas-
tisk sommertur med fokus på
samhold og turens tema
"føtter på fjell".

FMU har igjen hatt en
fantastisk sommertur.
Denne gangen vendte
bussen fronten mot
det store fjellrike Vest-
land og alt det har å
tilby! Turens tema var
"Føtter på Fjell".

F ERLEND GUNSTVEIT
TEKST & FOTO

F KJELL-OLAV HAUGEN
FOTO

 

TEMASAMLING I FEVIK KIRKE
24. september kommer kom-
munikasjonsdirektør Dag Norbø
for å  snakke om det å miste
jobben, hvilke konsekvensene
det har for den som rammes og
hvordan det
påvirker livet
til ens
nærmeste.

24.
sept.

Føtter
på fjell
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Restart, bærehjelp og hvile

Jeg tror på jordens forvandling
en gang, en tid, et sted,
en fremtid hvor Guds himmel
til jorden senkes ned,
en evighet av glede 
da alt det vakre her
blir løftet i Guds klarhet
og stråler bedre der.

Jeg flykter ikke fra verden.
Den jord som engang falt, 
er båret av de hender
so skal fornye alt.
Jeg vet at Jesus lever!
Jeg tror at Herren Krist, 
når alle håp er ute,
skal stige frem til sist.

Jeg tror på jordens forvandling
En tid, et sted, en gang
skal alle ting bli nye
og alt bli fylt med sang!
Ja, jorden skal fornyes
og gode ting skal skje!
Bak døden venter Jesus. 
Den som vil tro, skal se!

Jeg flykter ikke fra verden.
Blant jordens minste små,
der finner jeg den fremtid
som jeg vil vente på.
Ja, jorden skal forvandles,
dens natt går alt mot gry!
Jeg tror at Jesus Kristus
skal gjøre veden ny!

SALMEN NORSK SALMEBOK NR 899  •  TEKST: Eyvind Skeie  •  MELODI: Sigvald Tveit

TRENGER DU KIRKE-SKYSS?
Trenger du skyss for å komme deg til gudstjeneste,
kan du ringe en av disse kontaktene:
FJÆRE KIRKE
Beth Løhaugen, Kroken, tlf. 48277934
Kari Normann Erlandsen, Hesnes, tlf. 37041333/91109837
Berte Marie Reiersølmoen, Bergemoen, tlf. 37042241
Solveig Tønnesøl, Grefstad/Hausland, tlf. 37047191.
FEVIK KIRKE
Oddvar Svalastog, Fevik, tlf. 986589078
Norman Risholm, Fevik, tlf. 90787218

Velkommen til kirken
gudstjenester & arrangement

FJÆRE kirke
31.08.    09:00    Torsdag   Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
03.09.    11:00    Søndag   Gudstjeneste v/Helge Spilling
07.09.    09:00    Torsdag   Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
10.09.    19:00    Søndag   Konsert m/Fjære kammerkor
14.09.    09:00    Torsdag   Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
17.09.    19:00    Søndag   Orgelkonsert
21.09.    09:00    Torsdag   Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
24.09.    11:00    Søndag   Gudstjeneste v/Vidar Øvland
28.09.    09:00    Torsdag   Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
01.10.    11:00    Søndag   Gudstjeneste v/Helge Spilling. 
                                           Gullkonfirmanter
05.10.    09:00    Torsdag   Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
08.10.    11:00    Søndag   Gudstjeneste v/Helge Spilling.
08.10.    13:00    Søndag   Dåpsgudstjeneste v/Helge Spilling
12.10.    09:00    Torsdag   Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
15.10.    11:00    Søndag   Felles gudstjeneste på Bibelskolen
19.10.    09:00    Torsdag   Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
22.10.    11:00    Søndag   Høsttakkefest v/Tore Laukvik. 
                                           Utdeling av 4-års bok
26.10.    09:00    Torsdag   Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
29.10.    11:00    Søndag   Gudstjeneste v/Helge Spilling.

FEVIK kirke
03.09.    11:00    Søndag   Gudstjeneste v/Tore Laukvik
10.09.    11:00    Søndag   Gudstjeneste v/Tore Laukvik. 
                                           Presentasjon av konfirmantene. 
17.09.    11:00    Søndag   Gudstjeneste v/Vidar Øvland
01.10.    11:00    Søndag   Gudstjeneste v/Tore Laukvik
15.10.    11:00    Søndag   Gudstjeneste v/Tore Laukvik
22.10.    11:00    Søndag   Gudstjeneste v/Helge Spilling
29.10.    11:00    Søndag   Gudstjeneste v/Tore Laukvik

PREKEN
TEKSTEN

STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

Støtt kampen mot
menneskehandel

og sexslaveri i
India/Nepal

konto 3000.15.47107

STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

Bregnevn. 10, Fevik
konto  2801.02.58148

BLI FADDER!

