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Er det synd å ...?

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 årDøpte

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

Cornelia Sørensen Green
Døpt i Fjære kirke 20. august

Eline Helleland Rivera
Døpt i Fjære kirke 20. august

Johanne Olimstad
Døpt i Fjære kirke 20. august

Tiril Reinhardsen Eiksa
Døpt i Fjære kirke 20. august

Ludvig Voll Worlitzxch
Døpt i Fjære kirke 20. august
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Døde

MÅ HERREN
VELSIGNE DEG
OG BEVARE DEG,

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

HERREN LØFTE SITT
ÅSYN PÅ DEG 
OG GI DEG FRED!

Utgivelser i 2017:
Nr. 6-17 utkommer man. 12. desember.  Mat.frist fre. 1. des.

Det var innledningen på mangt et spørsmål i min oppvekst,
blant ungdom som søkte etter et åndelig fotfeste og rettled-
ning for livet. Og mang en voksenleder gikk i fella ved å
definere synd som enkelte handlinger eller holdninger.  I
stedet for en drøftende samtale over en åpen bibel, om hva og
hvorfor, om galt og rett, ble det en slags rankingliste over synd
og ikke synd, og ungdommen så for seg en temmelig
krevende hinderløype fremover, for «å holde sin sti ren», som
det het. Hjalp det? Skremmeskudd langs veien bidro nok til å
en mer rettlinjet livsførsel, som på mange måter var til beste
både for en selv og andre, i alle fall når det gjaldt det som
andre kunne se … Og vi lærte de ti bud, som selvsagt var gode
stabbesteiner å ha langs livsveien. Og Jesus sin opp-
summering av budene i «du skal elske Herren din Gud, og din
neste som deg selv». Det budene, og Jesu oppsummering,
også skulle vise oss, var hvor sørgelig til kort vi kommer over-
for Guds standard, og hvor inderlig vi trenger nåde og tilgiv-
else. Der budene ble effektive hindere i å nå opp til Guds
standard, ble Jesus han som rev ned stengslene og åpnet
veien. «Følg meg», sa han. «Jeg har bruk for deg!»

Men hva med alle de situasjoner og problemstilinger som
Bibelen ikke utrykkelig sa noe om?  I dag har syndsbegrepet i
stor grad blitt overført fra individets overtramp til skadeverk
vi volder i fellsskap, mot folkegrupper, mot natur og skaper-
verk, men fortsatt med et fokus på handlinger og levemåte.
Og enda mer problematisk; til at synd er noe vi ikke er
personlig ansvarlige for, men mer hefter for som del av en
gruppe, et folk.

Jeg er ikke bare et individ som jevnlig gjør noe galt, som får
vonde følger for meg selv og/eller andre. Jeg er et individ som
i bunn og grunn ikke har sans for det som er Guds vilje og
vesen: Oppofrende kjærlighet. 

For meg som enkeltindivid betyr Jesu inngripen i historien
tilgivelse for alle små og store feilgrep og gale valg, ja, ikke
bare alt galt jeg og vi alle har gjort, men alt vi er, i vår
nedarvede bortvendthet fra Gud, vår uvilje i etterfølgelsen og
ukjærlighet i livsførsel. 

Like vel sier han «følg meg», fordi han vil bruke deg og meg
i sin tjeneste, med våre liv, vår vilje, våre evner og anlegg. I
etterfølgel sen vil vi fortsatt oppleve å lide nederlag ved at vi
begår feil, faller og utfører gale handlinger. Da skal vi like vel
få reise oss, omigjen og omigjen, ta fatt på nytt, og fort sette
etterfølgelsen; den som bærer, og bærer oss, mot livet og en
evighet hos Gud en gang. 

Jesus er ordet om Guds kjærlighet, ordet som ble mennes-
ke,  og som levde ut denne kjærligheten til menneskene. Med
blikket festet på hans liv og ørene vendt til hans budskap gir
det mening å spørre hva Jesus ville ha gjort, når vi står overfor
små og store, viktige eller vanskelige valg i livet, i jobben, po-
litikken. Ikke først og fremst for å unngå å trå feil, men for å
leve ut kristenlivet og trenes i å gjøre det som er rett. Og, ikke
minst, gi rom for at Den hellige Ånd får prege våre liv med
Jesu sinnelag, slik at livet vårt, handlingene våre, på ulike vis
bærer bud om hvem vi tilhører og vil følge og tjene.

Troen er tilliten til at det er Jesus som bærer hele mitt liv, og
som viser meg veien mot målet. Både når jeg står og når jeg
faller. Alt står og faller med Jesus. 

Iris Fosse Lunden
Døpt i Fevik kirke 27. august

Sam Stabell Tunsberg
Døpt i Fevik kirke 3. september

Lars Bjørke
Døpt i Fjære kirke 24. september

Didrik Riber
Døpt i Fjære kirke 8. oktober

William Fagerbakke
Døpt i Fjære kirke 24. september
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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
Emil André Repstad Lea
Døpt i Fjære kirke 8. oktober

Emil André Repstad Lea
Døpt i Fjære kirke 8. oktober

Theo Nilsen Øksenberg
Døpt i Fjære kirke 8. oktober

Evine Skretting Fugelsnes
Døpt i Fjære kirke 8. oktober

I fem år har det vært arrangert
sommerkvelder i Fjære kirke tre
søndagskvelder i løpet av
sommeren. Disse forenklede
gudstjenestene har vært godt
besøkt og det har for mange
vært et godt tilbud når det ikke
er formiddagsgudstjeneste
eller at man er opptatt med
andre ting på formiddagen. 

Det har vært med en eller to
gjester hver kveld og vi har i dis-
se årene blitt litt bedre kjent
med 17 personer som har

snakket om det de brenner for,
et arbeid de har stått i tidligere
eller det de er opptatt av der
og da.

I disse årene har mye hvilt på
mine skuldre. Men nå tenker
jeg at det er på tide med en
oppgradering av disse
kveldene. Jeg ønsker derfor å
invitere 3-4 personer til å være
med i en gruppe sammen med
meg som kan være ansvarlige
for «de nye sommerkveldene».
Målet vil fortsatt være å gi et
tilbud om en enkel gudstjenes-
te i Fjære kirke til fastboende og
feriene i Grimstadområdet.

Har du ideer for eller har lyst til
å være med å forberede og
gjennomføre «de nye sommer-
kveldene» er det flott om tar
kontakt meg. 

Fornyelse av «Sommer-
kveldene i Fjære kirke»
… en invitasjon til å være med

F VIDAR ØVLAND
LEKPREST

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
LUTHERANERNE
St. Peter viste en nyankommet rundt i himmelen. «For at alle
skal være mest mulig lykkelige har vi samlet de kristne i hver
sin sal,» forklarte han vennlig, mens de gikk ned over den
store korriodoren. «Bak den store døren her har vi alle
katolikkene. Og her har vi metodistene. Og bak denne døren
finner vi pinsevennene. Men her må du gå stille og lydløst
forbi. For bak den neste døren er alle lutheranerne, og de tror
forsatt at de er de eneste som er her!»

FORANDRING
Presten var ute på avskjedsrunden i bygda. Han skulle forlate
menigheten, og en gammel kone sa til ham: «Det er trist at
du skal slutte.» «Ja,» sa presten, «men det det kan jo hende
at dere får en bedre prest nå.» «Jeg tror ikke det,» svarte kona,
«til nå har de bare blitt verre og verre.»
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En barnehagelærer spurte barna i barnehagen om de kunne tegne et bilde av Gud.
De fleste barna hadde ikke noe problem med dette. De tegnet en bestefar-lignende
mann med skjegg og snille øyne. Men noen av de største barna syns det var en vans-
kelig oppgave. Det gikk jo ikke an å tegne Gud! En gutt prøvde seg på tegneopp-
gaven og forklarte mens han førte blyanten rundt på papiret: «Gud har på en måte
lange armer som rekker fra himmelen og ned til oss på jorden. Men Gud ser jo ikke
slik ut på ordentlig!»

