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

LEDER

Lyset skinner i mørket

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.

Evine Skretting Fugelsnes
Døpt i Fjære kirke 8. oktober

Samuel Rio Edvardsen
Døpt i Fjære kirke 8. oktober
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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 2018:
Dotoer for 2018-utgavane i nr 1/2018, som utkommer i februar.

Det var mørkt på jorden. Så kom lyset. Der det er lys, har
mørket mistet sin kraft. Mørket er fravær av lys Når lyset
kommer, der lyset kommer, må mørket vike. Mørket er fort satt
nærværende, tett på, men ikke der hvor det er lys. I lyset er det
bare lys! Det er det som er jul. Mørket kan manifistere seg på så
mange slags vis. Ondskap er mørke. Sorg er mørke. Sykdom er
mørke. Ensomhet og fortvilelse er mørke. Brutte relasjoner er
mørke. Krigen med alle dens elendighet i kjølvannet — er
mørke. Og jorden er full av denslags. Og gjennom historien
har den alltid vært det. Menneskeslekten har rota det til for
seg, misbrukt evner og muligheter som kunnet skapt en for-
andring til noe bedre. Mange mennesker med makt har skapt
mørke rundt seg i stedet for lys og varme.

Men så kom lyset til verden. Inn i historien. Lyset skar seg
inn i verdens mørke og budskapet fra engelen til gjeterne på
Betlehemsmarken lød: Se, jeg forkynner dere en stor glede, en
glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser … (Luk. 2,10-11).
Jesus var lyset som kom og splintret den mørke natten som
som lå over jorden, han var gleden som kom, han var Frelseren
som kom.

Hva kom han med? Han hadde himmelen med. Vend, om,
for himmelriket er kommet nær, sa han (Mark. 4,17). Fordi riket
var kommet ved ham. Han kom med kjærligheten, barm -
hjertigheten, godheten, tilgivelsen — nåden. Han kom med
kraften over døden og mørket. Han kom med håpet om en
endelig seier over det ondet, den onde — mørkemakten, håpet
om at hver tåre en gang skal tørres.  Siden dro Jesus omkring i
hele Galilea; han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet
om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket. (Mark. 4,23.)

Når dette kjærlighetens, nådens, lys får skinne over folk og
land, over nasjoner og organisasjoner, over hverdag og felle-
skap, over mellommenneskelige relasjoner, må mørket vike og
gi plass for godheten og kjærligheten som ikke krever noe til-
bake. Livet i lyset fra Jesus, blir annerledes for alle som vil leve
livet der. Derfor gir det mening å synge:

Deilig er jorden, prektig er Guds himmel.
Skjønn er sjelenes pilegrimsgang. 
Gjennom de fagre riker på jorden
går vi til paradis med sang!

Lyset fra himmelen, Guds uendelige kjærlighet, har kraft i
seg til å skape lys og håp, materialisere godhet, barmhjertighet
og varme, selv i de mest nattsvarte hull på jorden — også gjen-
nom mennesker som bære evangeliet om himmelriket i seg og
med seg. Der hvor håpløsheten kan se ut til å ha slukket alt lys,
kan lyset tennes på nytt. Liv og varme kan oppstå der hvor
mørk kulde har festet sitt grep om hjerter, tanker og hand-
linger. Fellesskap og omtanke kan oppstå der hvor man har
sluttet å bry seg om andre enn seg selv. Fred kan senke seg over
mennesker som ikke har annet i tankene enn angsten for
morgendagen. — — Når mennesker vender om fra mørket til
lyset. Det er det julen handler om. Det ER julen. Ikke det
glammet, det hysteriet og pengekjøret vi har gjort den til. 

Så la oss tenne lys som symbol på hvem vi tilhører, hvilket
budskap vi vil bære frem i verden: En glede som er for hele
folket!