HILSEN
PRESTEN

I dette nummeret av Fjæreposten handler det mye
om restart og om å begynne på nytt. Noen ganger
tvinges vi til å begynne på nytt. Vi blir rammet av
noe som river bort det vante og kjente, som tvinger
frem en reorientering. Andre ganger kan restarten
være mer kjærkommen og etterlengtet. Kanskje har
vi slitt med noe som har hvilt tungt på oss og truet
med å slite oss i stykker. Da kjennes en ny mulighet
godt. En restart kan være en engangshendelse eller
det kan være noe som trengs mer jevnlig. 

Når denne spalten skrives er det en uke siden vi i
kirken fikk høre om hvordan Jesus kalte tolleren Levi
til disippel (Luk 5,27-32) Selv om det er gjetninger så
kan vi gå ut fra at Levi som toller kjente til hva folket
mente om han. Han var nok vant til å kjenne sinte
blikk og få sårende kommentarer. Han hadde en stil-
ling der skillene mellom yrke og person ble visket ut.
Det er sannsynlig at han har levd i skvis mellom jobb
og overlevelse på den ene siden og skammen og
skylden på den andre. Levi fikk lagt skam og skyld på

seg fra andre. Han legger i tillegg skam, skyld og
selvforakt på seg selv. Levi må ha lengtet etter noe
annet. Ellers ville han vel ikke reist seg og forlatt alt?
Alt det han jobbet for å opparbeide seg? Alt det han
hadde tålt så mye for? 
Når Jesus kaller denne tolleren til å være hans

disippel så er det en mildt sagt overraskende hand-
ling. Det er ikke rart at Jesu valg fremkaller murring.
Likevel er akkurat dette et evangelium for alle
mennesker. Ikke minst for alle som prøver å gjøre
seg usynlige eller bærer så tunge byrder at en nesten
ikke klarer mer. Ved å kalle Levi sier Jesus at også jeg
med alt mitt kan få lov til å tro og til og med si: jeg

hører til. Kallelsen av Levi roper inn i alle våre
innerste mørke kroker: følg meg, du er ønsket som
du er. Jesus helbreder Levi. Jesus gjør Levi hel igjen.
Slik viser han hvor viktig nåden er for helbredelsen. 
Ved å kalle den mest usannsynlige disippel sier

Jesus til alle som trenger store eller små restarter, at
han gir oss mulighet til å reise oss igjen, legge av oss
og starte på nytt. Når vi ikke kjenner oss noe verdt
og vi kjenner på selvbebreidelser og selvforakt sier
Jesus at hver enkelt er sett, tilhører, er ønsket og
elsket for den du er. Dette er et kraftfullt evangelium
også for alle som har mye eller lite å bære. For alle
som av en eller annen grunn ikke kjenner seg gode
nok. For alle som sier til seg selv at det ikke betyr noe
om jeg ikke er med eller om jeg bare blir borte. Jesu
møte med Levi vitner om hvert menneskes grunn-
verdi og den viser tilgivelsens mulighet. Det er godt
nytt for alle som trenger en ny start, stor eller liten.
Som nevnt innledningsvis hender det at livet også

byr på restarter som overhodet ikke er etterlengtet.
Det er nye begynnelser vi aller helst ville slippe og
som gjør vondt. Hva de er varierer, men felles for
dem er at de ikke kom som resultat av et behov eller
ønske. Da er det ikke blanke ark og fargestifter som
står høyest på ønskelista, kanskje heller at alt var
som det en gang var eller som da det var bra. I en slik
situasjon trenger man heller Jesu nærvær og hjelp i
det daglige. Da kan man heller skru tiden to uker til-
bake og minne seg selv om det som ble lest i kirken
da. Vitnesbyrdet om at Jesus kjenner alle livets
fasetter og aldri viker for noe. Det er Jesu ord om
hvile og bærehjelp: 
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge

byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og
lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så
skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt
og min byrde lett.» (Matt 11,28-30)

Det er ikke rart at Jesus fremkaller murring.
Like vel er akkurat dette et evangelium for
alle mennesker. Ikke minst for alle som
prøver å gjøre seg usynlige eller bære så
tunge byrder at en nesten ikke klarer mer.”