Selv om små barn tenker konkret og ikke har problemer med å tegne Gud, tror jeg
likevel at barna har tanker om hvordan Gud er: at Gud elsker oss og passer på oss,
som en mor eller far. Både store og små har indre bilder av hvordan Gud er. Psyko-
logen Sigmund Freud mente at våre gudsbilder først og fremst ble dannet i møte
med vår egen far. Mens utviklingspsykologen Erik Erikson mente at utviklingen av
gudsbilde ikke bare er avhengig av far, men også av mor. Andre igjen hevder at våre
bilder av Gud er preget av foreldre, men også andre viktige personer, selvbildet og
kulturen. Gudsbildene kan dannes i kontrast eller likhet med våre nære relasjoner.

Det er vel kanskje ingen som har et helt riktig bilde av Gud. For vi kjenner ikke
Gud fullt ut. Vi ser stykkevis og delt. Vi har fått Bibelen, og vi har Jesus som kom for
å vise oss hvem Gud er. I tillegg har vi fellesskapet med andre kristne og bønnen,
som er gode redskaper til å bli mer kjent med Herren. Disse redskapene kan også
korrigere våre bevisste og ubevisste forestillinger av Gud. Selv om ingen kan på-
berope seg å ha det hele og fulle sanne bilde av Gud, så har mange mennesker
sunne gudsbilder. Men noen har ikke det. Oppdragelsen, mor, far, viktige andre
mennesker og hendelser i livet fører til at man kan få en usunn forestilling av
hvordan Gud er. Flere får gode assosiasjoner når de hører: «Gud er vår Far», men
ikke alle. Noen har traumatiske hendelser bærende med seg i bagasjen som kan for-
vrenge både selvbilde og gudsbilde. Eller man kan snu på det og si at det er nettopp
de gode gudsbildene som har berget en person gjennom store påkjenninger og
smerter.

Magnus Malm avslutter boka: «De stumme bildene» med en fin bønn:

O Gud-
ikke som den tidsånden vil gjøre Deg til                                                                                                                                                                
men som Din kirke til alle tider har bekjent Deg
ikke som jeg i min selvopptatthet ønsker at Du er
men som Du har åpenbart Deg i Ditt Ord
ikke som jeg i mine mørkeste stunder frykter at Du er
men som Du i Din Sønn har vist Deg å være
ikke som min forestilling om Deg
men som Du er i Deg selv
-tre inn i mine begrensninger
og opplys hele mitt vesen
med Ditt guddommelige nærvær

Riktig svar:
1.   X.1. Krønikebok
2.  2. Kobberslangen
3.  1. Mattias
4.  X. Patmos
5.  X. Den barmhjertige samaritan

1 Hvor i Bibelen finner vi «Jabes bønn»?
1. I Josvas bok   X. I. Krønikebok 2.   2. Kongebok

2 Hva slags gjenstand var «Nehusjtan»?
1. Moses’ stav   X. Gullkalven   2. Kobberslangen

3 Hva het apostelen som erstattet Judas Iskariot?
1. Mattias   X. Filip   2. Stefanus

4 På hvilken øy var Johannes da han mottok synene som
er nedtegnet i Åpenbaringsboken?
1. På Korsika   X. Patmos   2. Sardinia

5 Etter hvilken lignelse sier Jesus: «Gå du og gjør som
han»?
1. Skatten i åkeren   X. Den barmhjertige samaritan   
2. Fariseeren og tolleren

F INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG

BIBELquiz

BILDE AV GUD
FRA MENIGHETSPEDAGOGEN

Hei alle 10-åringer! 
Her kommer et nytt breddetiltak i Fjære menighets trosopp-
læring for alle dere som har fylt eller fyller 10 år i år: FMU mini!
Hold av Fredag 8. desember, for det er bare denne ene kvelden
det skjer! På FMU bygget vil dere få treffe ungdomslederne i
FMU, det blir band med kul musikk og andakt, akkurat som på
en vanlig fmu-kveld. I tillegg blir det god mat å spise og ulike
aktiviteter man kan velge mellom. Mer info om dette kommer
på nettsidene www.grimstad.kirken.no når det nærmer seg.
Dessuten vil alle 10-åringer i Fjære menighet få personlig
invitasjon. Men på FMU mini er alle 10-åringer velkommen,
bare dere melder dere på.

Den siste søndagen i august inviterte Fjære menighet til «Førs-
teklasses» gudstjeneste, altså en flott gudstjeneste hvor 1. klass-
ingene var hedersgjester. Som en del av trosopplæringen
ønsker vi som menighet å være med på å markere skolestarten.
Vi vil bidra til å skolehverdagen blir trygg og god, at barna skal
få høre at de er helt førsteklasses, og at de har en venn som all-
tid er med dem enten de er hjemme eller på skolen.

Under gudstjenesten fikk skolestarterne utdelt en «tegn og
tørk aktivitetsbok» som inneholder ulike bibelfortellinger med
oppgaver man kan fylle ut, og tørke bort igjen. 

I går var jeg i konfirmasjon.
Kirken var stuende full, men
jeg traff ikke Jesus. Det vil si,
jeg traff ham i salmer og
liturgi, i kirkerommets kunst
og menneskers omsorg. Men i
prestens korte tale og kateke -
tens hilsen var han borte. Det
som ble sagt, var i en sum
dette:

— Det viktigst er kjærlighet
og konfirmantene er unike,
vel verdt en fest! 

Vel og bra begge deler, men
ikke et ord om Jesus. Ikke et
forsøk på å si noe om hvilken
kjærlighet som er viktigst, om
hva det er som gjør konfir -
mantene så unike og umis-
telige.

Velmente tanker og råd
Presten og kateketen ga oss

sine egne velmente tanker og
råd, men evangeliet ble ikke
forkynt. Det skapte ok stem-
ning og bekreftet nok mange
av foreldrenes stolthet, men
hadde de ikke fortjent noe

mer, noe dypere, noe å leve og
dø på? Kan hende senket det
enda noen terskler og tok liv
av noens fordommer, men
hva fikk vi igjen?

Jeg hadde forventet mer av
fagpersoner med embet seksa -
men og mastergrad. Teologisk
manglet ordene fullstendig
substans. Slikt holder ikke, om
vi vil fremme evangeliets tro -
verdighet og berge kirkens in-
tegritet.

I glasshus 
Og så sitter jeg selv i glass-

hus. I KFUK-KFUM sier vi at
alt vi gjør og vil formidle,
dypest sett har sitt utspring i
budskapet om Jesus Kristus.
Men i vår iver etter å nå bredt
og vidt står vi stadig i fare for å
underkommunisere vår for-
ankring. Vi vil søke «det hele»
også når det gjelder troen. Vi
vil ta med alle sider av sann-
heten. Vi vil være tilstede i
unge menneskers virkelighet
med en åpen bibel og respekt
og forståelse for deres er-
faringer og opplevelser.

Bredde og tydelighet
Den brede kontaktflaten er

et privilegium vi deler med
folkekirken. Tydelighet kan
samtidig være krevende; en
tydelighet som kommuni se -
rer, en klarhet som hjelper
unge å se seg selv og sitt kall i
lys av Guds kjærlighet. Ut-
gangspunktet kan lett bli
borte, fordi det ikke formidles
eller ikke når fram. Det kan
skyldes usikkerhet eller ukyn -
dig het, i blant også forleg-
enhet.

Konfirmasjonsgudstjenes -
ten minnet meg om dette. I
møte med bredden av nye
generasjoner barn og ungdom
gjelder det å ikke gå på akkord
med evangeliets innhold. Vi
vil vinne gehør og trover -
dighet som igjen gir engasje -
ment og handling. Det krever
forstand på unge menneskers
liv og behov, og samtidig tillit
til hva Den hellige ånd gjør og
gir. Når vi svikter, er det
gjerne fordi det ene går ut
over det andre. Vår profil kan
bli så allmenn og grunn at
arbeidet mister sin åndelige
kraft og vitalitet, eller så hellig
og hinsidig at vi framstår helt
irrelevant for folk flest. 

Rom for hele og ærlige
mennesker 

Et utilslørt og rett Kristus-
vitnesbyrd gir rom for hele og
ærlige mennesker. Det er en
grunn til at vi trenger Guds
kjærlighet. I KFUK-KFUM er
vår slogan: «Vær deg selv. Stå
opp for andre». Vi vil hjelpe
unge mennesker å oppdage
hvem de allerede er som Guds
barn, og å leve og vokse i tro
og mellommenneskelig for-
ståelse og ansvar.