Alea Løvik
Døpt i Fjære kirke 22. oktober

Daniel Eimhjellen
Døpt i Fjære kirke 22. oktober

Kristoffer-André Nilsen
Døpt i Fjære kirke 29. oktober

Ravn Joakim Nilsen
Døpt i Fjære kirke 22. oktober
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FJÆRE MENIGHET, Fjæreveien 185, 4885 Grimstad
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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

Trykkfeil forekommer, men er
alltid kjedelig. Særlig på denne
siden med dåpsbarn. I forrige
nummer skjedde det igjen, dess-
verre. og det gikk ut over av
dåpsbarna i Fjære  den 8. ok -
tober, som fikk feil navn under
bildet sitt. Her er rett navn til
rett bilde. Beklager. RED.

Snart vender vi snart siste bladet i 2017-kalenderen, og nok en årgang av
Fjæreposten går over i historien. Det tid for å takke annonsørene og alle
som har gitt gave til Fjæreposten i året som gikk. Uten denne støtten
hadde avisen neppe eksistert. Og vi vil komme til å være enda mer
avhengige av denne støtten i året som kommer. I forbindelse med at
staten endrer på ordningene for støtte til trossamfunn generelt og til tros-
opplæring i Den norske kirke spesielt (les: reduserer) må menigheten
stadig vurdere hvordan midlene best skal brukes.

Takk også til dere lesere. Tilbakemeldinger, både i form av gode ord
og pengegaver, gjør at vi frimodig legger ved en giro i julenummeret
dette året også, og håper at mange synes det er verdifullt at avisa fort -
setter å komme ut. Det inspirerer til videre arbeid.

Som en oppfordring på tampen av året, sender redaktøren ut en
etterlysning. Du som leser avisa og tenker at her kunne det stått om det
eller det: Send i et tips. Vi kan ikke love at alle tips ender som artikler eller
oppslag, men alle vil bli vurdert, så ikke nøl med å foreslå.

Så takker vi hverandre for dette året, og sier på gjensyn i 2018. En
fredelig advent og en velsignet jul til alle lesere av Fjæreposten.

Takk!

John Kristian Maløya Høiberg
Døpt i Fjære kirke 3. september

Ellinor Marie Haugen Nilsen
Døpt i Fjære kirke 3. september

Leo Aleksander Nettum
Døpt i Fjære kirke 3. september

Luna Stømne
Døpt i Fjære kirke 3. september

Marius Håkedal Larsson
Døpt i Fjære kirke 3. september

Tobias Birkeland-Eriksen
Døpt i Fjære kirke 3. september

Solveig Sandberg Salvesen
Døpt i Fjære kirke 3. september

Mie Duus Andersen
Døpt i Fevik kirke 12. november

Erik Aleksander Trøst Dahl
Døpt i Fjære kirke 19. november

Olivia Sørensen Berg-Larsen
Døpt i Fjære kirke 19. november

Hermine Skomedal Jensen
Døpt i Fjære kirke 19. november

Victor Buflaten Borvik
Døpt i Fjære kirke 19. november

DIAKONIUTVALGET: 
Lørdag 21. oktober var det keltisk-inspirert retreat
på FMU-bygget med sogneprest Helge Spilling.
Dette tiltaket er en fortsettelse av retreatsatsingen
som diakoniutvalgene i Grimstad, Fjære, og Land-
vik og Eide  dro i gang i foregående skoleår
(2016/2017). Ifølge Store norske leksikon vil
'retreat' si "å trekke seg tilbake fra sine vanlige
gjøremål én eller flere dager for å få bedre anled-
ning til bønn, meditasjon og konsentrasjon. Fo-
regår i katolsk sammenheng gjerne ved at man
gjester et kloster. I protestantiske kirkesamfunn er
forståelsen for retreatenes betydning stadig øk-
ende; man har enkelte steder bygd egne retreat-
hjem". Neste retreat på FMU-bygget planlegges
høsten 2018. 