Kilde: Postkort fra Inspirasjon forlag

13. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN • 3. SEPTEMBER
MATT. 25,14-30

14 Det er som med en mann som skulle dra uten-
lands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot
dem alt han eide: 15 En ga han fem talenter, en
annen to og en tredje én talent – etter det hver
enkelt hadde evne til. Så reiste han.

16 Han som hadde fått fem talenter, gikk straks
bort og drev handel med dem og tjente fem til. 17
Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme
og tjente to til. 18 Men han som hadde fått én
talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte
sin herres penger.

19 Da lang tid var gått, kom tjenernes herre til-
bake og ville holde regnskap med dem. 20 Han
som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde
med seg fem til og sa: ‘Herre, du ga meg fem
talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.’ 21 Herren
hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har
vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til
gleden hos din herre!’ 22 Også han med to
talenter kom fram og sa: ‘Herre, du ga meg to
talenter; se, jeg har tjent to til.’ 23 Herren hans
svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i
lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden
hos din herre!’

24 Så kom også han fram som hadde fått én
talent, og sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard
mann, som høster hvor du ikke har sådd, og
sanker hvor du ikke har strødd ut. 25 Derfor ble jeg
redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se,
her har du ditt.’ 26 Men herren svarte ham: ‘Du dår-
lige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg
ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd
ut. 27 Da burde du ha overlatt pengene mine til
dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem
igjen med renter når jeg kom tilbake. 28 Ta derfor
talenten fra ham og gi den til ham som har de ti
talentene! 29 For den som har, skal få, og det i
overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv
det han har. 30 Og kast den unyttige tjeneren ut i
mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’

HOS KIRKENS SOS TREFFER DU ALLTID EN Å SNAKKE MED 



Å arrangere St.Hans-festen i Ranvika har ofte vært en værmessig utfordring. Men i år var det
ingen tvil. En lang og deilig sommerkveld gjorde familiefesten til et godt sommerminne for de
mange hundre som feira kvelden sam men i Ranvika. Stor takk til en tallrik og arbeidsvillig
dugnadsgjeng fra Fevik kirke, som jobbet før, under og etter arrangmentet, flotte artister som
stilte på scenen og rause givere av gevinster til lotterier og tombola!
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menighets-
RÅDET

fra

F PER ARNE GULSTAD
leder for menighetsrådet

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!

Har du lyst på en
kortvarig oppgave i menigheten?
Det er mange oppgaver som skal utføres i menigheten
vår. De ansatte gjør mye, men de kan ikke og skal ikke
gjøre alt.  I vår menighet har vi nesten 150 frivillige, men
det er behov for enda flere. Ved å gi av deg selv får du
mye igjen, nye opplevelser, venner og du kan lære mye.
Det er mulig å ha oppgaver for kortere eller lengre pe-
rioder. Nedenfor har vi beskrevet noe aktuelle oppgaver:

Medhjelpere Supermandag
Oppgavene er: Gjøre klar til familiemiddagen og rydde
etterpå. Det gjelder Supermandag med Barnesang hver
mandag i Fevik kirke.
Behovet er 2 personer som kan være med fra kl 1530 til

1700. Det kan også være 2 personer, som tar klar-
gjøringen fra kl 1530 og 2 andre som tar ryddingen fra kl
1630. Det er også en god hjelp om noen kan være med
annenhver mandag eller en gang i måneden.
Kontaktperson: Ingunn Metveit Olsen, tlf 370901 8

Kirkeverter gudstjenester
Oppgavene er: Ønske vel møtt og dele ut program/
salmebøker, samle inn offer, ringe i kirkeklokken (Fevik
kirke), bistå kirketjener ved nadverd og eventuelt andre
praktiske oppgaver.
Det er behov for 2 nye personer til Fevik kirke og  2

nye personer til Fjære kirke.
Kontaktperson: Ingvild Wangensteen Limm, 
tlf 37090114

Verter Bryggekapellet
Oppgavene er: Være tilstede i kapellet og ta imot besøk-
ende, være samtalepartner ved behov, koke kaffe og
steke vafler. 
Bryggekapellet i Sorenskrivergården er åpen 6 dager i

uken kl 1100-1400 med to verter tilstede. Dette er et
samarbeidsprosjekt med alle menigheter i Grimstad og
fra vår menighet er det behov for 2 nye verter/vikarer,
som vil ha tjeneste 2 ganger i måneden.
Kontaktperson: Gerd Torhild Risholm, tlf 99410122

Redaksjonsutvalget
Oppgavene er: Finne frem til aktuelle saker, skrive ar-
tikler, skaffe/ta bilder, kvalitetssikre informasjon sam -
men med redaktøren.
Behovet er to personer, som vil inngå i redaksjons-

utvalget sammen med redaktøren.
Kontaktperson: Peer Rødal Haugen, tlf 99261422

BLI MED SOM
FRIVILLIG

Vi er klar for et nytt og spennende semester i menigheten.
Møtedatoer for menighetsrådet i høst er: 
6. september, 18. oktober, 29. november og 13. desember. 
Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med noen av medlemmene
i menighetsrådet for eventuelle kommentarer eller forslag
om innholdet menighetsarbeidet.