Formidle den nåde
vi har fått

I Den norske kirke trenger
vi stadig å være skjerpet på
hva og hvordan vi forkynner.
Vi kan i lengden ikke berge
oss på liturgier og salmer,
symboler og ritualer. Prester
og kateketer, ja alle vi som
arbeider for og blant barn og
ungdom har et særlig ansvar:
Å formidle videre den nåde vi
har fått – i møte med mennes-
kers sanne virkelighet – med
et klart og ærlig språk som når
fram.

Det bibelske begrepsunivers
og teologisk grunnforståelse
er stort sett fraværende hos
unge mennesker og deres for-
eldre. Å være «en hellig, all-
menn kirke» i Norge i dag
krever at vi ikke tar noen

kjennskap for gitt, men opp-
fatter enkeltmennesker og
miljøer som de er, og gir dem
nye muligheter til å se seg
selv, villet og båret av Guds
kjærlighet.

Artikkelen ble først publisert 24.
september i Vårt Lands Verdi-
debatt. Gjengitt med tillatelse.

Hvor ble det av Jesus?
Vi trenger stadig å være skjerpet på
hva og hvordan vi forkynner. Vi kan i
lengden ikke berge oss på liturgier
og salmer, symboler og ritualer. 

F ØYSTEIN MAGELSEN
GEN.SEKR.  NORGES KFUK-KFUM

Øystein Magelsen har vært
generalsekretær i Norges
KFUK-KFUM siden 2015.

FOTO: DAGEN.NO

For ordens skyld gjør vi
oppmerksom på at kon-
firmasjonen som artikkel-
forfatteren referer til ikke
var i Fjære, men et annet
sted i landet. Red. 

EIVIND SKEIE:
— MER GROVBRØD
FRA PREKESTOLEN
Teolog og salmedikter Eivind
Skeie ønsker seg mer plass til
Ordet i gudstjenesten. Han mener
også at nattverden er blitt for all-
minneliggjort.

— En gudstjeneste uten nattverd
setter oss dessuten på prøve og vi
må jobbe med Guds ord.

— Jeg skulle ønske prekenen av og
til kunne være litt lenger og gå litt dypere. At evangeliet kommer utenfra, fra Gud,
til oss menneskene, sier han.  (Vårt Land 16. oktober)

Publikum falt på kne da hardcore reggae-soul-hiphop-artisten
Matamba (38) fra Boliva minnet dem om håpet i Gud, og en annen slags
kjærlighet. Han siterte fra 1. Kor. 13. Morgenen etter sto det kø av avis-
og tv-folk på døra og ville vite hva dette var for noe.

— Jeg ønsker å vekke folk. Jeg vil de skal skjønne at Jesus ikke er en
død fyr som levde for 2000 år siden, men Guds levende sønn som kan
forandre livene deres radikalt.  

— Jeg har aldri skjønt hvorfor kristne musikere, forkynnere, eller
andre kristne skal bure seg inne i en menighet. Jesus gikk rundt til alle
slags folk, så vi har ikke noe å frykte. … 

Etter Pepsi Music Festival i Argentina, opplevde han også å være
akkurat der han skulle være: 

— Guds stemme, gjennom min musikk, trengtes. Det var så mange
andre stemmer der.  (Vårt Land 29. september)
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Våre valgte politikere har et
særlig ansvar og en særlig ut-
fordring når det gjelder ut-
formingen av samfunnet, og
for den kulturarven vi skal gi
videre til våre barn og de
slekter som kommer etter oss.
Det var bakgrunnen for at jeg
spurte om å få en prat med
«vår mann» på Stortinget,
Svein Harberg (H) om hans
rolle og synpunkt som kristen
og rikspolitiker. Svein har sin
bakgrunn fra konservativ kris-
tendom på vestlandet og
musikkmiljøet på bedehuset.
Han startet sin politiske løpe -
bane i KrF. For å understreke
for oss begge at samtalen
skulle handle om Jesus sin
plass i vårt offentlige liv,
møttes vi over en kaffe på Trio
Kafé på torvet i Grimstad. Jeg
presenterer ham også for Mag-
elsens spørsmål: «Hvor ble det
av Jesus?» (s. 5)

— Hvordan er det i politikken

og blant politikere — er han «blitt
borte» der også? Bør norske po-
litikere snakke mer om tro, slik
Knut Arild Hareide (Krf) uttalte i
trontaledebatten?

— Når Knut Arild sier at vi
politikere må snakke mer om
tro, så oppfatter jeg ham dit
hen at vi som sentrale po-
litikere må snakke mer om vil-
kårene for tro og livssyn i
landet vårt. Det var fravær-
ende i norsk politisk debatt
lenge. Så kom saken om å skille
stat og kirke, men da var det
selve skillet vi diskuterte og
ikke så mye vilkårene for tros-
samfunn i Norge — og da for
alle trossamfunn, ikke bare
Den norske folkekirken. Som
politiker må jeg hele tiden
balansere mellom det å re-
presentere partiet og det å re-
presentere meg selv.

— Ja, hvordan er det å være
kristne Svein i det rikspolitiske
miljøet?

— Jeg har jobbet «i mi-
sjonen» og hatt oppgaver der
det har ligget til rollen å være

aktivt forkynnende. I po-
litikken er det slik at jeg må
være balansert. Noen ganger
er oppgavene slik at jeg kan
være mer aktiv, mens andre
ganger, og oftest, er det slik at
jeg ikke kan det. Men alle jeg
jobber nært sammen med, i
Høyre, på Stortinget, i media,
vet godt at Svein er en kristen
og dermed også ofte hva jeg
står for i mange saker. Dis-
kuterer vi f.eks. abort, så vet
alle hvorfor jeg argumenter
slik jeg gjør, når jeg er uenig
med folk i mitt eget parti.
Likevel må jeg fronte partiets
standpunkt, når jeg, til tross for
at jeg har kjempet med nebb
og klør for mitt syn, ikke har
vunnet frem i diskusjonen og
hvor konklusjonen er blitt en
annen enn den jeg selv
kjempet for. Sånn var det i dis-
kusjonen frem mot den ek-
teskapsloven vi har nå. Mye
var jeg enig i, men det var en
god del jeg personlig var uenig
i. Det frontet jeg i diskusjonen,
men til slutt måtte jeg som

partiets talsmann i tro- og livs-
synspørsmål fronte det vi som
parti hadde landet på. Jeg må
altså skille mellom når jeg er
partiet Høyres talsmann og når
jeg blir personlig. Det kan være
i samme debatt, men jeg må
være tydelig på hvilken rolle
jeg til en hver tid har. Av og til
kan jeg føye til «men personlig
er jeg av den oppfatning at…».
Jeg synes vi skal ta inn over oss
at vi er blitt litt for redde for å
hente fram det personlige
standpunktet — når det er rom
for det. Og jeg har brent for
dette å være en kristen i
hverdagen, ikke bare når jeg er
sammen med kristne venner.

— Og når vi først er inne på
det med ekteskap, så mener
jeg det er naturlig at det of-
fentlige overtar det som har
med vigsel å gjøre, og at kirken
dermed kan komme vekk fra
en situasjon hvor kristen-
dommen blir pulverisert i
kirkerommet, slik jeg mener
det skjer i dag, hvor alt mulig
av innslag og musikk skal

kunne trekkes inn. Nå får en
anledning til å gjøre de sere -
moniene til det de kan være i
kristen sammenheng — en
velsignelse av det inngåtte ek-
teskapet.

Både Svein og jeg har hatt
vår oppvekst i den samme tids-
perioden og innenfor nogen
lunde like kristne miljø, og
opplevd grensesetting som
svært dominerende. 

— Så veldig pedagogisk var
det kanskje ikke …, humrer
Svein.