Keltisk-inspirert retreat
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

Dattera på 6 år studerte de blå blodårene sine på underarmen.
Hun ser spørrende på meg og sier: «Har jeg blått blod?». Det
er vel det vi sier om de kongelige, at de har blått blod. Men vi
er jo Guds barn! Barn av kongenes konge. Så da har vi kanskje
litt blått blod likevel. Vi fikk være Guds barn fordi Gud ble
menneske, og kom til jorden. Jesus ble født av en jomfru i en
stall i Betlehem for over 2000 år siden. Han var Gud og
menneske fullt ut, noe som egentlig er ganske vanskelig for vår
menneskelige hjerne å forstå. Jesus vokste opp, levde sitt liv,
døde og stod opp igjen i kjærlighet til menneskene. Ved ett
menneske, Adam, kom synden og det onde inn i verden, og
ved ett menneske, Jesus, ble vi forsont med Gud, og fikk igjen
være Hans barn. «For så høyt har Gud elsket verden, at han
gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Som kristne tror vi at vi er skapt i Guds bilde med en natur-
lig evne til å tro. I Luk. 17,21 står det at «Guds rike er inni dere»
eller «Guds rike er midt iblant dere». Seniorforsker Dr. Justin
Barrett fra Universitetet i Oxford hevder at barn og unge har
iboende anlegg for å tro at det finnes en høyere
skapning/overnaturlig vesen, fordi de antar at alt i verden er
skapt med en hensikt. Barrett mener også at barn har tro selv
om de aldri har blitt opplært til det av familie eller skole. Mo-
derne hjerneforskning viser at hjernen har anlegg for å tro, det
vil si å ha tillit til en kraft som er større enn mennesket selv.

I FNs menneskerettigheter artikkel 18 står det at: «Enhver
har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett
omfatter frihet til å skifte religion eller tro til enten alene eller
sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for
sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, til-
bedelse og ritualer.» Dermed skal helsevesen legge til rette for
at eldre, demente, fysisk og psykisk utviklingshemmede og
andre som bor på institusjoner får mulighet til å praktisere sin
tro. Jeg syns det er fint med julevandringer med barnehagene
og julegudstjenester med skolene før jul. Selv om ikke skole og
barnehagen skal drive med trosopplæring, er kristendommen
en viktig del av vår kulturarv. Mellom 70 og 80 prosent av barn
og voksne er døpt og medlemmer av Den norske kirke. Andre
er medlemmer i frimenigheter. Da er det flott at de som
ønsker det, kan få være med til kirka og feire Jesu fødselsdag,
at Gud ble menneske, og at vi får være hans barn….med
«blått» blod.

Med ønske om en velsignet julehøytid til dere alle! 

Riktig svar:
1.X.Jakob
2.2.Lukas
3.1.Augustus
4.2.Egypt
5.1.Enrikungmann

1 Hva het far til Josef, Marias ekte-
mann?

1. Eleasar   X. Jakob   2. Asor
2 I hvilket evangelium leser vi om
Jesu fødsel og gjeterne på markene?

1. Markus   X. Matteus   2. Lukas
3 Hvilken keiser gav befaling om at
hele verden skulle innskrives i
manntall?

1. Augustus    X. Tiberius    2.
Claudius
4 Hvor flyktet Josef og Maria med
Jesusbarnet etter fødselen?

1. Samaria    X. Syria    2. Egypt
5 Hvem spurte Jesus hva han
skulle gjøre for å arve evig liv?

1. En rik ung mann    X. En
skriftlærd    2. En romersk soldat

F INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG

BIBELquiz

Blått blod
FRA MENIGHETSPEDAGOGEN

Verdens første
FMU mini fikk en
pangstart med
over 50 tiåringer
på FMU-bygget
fredag 1.
desember. 
FMU-bandet startet kvelden
med sang og musikk, og
stemningen var på topp fra
første stund. «Dette var sykt
gøy!» (sitat 10-åring)

Etter en lek, ble barna delt
inn i ulike gruppeaktiviteter
ut ifra hva de hadde valgt på
forhånd. Det var en gruppe
som laget blomsteroppsats,
en hobbygruppe som laget
forskjellig salgs julepynt, en
kjøkkengruppe som laget i
stand taco som alle spiste
etterpå. En gruppe pyntet
muffins som ble dessert etter
fredagstacoen, og luftgevær-
gruppa holdt til ute i kulda.