Midtsommer-festen
10.
sept.

3.
sept.

det skjer
SNART



SCOTT OM
GUDS FINGER
Øinene vedblev at stirre paa mig,

det trak op til grimase i ansiktet, et ut-
tryk av bitterhet og haan:
— Presten tror virkelig, at det var

Guds verk, at det var Guds finger — —
Jeg forstod hvad som vilde komme

og skyndte mig at avbryte ham:
— Nei, det har jeg ikke sagt og det

tror jeg heller ikke.
Den gamle blev liggende med halv -

aapen mund, jeg kunde se at det
stilnet i ham, at bitterheten og trodsen
vek for en følelse av lettethet. Saa kom
det spørsmaal, jeg hadde fryktet hele
tiden:
— Hvad tror da presten?
Jeg kunde ikke late som noget, jeg

rystet bare paa hodet og svarte ganske
aapent, at jeg ikke forstod nogen ting.
Det var stille en liten stund, saa

snakket den gamle igjen:
— Presten skal ha tak.

Han maa ha læst i ansiktet mit, at
jeg ikke skjønte hvad han mente, for
han skjøtte litt paa:
— Presten er en ærlig mand, pres -

ten maa bare komme igjen, jeg for-
staar at presten ikke akter at fuske
med Gud.
Han trykket mig i haanden da jeg

gik. Saa slaat, saa mishandlet, saa for-
sømt han var, hjertet hadde endda litt
liv, det kunde endda fostre litt varme,
litt hengivenhet og taknemlighet…

KILDE TIL  TANKE OG TRO FRA GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

Årets FMU loppemarked er til
lørdag. Og kl 09.00 åpner
dørene for alle som vil få kjøpt
seg alt fra små fingerbøl til
store sofagrupper, fra
kosebamser i alle størrelser til
gressklippere, fra tursekker og
til bilder. Trolig finner du også
den blomsterpotta som du
ikke fikk kjøpt for 10 år siden
og som du fortsatt angrer
bittert på at du ikke kjøpte da.
Vi har flere bøker enn noen
gang og vi har i år et spesielt
stort utvalg av brettspill. 
I år er vi så heldige at vi også

har mange nye varer. Disse vil
vi selge til fastpris da de ikke er
brukt. Vi snakker her om høy-
trykksspylere, kanteklippere,
el.hekksakser, stiger og mye
annet av kjente merker.
Selvsagt er det Kjell Olav

som slår klubba under auk-
sjonen med start kl 11.00, en
auksjon med flere gjenstander
enn før og mye spennende for
de som er på jakt etter en
kuriositet. Noe av det som
kommer under hammeren er
to gamle num mererte bajo -
netter, 6 kister, gammelt Pors-

grunn porselen, mynter og
sedler, en flott skulptur, samt
en go-kart. Blant tingene er det
også et gammelt salong bord
som skal være et av de få
møblene som ble berget fra
Kirkenes da byen ble brent
ned av nazistene. Og selvsagt
en masse andre ting du i dag
ikke vet at du trenger.
Vi selger også de gode FMU

vaflene, pølser i brød, grøt og
mere til. Så nistemat trenger
du ikke tenke på.
Nytt av året at vi tilbyr de

som handler å betale med

Vipps på mobilen på utvalgte
avdelinger og på auksjonen.
Pass på å laste ned denne til
din mobil og registrer deg før
du kommer. Info om hvordan
det gjøres vil også være opp-
slått på området dersom du er
i tvil.
Hvorfor ikke legge helge -

turen til FMU denne lør dagen,
det kan jo være du kan gjøre
ett kupp. Men trenger du
ingenting, er det garantert at
du treffer noen kjente og at du
skal få oppleve den gode stem-
ningen.

Velkommen til FMU!
Vi håper å ser deg 
til lørdag! 

det skjer
SNART

Lørdag braker det løs igjen!

2.
sept.

Fra «Hyrden» 1927 
(utg. GSS 2014) side 141

BIL & KAR.VERKSTED
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