— Ja, Vestlandske Indre -
misjon var det det var, men jeg
har etter hvert lært meg å
tenke på det som at «det var
godt ment — de ville oss vel».
Men så må jeg samtidig si at
jeg synes vi nå er gått i den
motsatte grøften, at alt er blitt
så rundt og vidt og inkluder-
ende. Du inkluderer ikke når
du ikke snakker om, og er
tydelig på, at det er Jesus det
gjelder. Og jeg reagerer, enten
det er konfirmasjon eller noe
annet, når du går ut derfra og

lurer på om dette bare var
«gildt og greit». Når kirken
snakker om kjærlighet så må vi
være tydelige på at det er Jesu
kjærlighet det er snakk om,
den som tåler alt, utholder alt,
tilgir alt — er altoverskyg -
gende. Så jeg er enig i spørs-
målstillingen: Hvor ble det av
Jesus? Hvor ble det av
tydeligheten av det å være en
kristen, i det å stå på de
valgene en gjør når en er en
kristen? … Som jeg altså føler
har druknet i at du skal være så
raus og rund. Jeg har jobbet
mye med ungdom, og de
verdsetter tydelige meldinger.
Da kjenner de seg ivaretatt. Du
og jeg vokste opp i den andre
grøften, med alt man skulle
unngå… Så har vi nå krysset
helt over til den andre siden…
det er en beskrivelse jeg er enig
i, understreker Svein.

— Hvordan utfordres du på
dette i ditt politiske arbeid? Ordet
«verdier» og «norske» verdier var
flittig i bruk i valgkampen i høst…

— Jeg mener det var mer
snakk om tradisjoner enn
grunnleggende verdier. For
meg er det respekten for liv og
den du er, uansett hvem du er,
hvordan du er, hva du tror på,
som er de grunnleggende ver-

diene i det norske samfunnet
— som også har vært for-
ferdelig håndtert her i landet
opp gjennom historien. Men vi
må ikke i utviklingen av den
respekten for andre miste hvor
vi står selv. Grunnen til at så
mange blir provosert når mus-
limske mennesker har et sterkt
forhold til sin tro, er at de ikke
vet hvor de står selv. Og når du
ikke vet hvor du står selv, så
blir det utfordrende å møte
andre som vet godt hvor de
står, og som har sin overbevis-
ning og sin tro med seg i
hverdagen.

— Er det kanskje noe å lære av
Angela Merkel, som oppfordret
folk til å gå i kirken for å finne et
trygt ståsted?

— Ja, absolutt … bare ikke
Jesus er blitt borte da …

Avisen Vårt Land gjorde et
forsøk på å finne den typiske
kristenvelgeren, bare for å
oppdage at det var like mange
slike velgere som det var poli -
tiske partier. De har bare ulike
innfallsvinkler til politikken fra
sitt kristne ståsted. 

— Hva tror du … hvis man ut-
fordret alle partiene på nestekjær-
lighetsbudet, «du skal elske din
neste som deg selv» og hvordan
det påvirker politikken deres, ville

det ikke da bli mye enighet?
— Jo, det tror jeg. Absolutt.

Men det handler om priori -
tering, om hvilke deler av poli -
tikken man anser for viktigst,
og hva som er beste måten for
å nå målet. Det er tross alt ikke
så stor avstand fra høyre til
venstre i norsk poli tikk.
Heldigvis, vil jeg si, så er det
ikke det. Men det som ofte
skiller oss er altså hvordan vi
prioriterer. Jeg pleier å si det
slik når jeg snakker til ung-
domsskoleelever her: Alle vil vi
herifra til dit. Hvis målet er å
komme seg til Odden, så vil
noen velge den veien og noen
den veien eller den måten. Alle
kommer til Odden, men på
forskjellig måte. Det er litt slik
norsk poli tikk er. Men, vi har

også politikere som er tydelige
på at de vil frata kristne organi -
 sasjoner alle tilskudd og ord -
ninger. De finner du også i
flere partier…

— Hvorfor er det da så for-
ferdelig vanskelig å bli kvitt for
eksempel fattigdomsproblemet
eller bli enige om hvordan vi skal
behandle flyktninger og tiggere?

— Fordi det er så mange
måter å løse det på. Og så
mange ting som henger sam -
men. Det beste du kan gjøre
for dem som kommer hit og
som skal være her, er at de blir
en del av samfunnet gjennom
språk, arbeid og aktiviteter.
Noen mener at det får vi ta når
de kommer hit. Noen mener
det viktigst å skape de arbeids-
plassene som trengs slik at når
de kommer så kan de få seg
arbeid. Og så er noen mest
opptatt av at det er et inte -
greringsprogram for dem når
de kommer hit. Så balanseres
det litt mellom alt dette. På
tvers av partiene mener jeg at
det politiske miljøet i Norge er
god på å jobbe med disse ut-
fordringene, men det priori -
teres forskjellig.

Som livssynspolitisk tals-
mann i Høyre en periode
hadde Svein svært mange

møter med folk som re-
presenterte en annen religion
eller et annet livssyn. Han for-
teller at når man diskuterte
støtte og ordninger som gjaldt
tro og livssyn, var ofte mus-
limene de som uttrykte den
klareste støtten når han for-
svarte sine kristne standpunkt
og verdier, og som ønsket at vi
skulle stå opp for og kjempe
for våre saker og standpunkt. 

— Den redselen som mange
uttrykker i møte med økt inn-
slag av muslimer i befolk-
ningen, forstår jeg ikke. Jeg har
vært opptatt av at vi ikke må
miste eller oppgi det vi står for,
vi må ikke miste Jesus i det
møtet. I balansegangen mel-
lom den grøften som vi begge
vokste opp i, hvor det var synd
og det var synd osv. til at det
ikke er grenser for noe som
helst, så må vi fokusere på og
beholde noen ting som er
viktig. Og det må vi stå for, og
være tydelige på at det er fordi
Jesus har sagt det og fordi det
er godt for oss. At det er en
grunn for det vi mener. Det
kan vi løfte fram i flere sam -
menhenger enn vi gjør i dag,
men det må være respekt for at
i noen roller så må vi være for-
siktige med det.

Norge er et kristent land, sies det i mange sammen -
henger. Vi har en kristen kulturarv sies det også. Men man
hører også de som sier at Norge er i ferd med å bli overtatt av
muslimer, at norsk kultur er truet og at landet er i ferd med å
«islamifiseres». Det kan spores en viss redsel i det offentlige
ordskiftet og i diverse kanaler på nettet. Da undres jeg: Det
norske og kristelige — som man frykter skal bli overkjørt eller
utmanøvrert —  er det så blodfattig eller svakt forankret at
man nesten har sluttet å tro på holdbarheten og kraften i det?
Hvorfor skulle vi miste vårt eget fordi om det kommer noen
som tenker og tror annerledes? Er det det som er utford-
ringen?
Eller for å bruke spørsmålstillingen til general sekretær Øy-

stein Magelsen i KFUK-KFUM (s. 5): «Hvor ble det av

Jesus?» For det samfunnet og den kulturen, ja, den kirken,
hvor Jesus og fortellingen om Jesus, blir borte, er det fare på
ferde. Da vil man snart ende opp i en situasjon hvor forbind-
else til roten er kuttet. Og en plante uten rot vil dø. I ca to tusen
år har Jesus-troen, kristendommen, holdt stand mot utallige
angrep fra ulike hold. Fordi det har liv i seg selv, en iboende
kraft som ikke lar seg utradere — trass i tabbe på tabbe utført
i kristendommens og Guds navn, av mer eller mindre
udugelige representanter. Budskapet om Jesus har overlevd.
Om overleveringen fra de første disipler til nye og atter nye
generasjoner kristne har vært «så där» opp igjennom, så har
evangeliefortellingen overlevd og kultur og levemåte formet
av evangeliefortellingen like så.   Red.

Sein Harberg er en kristen og representerer Høyre på Stortinget. Som rikspolitiker må han stadig
ta stilling i diskusjoner og avgjørelser som berører hans kristne tro, og det hender også at han
som partiets mann må fronte et annet syn enn det han står for selv. Det er den vanskelige
spagaten en politiker står i. Blir Jesus borte da?

Må vi snakke mer
og tydeligere
om TRO, Svein?

Grunnen til at så
mange blir
provosert når mus-
limske mennesker
har et sterkt forhold
til sin tro, er at de
ikke vet hvor de står
selv.

Svein 
Harberg

F Peer Rødal Haugen
tekst & foto
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Livets brød

Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
er bønnen: La din vilje skje.
For egenviljen blander sitt eget ønske inn, 
og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
Men, Herre, gi meg motet til å be:
La din vilje skje!

Den siste, sterke bønnen som Jesus lå og ba,
var bønnen: La din vilje skje!
Om det som ligger foran er lett å flykte fra,
og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa,
så Herre, lær meg likevel å be: 
La din vilje skje!