Med lys fra biler bak seg, traff
alle blinken og ballongene.
Inne i Fmu-salen lærte break -
dancer Ronny «Slim Jin»
Han sen gutter og jenter ulike
triks og dancemoves. 

Ungdommer fra FMU var
med å lede flere av gruppe-
aktivitetene, noe som førte til
en god kontakt mellom 10-år-
ingene og ungdommene. I
løpet av den tre timer lange
kvelden ble nye bekjentskap

stiftet, og bekjentskap ble til
vennskap. Mange fikk nye
forbilder å se opp til blant
fmu-ungdommen.

Med en god porsjon taco i
magen, var tiåringene klare
for minikonsert med Fmu-
bandet. Lys i forskjellige
farger fra taket og på scenen,
juletre, kule ungdommer og
musikk, venner og bekjente
og ukjente på samme alder
gjorde kvelden uforglem me -
lig. Vi sang om Jesus på norsk

og engelsk, og vi lærte til og
med noen ord på swahili: Heri
ya Krismasi (god jul). 

Andakten handlet om å
være en superhelt i hver -
dagen. Det dere vil at andre
skal gjøre mot dere, det skal
dere gjøre mot dem. Som en
hjelp til å være superhelter for
Jesus i adventstiden, fikk 10-
åringene med seg en super -
heltkalender. Her er det 24
luker, 24 oppdrag. Det fulgte
også med en superhelt-refleks

som kan henges på skole -
sekken eller jakka, og minne
oss om superhelt-oppdragene
våre. I tillegg var det også en
bøsse som 10-åringene og
andre kan putte penger på, for
eksempel ved å pante flaskene
fra hjemmet, fra bestemor og
fra naboen. Pengebøssa kan
leveres i kirka på julaften for
eksempel, eller pengene kan
overføres eller vippses til
Kirkens nødhjelp.

Kodetropp Tro er et nytt opplegg for 7-år-
inger. Etter nyttår starter vi opp med de
første Kodetropp Tro samlingene for de
som fyller 7 år i 2018. Her kommer kanskje noen små venner
på besøk som dere har sett før. Det blir sang, lek, fortelling, og
et kodeoppdrag. På gudstjenesten deltar alle i Kodetropp Tro,
og får med seg hjem en bok.

DATO FOR SAMLINGER:
Kodetropp Tro på Vik bedehus tirsdag 23.01.18 ca kl. 13.00
Kodetropp Tro i Fevik kirke torsdag 25.01.18 ca kl. 13.00
Kodetropp Tro i Fjære kirke lørdag 27.01.18 kl. 11.00
Gudstjeneste i Fjære kirke søndag 28.01.18 kl. 11.00.
Kodetropp Tro deltar. Utdeling av bok.

NYTT trosopplærings-
opplegg for 7-åringer

Tema: Være en hv erdags-superhelt

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

FMU trenger flere sjåfører
F.M.U. trenger flere sjåfører til å kjøre bussen. Vi får
stadig små oppdrag, da hadde det vært fint om vi
hadde noen som kunne hjelpe oss. Kanskje du er
pensjonert sjåfør eller en som kunne tenke seg å
kjøre for oss av og til. Du må ha alle papirer i orden
og dette er dugnadskjøring. Du får dekka mat og
overnatting. Vi kan love deg mange fine opp level ser
med flott ungdom og en flott topp turistbuss. 