Den enkle, stille bønnen som åpner Herrens vei,
er bønnen: La din vilje skje!
Og den som ber om dette vil ikke lett gå lei,
men stadig overraskes og stadig undre seg.
For, Herre, det er spennende å be:
La din vilje skje!

SALMEN NORSK SALMEBOK NR 634  •  TEKST: Vidar Kristensen  •  MELODI: Per Aamot 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
Norman Risholm, Fevik, tlf. 90787218

Velkommen til kirken
gudstjenester & arrangement

FJÆRE kirke
29.10. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
02.11. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
05.11. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling. 

Fjære kammerkor deltar
05.11. 18:00 Minnegudstjeneste v/Helge Spilling
09.11. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
16.11. 09:00 Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
19.11. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
23.11. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
26.11. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
30.11. 09:00 Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
03.12. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
03.12. 19:30 Konsert Fjære Kammerkor 
07.12. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
10.12. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik

FEVIK kirke
29.10. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
31.10. 19:00 «Hvem banker?» Forestilling for barn i 

forbindelse med reformasjons feiringen.
Tore Thomassen, Kirsti P. Haugen, Tim Harry 
Blomberg og barnekor fra Fjære, His og 
Trefoldighet menighet.

12.11. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
26.11. 11:00 Småbarnsgudstjeneste v/Tore Laukvik
03.12. 18:00 Lysmesse v/Tore Laukvik og konfirmantene

PREKEN
TEKSTEN

BOTS- OG BØNNEDAG  •  29. OKTOBER

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra
landsby til landsby og underviste.

23 Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir
frelst?» Han sa til dem: 24 «Kjemp for å komme inn gjen-
nom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal for-
søke å komme inn, men ikke klare det. 25 Når husherren
først har reist seg og lukket døren og dere blir stående
utenfor og banker på og sier: ‘Herre, lukk opp for oss’, da
skal han svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra.’ 26 Da vil dere
si: ‘Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har
undervist på gatene våre.’ 27 Men han skal svare: ‘Jeg vet
ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett!’
28 Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser
Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike
mens dere selv blir kastet utenfor. 29 Fra øst og vest og fra
nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds
rike. 30 Da skal noen som er de siste, bli de første, og noen
som er de første, bli de siste.»

Luk 13,22-30

Lesetekster: Jer. 18,1-10 og Rom. 2,1-11

HOS KIRKENS SOS TREFFER DU ALLTID EN Å SNAKKE MED 

Ute er det blitt høst, og vi har
sanket inn det vi trenger av
frukt og bær, korn og brensel
for en kommende vinter.
Noen sanker mye og andre
lite. Men alle sanker vi det vi
trenger. 

I bønnen Jesus har lært oss,
ber vi om vårt daglige brød.
Og bønnen har på et hvis to
hensikter. Det ene er det mest
selvsagte — brød å spise så vi
blir mette. Og sankingen på
høsten er helt klart en del av
det Herren legger til rette for
oss, så vi kan klare oss gjen-
nom en ny vinter.

Mens vi i den åndelige
dimen sjonen av dette verset
er helt klart avhengige av den
daglige dosen av «brød». I Joh
6,23-27 svarere Jesus folket på
hva han mener med vårt dag-
lige brød. For Jesus er det
viktig at ikke sulten etter noe å
spise skal overskygge behovet
for frelse, overskygge behovet
for å høre ordet. Mellom
linjene i disse versene kan vi

lese det som Matteus skriver;
«Søk først Guds rike og hans
rettferdighet, så skal dere få
alt det andre i tillegg.» (Matt
6,33)

Vi vil med andre ord gå oss
vill om vi bare higer etter brød
for å bli mette.

Brødet fra himmelen som
Gud ga til israelittene da de
vandret gjennom ørkenen er
et godt bilde på at Gud bryr
seg om oss. Gud ga de mat så
de skulle klare årene i
ørkenen. Og kanskje er det i
trengselstider at vi kjenner
mest på behovet for brødet fra
Herren. Vår velstand gjør oss,
i egne øyne, uavhengige av
brødet fra himmelen. Så lenge
maten kan kjøpes i butikken,
så trenger vi ikke Guds ord
heller – eller? 

Også Jesus passer på å gi
disiplene mat. Vi hører han
har stekt fisk på stranden når
han møter disiplene etter sin
død. Og når han besøker
mennesker i deres hjem, som

for eksempel Sakkeus, er det
rundt matbordet de samles
for å snakke. Men det viktigste
måltidet som Jesus har delt er
helt klar på skjærtorsdag,
dagen før sin død. Der han
deler brød og vin med disip -
lene — han gir de seg selv i
brød og vin. Jesus har tidligere
også snakket om dette, og han
sier det slik i Joh 6,53-55;

«Sannelig, sannelig, jeg sier
dere: Hvis dere ikke spiser
Menneskesønnens kropp og
drikker hans blod, har dere
ikke livet i dere. Men den som
spiser min kropp og drikker
mitt blod, har evig liv, og jeg
skal reise ham opp på den sis-
te dag. For min kropp er sann
mat, og mitt blod er sann
drikk.»

Gud gir oss mat som vi kan
hamstre for å leve her på
jorda, mens Jesus gir seg selv
gjennom brødet og vinen, så
vi kan få evig liv. Ta imot å
spis!

LEKPRESTENS
små funderinger

«Gi oss hver dag
vårt daglige brød! 
Luk 11,3

Har du lyst på en 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 perioder. 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 klargjøringen
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 37090 8

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 sam-
arbeidsprosjekt 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

BLI MED SOM
FRIVILLIG

Kateket og «loppekonge» Kjell-Olav Haugen (t.v.) har et
stort korps av frivillige medhjelpere til gjennomføringen av
FMU-loppemarkedet. Kristian Tønnesøl, Vidar Øvland og
Thorvald Hansen er blant dem som jobber jevnt og trutt
faktisk gjennom hele året for å organisere og legge til rette
for den store dagen i september da lopper skal omsettes til
ca 400.000 kroner i kassa til FMUs ungdomsarbeid i Fjære.

FOTOKILDE: OLAVSFESTDAGENE

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no



Først og fremst en takk til
alle frivillige i alle aldre!

«Årets største begivenhet i
Fjære», loppemarked 2017
ble nok en gang en suksess.
Godt over 2000 besøkende
og nær 100 frivillige stilte

opp, og det kom inn totalt
kr 408.070,-.  Netto ble re-
sultatet 334.085,11.  Dette er
penger som vil gi mange
ungdommer et godt tilbud
og styrke kapitalen til FMU.
Loppemarkedet står for 1/4
av alle inntektene til FMU og
er viktig for å kunne drive på
som i dag.

Året i år var siste året som
Vidar Øvland og Kristian
Tønnesøl hadde ansvaret for
mottak, koordinering og
sortering.  Nå spilles ballen
videre til nye ledere som har
meldt seg og er klare.  For
levering av lopper må dere
bare kontakte kontoret. 
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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

Med motorsag
på foreldrefest

40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet

I FMU har vi hatt tradisjon for store foreldrefester, disse har
inneholdt sang, underholdning, bevertning og mye god mat.
Underholdningsbiten var det i den spede ungdom av FMU Kai
Nærdal og jeg som tok oss av.

Denne episoden skjedde på bibelskolen. Vi  skulle ha trylle-
show og en variant av å sage en dame i to. Her var det imid-
lertid Jan Boye som måtte til pers. Vi hadde funnet ut at vi skulle
sage av ham beina og så få de på igjen. Forberedelsene ble gjort
nøye, Kai laga treføtter som skulle være fra kneet og ned. Jan
Boye skulle ligge på et bord og vi hadde laga det slik at han
hadde beina ned i 90 grader. Vi hadde selvfølgelig dekka til for-
siden slik at ingen så det. Treføttene hadde vi tredd inn i ei
olabukse og alt så helt ekte ut. Det store problemet var at saga
som Kai skulle sage med ikke kom gjennom olabuksa, den bare
satte seg fast i stoffet. Det var da vi fikk en god idé; motorsag.
Kai starta opp motorsaga, det bråka noe fælt og røyken sto. Det
vi hadde glemt var jo at det var små unger der og det gikk et
gisp igjennom forsamlingen da Kai med stor frimodighet skar
av beina til Jan Boye rett under knærne. Så skulle vi få beina  til-
bake i olabuksene slik at det så ut som beina ble hele igjen, men
dette skar seg bokstavelig talt og vi måtte avbryte showet.

Litt seinere på kvelden kom Jan Boye gående og Kristoffer
Henningsen, som da var liten gutt, utbrø: «Se, Jan har vært hos
Jesus og er blitt helbredet!»

En artig opplevelse og et stunt som vi sikker ikke kommer til å
gjøre om igjen. Unger hylte og foreldre var fortvilet, men en
uforglemmelig  opplevelse for dem som var der.
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HØSTBASAR

Fevik kirke inviterer til høstbasar
lørdag 11. november kl. 15 - 18

• Søndagsskolen håndterer lykkehjulet •
• Lynlotteri og salg av lodder på bok •

• Mange runder med åresalg •
• Salg av rundstykker og kaker 

m/ gratis drikke til •
• Sang av Elle Melle Mini, Elle Melle Tween,

Joy og søstrene Halvorsen •

Inntekten går til 
barne- og ungdomsarbeidet i Fevik kirke

Velkommen til en flott dag på kirka for hele
familien, store og små, unge og eldre.

Se egen annonse i Grimstad Adressetidende!

11.
nov.

det skjer
SNART

• FIREÅRSSAMLING på FMU-bygget tirsdag 24.10
kl. 17.30. Dukketeater, bibelfortelling, sang og lek.
• BASAR på Vik bedehus fredag 27.10.
• MUSIKKSPILLET «HVEM BANKER?» Markering av
Martin Luther / reformasjonsjubileet med i samarbeid
med Tore Thomassen, Elle Melle Tween og Joy, samt
prosjektkor fra Trefoldighet menighet. Lørdag 28.10
blir det konsert med musikalen i Trefoldighetskirken i
Arendal, og på reformasjonsdagen tirsdag 31.10 i
Fevik kirke kl. 19.00. Velkommen til store og små.
• 3-ÅRSSAMLING i Fevik kirke tirsdag 7.11 kl. 17.30 for
alle som er født i år 2014. Dukketeater, bibelfortelling,
sang og lek, og utdeling av DVD’en «Kirkerottene».
• BASAR i Fevik kirke Lørdag 11.11 kl. 15.00-18.00.
Åresalg, loddbok, salg av kake og kaffe, sang av Elle
Melle Mini, Elle Melle Tween, Joy og søstrene Halv-
orsen.
• SMÅBARNSGUDSTJENESTE hvor 1- og 2-åringer er
spesielt invitert, søndag 26.11 kl. 11.00 i Fevik kirke.
Barnesang deltar. Utdeling av bok til 1-åringene og
cd til 2-åringene.
• ADVENTSSAMLING for 5-åringer mandag 27.10 kl.
17.30. Dukketeater, sang, lek, drama, bibelfortelling,
spennende juletre, og utdeling av flott julecd til alle
som fyller 5 år i 2017.
• JULEVANDRING i Fjære og Fevik kirke for
barnehagene i uke 49. Dersom du er hjemme med
barn i alderen 3-6 år, så er disse to julevandringene
åpne for andre: Tirsdag 5.12 kl. 10.15 i Fevik kirke eller
Torsdag 7.12 kl. 10.15 i Fjære kirke.
• FMU-MINI! Nytt trosopplæringsstiltak for 10-åringer.
Fredag 8. desember på FMU-bygget. Band, spenn-
ende aktiviteter, noe godt å spise.
• VI SYNGER JULA INN søndag 10. desember i Fjære
kirke kl. 18.00.

MER OM HVA SOM SKJER SNART, SIDE 16!

det skjer
SNART

Nå er vi i FMU ferdig med
alle konfirmantturene, og er
godt i gang med FMU på
mandagene etter en hektisk
dugnadsperiode etter
loppemarked og auksjon.
Nå skal vi snart på høsttur

igjen, i år reiser vi igjen til
Vegårtun leirsted og vi
gleder oss! Dato for turen er
24. - 26. november, og vi
håper på mange påmeldte.
Men før det er det husmøte
hos Kjell Olav 27. oktober. I
desember skal vi tradisjonen
tro arrangere å synge jula
inn! Datoen for dette i år er
10. desember, og vi ønsker
alle hjertelig velkommen!

FMU-mandag
som før og 
snart høsttur

Fra fotoveggen på Juniorledernes arrangement «typisk norsk» 14. oktober.

F ERLEND GUNSTVEIT
tekst
SERINE S. SOLBERG
foto

Loppemarkedet:

Nok en suksess

BOKMELDING : KJETIL GILBERG : DET SKINNER GJENNOM

Innb.,121 sider 
kr 269,-
Vårt Land forlag

Om svakhetens
nådegave

Ingen har lyst til å fremstå svak. Aller minst i flinkhetens tidsalder. Kjetil Gilberg har skrevet en
bok om svakhet som en kraft. Om erkjent svakhet: Innrøm det. I skjørheten og den opplevde lit-
enheten ligger en kime til forandring og vekst og ny styrke. Superhelten Paulus kunne slått seg på
brystet og latt seg beundre for sine mange suksesser og brave prestasjoner. Hvis han i det hele
tatt skal rose seg av noe, sier han, skal det være av sin svakhet. Gilberg har forstått og tatt inno
over seg sannheten i Paulus´ vitnesbyrd. Det gjorde ham stor og det gjorde ham sterk, og det
gjorde at han kunne tåle suksess.

Kjell Gilberg har ikke bare tatt tak i et de paradoksale fenomena i det åndelige livet, i Jesus-livet.
Han har også evnen til å fortelle på en måte som gjør at du føler du snakker med og lytter til en
nær og god venn, som atpå til «kan få sagt det». Han er flink med ord og ord for vanskelige og
såre følelser. 

Først ble jeg som leser slått av det personlige i fortellingen, at han tør — liksom … Så ble jeg
fanget inn av erfaringene og gjenkjenningen; sånn har jeg også følt det noen ganger … Så måtte
jeg stoppe og tenke, lese på nytt, og lese videre.

Det er jo så mye i Jesu liv og lære, som er helt på hodet, opp ned og tvert imot slik vi vanligvis
tenker. Og dette er et slikt område. Hvordan er det mulig at noe kan bli til sin rake motsetning
ved å forbli tro mot det man er? Hvordan kan svakhet bli til styrke ved å holde fast ved
svakheten? Fordi svakheten er min og styrken er Guds. Når jeg er meg og Gud er Gud, så funker
det! Haleluja! For å si det med Leonard Cohen: «There is a crack, a crack in everything, That’s
how the light gets in.»

Den som leter etter en  bok til samtalegruppa si, burde kikke på denne.

F Peer Rødal Haugen
tekst & foto

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

Parkering Fjæreheia
Ved årets fremføring av musikal Terje Vigen i

Fjæreheia sørget ca 50 frivillige fra menigheten
for at parkeringen gikk greit. Det er plass til ca
400 biler på menighetens område ved Fjære
kirke og FMU-bygget. Parkeringspengene gir
et godt tilskudd til menighetsarbeidet. 

Møte med en frivillig medarbeider
På siste møte i menighetsrådet var Vidar Øv-

land invitert til å delta. Vidar deltar aktivt som
lekprest, medlem av ProKor og Hesnes
Brothers, loppegruppa i FMU og fra i høst som
sekretær i driftsstyret i FMU. I fem år har han
gjennomført Sommerkveld i Fjære kirke, der
han har hatt et tema og invitert en gjest som
han har intervjuet. Menighetsrådet synes
Sommerkveldene er et verdifullt tiltak for
menigheten og ba Vidar gjennomføre dette
også neste sommer. Han er interessert i å få
med seg noen til å planlegge disse kveldene. Vi
snakket også om hvordan vi kan få flere frivil-
lige i menighetsarbeidet. Han mente at vi
burde tenke på hva Gud har utrustet oss til og
hva vi har lyst til å bidra med. Menighetsrådet
takket Vidar for den store innsatsen han gjør
for menigheten vår.

Oppfølgning handlingsplan 2016-
2019

Menighetsrådet utarbeidet våren 2016 en
handlingsplan for rådets valgperiode. Planen
ga målsettinger og tiltak for de ulike virksom-
hetsområdene som gudstjeneste og kirker,
diakoni, misjon, ungdom, dåp og trosopp-
læring, kultur og kirkemusikk og annet. Gjen-
nomgangen viste at noen tiltak er gjennomført
og noen gjenstår. For å videreføre handlings-
planen er det planlagt en strategi-samling for
de ansatte, menighetsrådet og menighets-
utvalgene senere i høst. Jan Inge Tungesvik
skal lede oss gjennom denne samlingen, som
forhåpentligvis vil gi avklaring om veien videre
for menighetsarbeidet.