Ta kontakt med Kjell-Olav Haugen tlf 93217137, eller på epost koh@grimstad.kirken.no

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå AS

Tlf. 915 52 003 
HELE SØRLANDET

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 SYNGER JULEN INN i Fjære kirke, 17. des. kl. 18.00
JULESPILL JULAFTEN i Fevik kirke kl. 14.30
JULETREFEST på Vik bedehus 28. des. kl. 18.00
JULETREFEST i Fevik kirke 7. januar

TEMASAMLING OM BØNN
i Fevik kirke tirsdag 9. januar kl. 20.00, ved
sogneprest p. Sigurd Markussen.

ISRAELSMISJONSMØTE
i Fevik kirke 21. januar kl.19.00, ved tidl. bi-
belskolelærer Odd Rannestad. Tema:
«Sionismens historie og etablering av
staten Israel».

det skjer
SNART

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

det skjer
FAST
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.



Ivrige kunstmedarbeidere i
Fevik kirke ryddet menighets
salen i Fevik kirke, nå for 16.
gang, til fordel for kunstutstil-
ling. Veggene var fylt med
kunstverk fra profesjonelle
kunstnere. Takk til våre kunst-
nere: Dag Telhaug, Solvor
Frafjord, Nils Belland,
Marianne Mehl, Gro Mukta
Holter og Unn Stàhr Irgens.

Tema for utstillingen var
Skapt for å skape som det har
vært ved alle våre utstillinger.

Fevik barnehage hadde
egen flott utstilling inne i
kirkerommet. Det bor i
sannhet en kunstner i alle
barn. Takk til personalet i

barnehagen for flott initiativ.
Takk til foreldre som støttet så
godt opp om utstillingen.

Kunstutstilling 
og kulturuke

Fevik kirke har sett det
som sitt mål og gjøre terskelen
lav og døren høy slik at mange
kan komme inn og få med seg
kunstutstillingene og andre
arrangementer som vi har i
samme uke. Vi hadde et inn-
holdsrikt program uka igjen-
nom. 

Utstillingen ble åpnet lør -
dag 14. oktober. Takk til
familien Songe gledet oss med
flott sang. Våre kunstnere ble
presentert og hovedutstiller
Dag Tellhaug fortalte om sitt
arbeid med kunsten. 

0nsdag 18. oktober hadde

Kirsti P H. har sangkveld med
Prokor. Tema var Den gode
arven etter Martin Luther. En
lærerik kveld. Takk til Kirsti og
Prokor for flott sang og inter-
essante tanker. 

Kunstutstillingen ble av-
sluttet Søndag 22. oktober
med en minikonsert med Tor
Magne Braathen og Kirsti P.H.
En godt besøkt og flott kveld
med nydelige sanger. Takk til
aktørene.

Vi hadde også i år et kunst-
lotteri. Hovedutstilleren vår,
Dag Tellhaug hadde gitt oss et
nydelig bilde og det var jo
veldig moro at Kirsti vant
dette bildet.

Utstillingen var åpen hele
uka bortsett fra mandag og
fredag og ble bra besøkt,

spesielt de dagene vi hadde
spesielle arrangementer. Det
ble et bra kunst salg og
loddsalget gikk også bra.

Støtte til albinobarna
I år gikk overskuddet på

hele kr. 35 000,- fra kunst-
utstillingen i Fevik Kirke til et
barnehjem for albinobarn i
Tanzania. Albinobarn er en
utsatt gruppe i Tanzania.
Siden 2006 har det vært flere
enn 520 angrep på personer
med albinisme i Tanzania.
Tradisjonell tro er at når et
barn blir født hvit, er det noe
ondt som må fjernes. En del
av overtroen er også at det er
lykkebringende å eie en
kroppsdel fra en albino. Siden
2015 har Lill Ann Annonsen

fra Mandal hjulpet Albino -
barna i Haydom regionen. De
eldste barna blir sendt på
internatskole i en større by,
mens de yngste bor på et
barnehjem på Haydom. På
denne måten får barna skole -
gang, kost og losji, og ikke
minst sikkerhet hele døgnet.
Målet er å gi en trygg og god
oppvekst til disse utsatte
barna.