Menighetshelg 2018
Som nevnt tidligere har vi ønske om å

invitere hele familien med store og små til en

menighetshelg. Formålet er at vi kan bli bedre
kjent med hverandre og han det hyggelig
sammen. Det er oppnevnt en planleggings-
gruppe til å komme med forslag til tid, sted og
program. Gruppen består av: Ingvild W. Limm,
Ingunn M. Olsen, Tore Laukvik, Per Kristian
Finstad, Kristine Henningsen og Jarl Vidar
Erichsen.

Tomt for ny kirke på Fevik
Etter utsettelsen i kommunestyret i juni en-

gasjerte Kirkesjefen en arkitekt til å lage
mulighetsskisser for utnyttelse av de aktuelle
tomtene. Menigheten utnevnte en referanse-
gruppe til å vurdere valg av tomt for utbygging
av ny kirke. Gruppen besto av Jan Ivar
Strømsodd, Håkon Lindeberg, Bent Sætra,
Daniel Trollsås og Thorvald Hansen. Gruppen
anbefalte kjøp av Sømsveien 2 og hjørnetomt
Judehavskleiva/Skippergada for å sikre best
muligheter for et kirkebygg med tilstrekkelig
parkeringsareal. Samme anbefaling ble gjort av
Grimstad kirkelige fellesråd, menighetsrådet i
Fjære og menighetsutvalget på Fevik.

FMU loppemarked og auksjon
Første lørdag i september ble det tra-

disjonelle loppemarkedet og auksjonen for
FMU arrangert. Det ble tangering av resultatet
fra i fjor med over 

kr 400 000 i brutto inntekter. Vi vil gratulere
og takke FMU med vel gjennomført ar-
rangement og godt resultat. De ansvarlige var
Kristian Tønnesøl, Vidar Øvland, Kristine
Henningsen, Gard Håkestad, Thorvald Hansen
og Kjell Olav Haugen. Vi antar at tilsammen ca
100 frivillige var med på klargjøring og salg av
lopper. 

Gullkonfirmantfest
Det er tradisjon for å invitere konfirmanter

for 50 år siden til en samling med middag på
FMU-bygget. Samlingen ble holdt etter guds-
tjenesten i Fjære kirke 1. oktober. Helge Spil-
ling, Kjell Olav Haugen, Inger Johanne D.
Arnevik og Bjørg Topstad var ansvarlige for ar-
rangementet.

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!

I september kom et italiensk
kor fra Bologna i Italia på be-
søk til Grimstad og Fjære
Kam merkor. Vi hadde fått
kontakt via vår kantor i Fjære
og diri gent for kammerkoret,
Andrea Maini, som opp-
rinnelig er fra Bologna. 

Det italienske koret heter
«Grup po Vocale Heinrich
Schütz» og har mange
dyktige sangere. Det var flott
å synge sammen med dem
på konsert i Grimstad kirke
10. september, og vi ble ak-
kompagnert av musikere fra
Italia. Vi frem førte sammen
verket «Membra Jesu
Nostri» av Buxtehode, 7
motetter med meditasjoner
over Jesu syv sår.  Det
italienske koret hadde
sangere som sang solo-

partiene på en utmerket
måte.  

I oktober var det vår tur i
Fjære Kammerkor til å be-
søke italienerne i Bologna, og
det var fint å treffe dem igjen
og synge konsert i kirka San
Procolo lørdag 7. oktober.
Publikum ropte «bravo, bra -
vo» etterpå, noe som må
bety at de var fornøyde med
framføringen!

I tillegg til sangen var det
tid til sosiale aktiviteter og
mat både i Grimstad og
Bologna. Italienerne disket
blant annet opp med deilig
lasagne den ene kvelden i
Italia, og vi reiste mette hjem!

Vi i Fjære kammerkor er
glade for dette samarbeidet
og håper at vi kan treffe det
italienske koret igjen og ha
noe mer samarbeid. Takk til
An drea Maini som gjorde
dette mulig!

Vellykket korsamarbeid
mellom Bologna og Fjære

F ELI ANN ØVENSEN
tekst & foto

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 OG JOY PÅ FEVIK
Elle Melle Mini hver mandag kl. 17:45-18:30
Elle Melle Tween hver mandag kl. 18:30-19:45
Joy hver tirsdag kl. 18:30-19:45
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

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

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå AS

Tlf. 915 52 003 
HELE SØRLANDET

Presenter 
ditt firma i

Vi trenger deg,
og kanskje 
trenger 
du 
oss?

Fjæreposten
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Lotteri
Mange bekker små—.

Loddsalg på Odden, bok på
omgang i nabolag og venne-
flokker. Over 100 000 kroner

har vi overført til «barne-
hjemmene våre» som resultat
av loddsalgene. Også i år har
«lotteridamene» arrangert

lotteri med 28 gevinster og
utsolgt bok.

Organisering
Vårt formål har hele tiden

vært hjelp til russiske barn.
Foreningen ble registrert i
Brønnøysund registerene
17.12.2009 og i Frivillighets-
registeret 2016. Dette gjorde
det mulig å søke «moms-
refusjon» for frivillig arbeid.
Denne statlige hjelpen gjør at
vi kan sende kr 14-15 000 mer
i året til Russland.

Årsmøtene våre avholdes
gjerne i april, og alle inter-
esserte over 15 år er vel-

kommen som medlemmer.
Foreløpig føres ikke medlems-
register og årskontingenten er
kr 0.

Regnskap
Gjennom 19 år har vi samlet

inn kr 4.309.000. Siden vi ikke
har administrasjons- eller
lønnsutgifter blir de mange
rubler som kommer til

nytte i Russland. Regn-
skapet føres av Finn Løvgren
og revisor gjennom årene har
vært Anne Mari Sønderland
og Arne Liltved.

Vi ønsker enda flere givere
og faddere velkommen i
jubileumsåret. Hjelpen fra
Norge gjør en stor forskjell
hos våre nabobarn i øst.

Veien videre
Styret har blitt gjenvalgt

gjennom mange år. Fornyelse
og foryngelse i foreningen er
ønskelig. Vi merker ny innB-

satsvilje hos yngre interesserte
og vi arbeider for å komme i
gang med hjelpesendinger
igjen. Samarbeidet med Russ-
land har dessuten gitt oss
mange gode venner og en
dypfølt respekt for de vi sam-
arbeider med.

ÅR FOR ÅR
1997 Barnehjemmet i Chentsy grunnlagt 20. januar i
bygningen til en nedlagt barnehage
1998 Støttegruppe for russiske gate- og barnehjems-
barn blir etablert, senere endret til: Støtteforening russ-
iske barn
1999 Samarbeidet med Liisa og Kjell Gerdin i Sankt
Petersburg og barnehjemmet i Chentsy styrkes
2000 Einar Hanson plukker opp barn og ledere fra
Chentsy i Stockholm og busser dem til Fevik. 3 dagers
reisetid hver vei
2001 Barn/ledere fra Chentsy og St. Petersburg
kommer med russisk buss til Fevik. Nytt tak på barne-
hjemmet i Chentsy
2002 Innsamlingsaksjonen «omvendt
adventkalender» og sko aksjon introduseres på skoler i
distriktet. Stor oppslutning
2003 Trailerlass med sko og klær sendt til Kostroma.
Einar Hanson fulgte den ene transporten helt frem
2004 Ny hjelpesending. Tenåringen Anton i Kostroma
avslo ny jakke, fikk i stedet tilsendt et sjal som han ønsket
til sin bestemor
2005 15 gutter og 12 jenter bor på «skydddshemmen»
til Gerdin, men fortsatt er det registrert 200 gatebarn i
storbyen
2006 Fellestur til Kostroma med 15 fornøyde deltakere
2007 Pavel Petrushenko overtar som ny leder i Saint
Petersburg Child Protection Society etter ekteparet Gerdin
2008 Ira Gavrilova gifter seg, som den første av de
som har vokst opp på barnehjemmet i Chentsy
2009 Sofie og Sander fra elevrådet på Fevik skole er
med på besøkstur til Kostroma og Chentsy
2010 Nytt besøk av 31 barn og ledere fra Kostroma
og St. Petersburg til Fevik. Denne gang med fly til
Gardermoen
2011 Fornyelse av sanitæranlegget på guttehjemmet
i St. Petersburg takket være en større gave fra en person
i Grimstad
2012 Fader Georgij fyller 80 år, - på Fevik. Han liker
ikke oppmerksomhet, men fikk en fin feiring blant sine
venner i Norge
2013 Kr 370 709 videresendt til Russland, et av våre
beste år
2014 Yura og Yulia Metylkin fra Kostroma kommer
på besøk til Norge og i november besøker bestyrer Pavel
fra St. Petersburg oss
2015 Omvendt adventkalender på skolene gir kr 4.800
til barn i Russland
2016 Einar Hansons siste påsketur til Kostroma og St.
Petersburg (Einar døde sommeren 2016, red.)
2017 20 års jubileum på barnehjemmet i Chentsy og
Ljuba er nå «bestemor» til 29

STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

Trolldalen øst 15, Fevik
konto  2801.02.58148

BLI FADDER!