Takk til menigheten
Vi i kunstgruppa er takk-

nemlige for at Fevik menighet
gir oss anledning til å lage til
utstilling og vi er også veldig
takknemlige til alle som be-
søkte utstillingen vår og som
på den måten var med og
støttet vårt prosjekt. 
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Kunst girmening

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

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!

Familien Songe sang på
åpningen av utstillingen

Dag Telhaug i samtale
med interesserte,  foran
sine egne bilder.

Turene har alltid vært et
sentralt elelemt i FMU sitt
arbeid blant unge i
menigheten. Og det er de
fort satt. Fra 24. til 26.
november var det duket for
høsttur med is, snø og god
stemning. Temaet for turen
var «Vi venter». Og alt i
januar venter den tradisjons-
rike Vrådal-turen.

Den siste helga før advent
reiste vi på høsttur til det
flotte leirstedet Vegårtun i
Vegårshei. Her har vi vært
mange år før, og det var godt
å komme tilbake. 

Lørdag var det duket for
Teambuilding og vi delte inn i
lag som konkurrerte i å løse
oppgaver sammen. Luft ge -
vær skyting, fjernstyring, ide -
al tidgange og samarbeid om å
frakte og kaste ball var opp-
gaver som både ledere og
deltakere fikk bryne seg på.

På kvelden hadde vi sam-
ling med andakter og bandet
som spilte lovsang. Samlingen
holdt vi i den nyoppussede
stua. Det ble også arrangert
underholdning med både
film, konkurranser, leker og
sketsj. Sent på kvelden satt vi i

lavoen og grillet pølser.
Kjøkkensjef Torill Delin og

hennes utvalgte gav oss helt
topp matopplevelser som
taco og tomatsuppe. Hver tur
Torill er med vet vi at vi aldri
skal reise sultne hjem igjen –
det er vi takknemlige for!

Noe annet vi er takknem-
lige for er den herlige gjengen
som ble med oss på tur denne
gangen. Vi har hatt flott opp-
levelser og gleder oss allerede
til vintertur den siste helga i
januar – da reiser vi til Vrådal! 

F ANNE MEYER TALLAKSEN
ANETTE ANDERSEN
tekst & foto

Albinobarna i
Tanzania blir rett
og slett jaktet på.
Kroppsdeler fra
albinobarn er
salgsvare. På
Haydom får de
beskyttelse og
omsorg.

Høsttur til Vegårtun 
— til Vrådal i januar

KELTISK MENIGHETSTUR

Våren 2018 arrangerer vi i
Fjæ re menighet tur i keltiske
spor. Målet er blant anna Lin-
disfarne, «The Holy Island»,
Nord-Øst i England, tidevann-
søya som blei eit senter for
keltisk spiritualitet og kristninga
av England på 500-600-talet.
Det var også denne øya vik-
ingane først kom til og
plyndra noen hundreår sei -
nare. Vi skal ikkje plyndre,
men besøke denne vakre
øya — med klosterruiner,
borga og Lindisfarne Gospels
bl.a. Vi skal og innom retreat-
huset Open Gate og vandre i
san den langs The Pilgrim Way.
Turen går også til Dur ham

med den flotte Dur ham
Cathe dral der levnin gane av
St. Cuthbert er grav lagt.  Han
var biskop på Lindisfarne, og
kista hans blei berga unna
vikin g anes herjingar på øya.
Kate dralen står på UNESCOs
ver dens arvliste og domine rer i
bybildet saman med Dur ham
Castle.
Vi tar fly frå Kjevik via Ams-

terdam til Newcastle der vi bur
under heile turen. Vi får tid til å

shoppe og utforske byen. Før
vi reiser heim skal vi også
innom Alnwick Castle, det
største slottet i England som
det bur folk på. Slottet har ei
historie heilt tilbake til 1309 og
har ei flott kunstsamling og ein
stor park omkring.
Det blir daglege samlin -

gar med ord for dagen og
keltisk spiritualitet og mu sikk.
Menighetsturen går frå

søndag 27. mai til torsdag
31.mai 2018, 5 dagar, og kos-
tar kr. 7390. Helge prest blir
med som reiseledar. Dag Aas-
bø Travel er teknisk arrangør.