I St. Petersburg ble vi kjent
med Liisa og Kjell Gerdin som
drev gatebarnsarbeid i stor-
byen. I 1997 var flere fra
Grimstad blitt kjent med dem
og fikk en tanke om å utvikle
et fast hjelpearbeid rettet mot
Russland. Norsk Misjon i Øst
gav inspirasjon og gode råd.

Begynnelsen
Høsten 1998 tok Einar og

Marit Hanson , Finn Løvgren
og Oddbjørn Lønskog toget
fra Sankt Petersburg til
Kostroma ved Volga. 17 timer
i fellesvogn, en samovar med
tevann og gemyttelighet i
benkeradene. Etter lang natts
ferd sto fader Georgij og fru
Anita i stasjonsteltet i Kos -
troma og ønsket velkommen.
Nikolay hadde plass til alt og

alle i ambulansebilen og
ferden gikk til presteboligen
ved Chentsy. Under avless-
ingen kom en for å spørre
presten om få noe mel og
sukker. Han fikk litt. «Får han
for to dager vil han bytte halv-
delen mot vodka»; forklarer
presten. Dagen etter ble vi
presentert på barnehjemmet i
landsbyen; renslig, enkelt og
med en god atmosfære. Dette
ble starten på samarbeidet
med Chentsy barnehjem og
bestyrer Ljuba.

Forslaget fra presten om å
tilby barna kontaktforeldre i
Norge virket bra. I løpet av
høsten hadde 21 barn en kon-
taktadresse i Arendal eller
Grimstad, men det ble ikke
noen suksess med foreslått
brevveksling. Posten brukte
14 dager og Google translator
var ukjent.

Besøk
Utdanning er viktig. Med

familiestøtte i Arendal fikk
Tanja Mutovkina, Ira
Gavrilova og Nadja hvert sitt
år på folkehøyskole.

Storbesøk ble det i 2001. Da
kom 30 barn og ledere fra
Chentsy og St. Petersburg for
en ukes sommeropphold på
Fevik, med besøk i dyre -
parken og båtturer. En fo-
restilling utenfor biblioteket i
Arendal med russisk dans og
folkeviser ble lagt merke til.
Også russisk aften på Bagatell
ble populært.

Fra Norge har vi løpet av 20
år arrangert besøksreiser til
Kostroma og St. Petersburg
for bortimot 200 deltakere.
Med ekstra mye bagasje av
klær som ble igjen hos vertene
har besøkene også fungert
som hjelpesendinger.

I samarbeid med Røde Kors
hadde vi i 2004 besøk fra

Kostroma med utveksling av
erfaringer og organisasjons-
struktur.

Dugnader
Maling av hus, sanering og

rydding av lokaler, auksjon og
salg av innbo var blant de
man  ge oppgaver som ga pen -
ger til Russland. Første jobb
var å skaffe nytt tak på barne-
hjemmet i Chentsy. Kr 50.000
ble samlet inn blant nærings-
drivende på Fevik i 2001.

«Omvendt adventkalender»
ble introdusert på Fevik skole i
2005. Året etter kom Frivoll
og Jappa med. De bidrar for-
tsatt med store beløp.

I 2006 fikk vi (v/Einar
Hanson) JOBZONE prisen på
kr 10 000 for humanitær inn-
sats og i 2010 fra gavefondet i
Nettbuss. Den samme Einar
tok også initiativ til en heders-
pris til Fader Georgij i 2009 og
til bestyrer Ljuba i 2012.

Fadderordning
Fra en årlig innbetaling på

kr 5.600 i 2000 til årets sum på
kr 33.000, utgjør en viktig del
av ryggraden i støttefor-
eningen. Vi har i dag 18 aktive
faddere; og det er behov for
flere. Innbetalinger fordeles
av barnehjemmet, men hvis
barnet bor i fosterhjem styres
betalingen dit.

Hjelpesendinger
Etter SKO-le aksjonen i

2002 ble det sendt 2000 par
sko og støvler + klær. Da
hadde vi delt ut 2.700 flyge-
blad til hjemmene.

Til hjelp med lastingen i
2003 fikk Einar engasjert
mann skapet på et russisk skip
som lå i Grimstad. Skipperen
var fra Kostroma! 10 store
trailerlass har vi sendt til Rus -
sland i løpet av de første 8 åre-
ne. 5 forskjellige lagerplasser
fikk vi låne til oppsamlingen.

En
idéalist
jubilerer
Støtteforening russiske barn fyller 20 år

Da kommunistregimet begynte å rakne arrangerte Einar
Hanson besøksturer til Polen og etter hvert også til
Sankt Petersburg. Det ble starten på et hjelpearbeid
som har pågått i 20 år, og varige vennskapsbånd er
blitt knyttet.

F FINN LØVGREN
styremedlem i SRB

BILDET: Gjestebud og felles-
skap hjemme hos Einar
Hanson (nr 2 fra h.) da Yura
og Yulia  Metylkin (ytterst til v.
og h.) fra Kostroma var på
besøk i august 2014. Einar
Hanson døde 31.07.16.



SCOTT OM
KLIMAENDRINGER
Så merker han som et slags puff der
han ligger, det dunker noe mot
trommehinnen, en støtvis, taktfast
og voksende støi: et eller annet fartøi
er i kommingen. Det er tiden som
vender tilbake — likesom tide-
vannet, når ebben er ute, og rykker
ham nådeløst op av drømmen og til-
bake til virkeligheten. Han reiser sig
kanskje og går litt omkring og ser litt

på gulmauren som står der, og kan
ikke komme i foldene igjen. Det
stiger et oprør i ham — hvordan har
mennesket stelt sig, tenker han, og
kjenner sig som en knyttneve mot
tiden, hvad har det gjort med jorden
det fikk? Nøstet den over med kob-
bertråd, spunnet den inn i et flett-
verk av jern, skjendet, skjendet med
ødsel hånd. Tiden, tiden roper folk
og tror at de rører ved nerven, det er
ikke tiden det kommer an på, det er

ikke tiden det gjelder, det er livet
selv.

Noe som et mismot piller ved
hjertet — om istiden vilde komme
igjen, ønsker han, og husker havisen
den gangen hvordan den skrapte
holmene rene og skurte tangen og
ruren vekk. Om istiden vilde komme
igjen, om breen vilde ta fatt som før
og skure sivilisasjonen av jorden, så
mennesket kunde begynne fra nytt.

KILDE TIL  TANKE OG TRO FRA GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

SØNDAG 29. oktober kl. 11.00
De lokale kirkene
Gudstjenester

i Grimstad

SØNDAG 29. oktober kl. 19.00
Grimstad kirke
Tverrkirkelig reformasjonsfest
Knut Tveitereid: «Den gode arven etter Luther»
Samling på torget og fakkeltog til kirka kl 18.30

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

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

REFORMASJONS-       

feiring 

Kirsti er leder
for Elle Melle

det skjer
SNART

STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

Støtt kampen mot
menneskehandel

og sexslaveri i
India/Nepal

konto 3000.15.47107

Bli med i årets Julenattinékor!
Første øving onsdag 15. nov. i Fevik kirke kl 20.00

Fra «Alkejegeren. En svanesang»
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