Påmelding til menighetskon-
toret i Fjære, 
•tlf. 37090112 eller 37090113
mob. 41932411
•e-post:
hs@grimstad.kirken.no.

Helge Spilling
prest og keltisk utforskar

27.-31.
mai

det skjer
OM EI STUND

Et verdig og 
rimelig alternativ.

Byglands
Begravelsesbyråer

Himle
Begravelsesbyrå

May Wenche Himle
Tlf. 901 32 261

Prisinfo.: www.byglands.no

E kan huske...
KJELL-OLAV SER TILBAKE

Film-morro
40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet

Hvert år reiser vi på konfirmant-tur til  Danmark. På disse
turene har vi alltid litt underholdning. Oppfinnsomheten har
vært stor og mange artige påfunn har vi hatt.

Det var som oftest undertegnede og Kai Nærdal som fikk  i
oppgave å lage underholdning.  Vi kjente godt Dag og Sigrunn
Moen, de hadde en jente som het Elin, som skulle være med
på konfirmanttur. Ideen vår var å lage en film om Elin, der vi
presenterte foreldre og filmet litt på rommet hennes, for så å
vise dette på konfirmantweekenden, for alle de andre kon-
firmantene. Vi hadde plukket ut vårt offer fordi vi trodde at
hun kunne tåle dette. Vi troppet opp hjemme hos Sigrunn
Moen en dag da ungene var på skolen. Dag var ikke hjemme,
men vi hadde dårlig tid så vi måtte gjøre det denne dagen. Vi
forklarte hva vi hadde tenkt å gjøre og Sigrunn var som alltid
positiv. Dette blir gøy. Vi filmet rommet til Elin og nærbilder av
forskjellige ting hun hadde på rommet. Til slutt fikk vi ideen
om at jeg  og Sigrunn skulle legge oss under dyna, så skulle Si-
grunn dukke frem og bli intervjuet og  så skulle jeg dukke frem
fra dyna litt forfjamsa. Kai skulle da si «Å her må det være en
feil». Vi syntes ideen var god og filmet i vei. 

Vel fremme i Danmark var kvelden kommet da vi skulle ha
underholdningskveld og vi skulle vise filmen om Elin. Spenn-
ingen var stor. Hvordan ville Elin reagere på filmen. Filmen ble
satt i gang og folk syntes det var veldig gøy. Så kom vi til
slutten av filmen der jeg skulle dukke opp fra under dyna.

Det var da Elin kom med den fantastiske kommentaren:
«Det var godt det var Kjell-Olav som dukka opp og ikke pap -
pa». Denne kommentaren har vi stadig trukket fram når vi
treffer Elin, utrolig morsomt minne.
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så fikk hun jobb på et gamle-
hjem i Brooklyn, og ble der. De
forlovet seg i 1958 og giftet seg
i 1959.

Her lærte Knut husbygging
på «amerika-måten». Det var
et annet driv enn hjemme. Det
skulle gå unna, og det var reine
konkurransen mellom bygge-
laga. De starta gjerne på to
bygg ved siden av hverandre,
samtidig, og så var det om å
gjøre være første laget til å få
reisverket opp.

— Da gjekk det unna,
smiler han.

— Når vi skulle opp og slå
sammen toppsvilla i hjørnene
for eksempel, var det ikke
snakk om å sette opp benker
eller noe. En mann gikk ned på
kne. Den andre steig opp på
andre kneet hans og videre
opp på akslene hans, og sto der
og spikra hjørnet sammen. Det
skulle gå fortest mulig.

Kirkebygging og vekkelse
Kirka i 59th Street i Brook -

lyn var en kjent norsk menig -
het. Bror til vidgjetne Lille-Jens
(Terjesen) fra Hesnes var pas-
tor der da. Lille-Jens hadde
vært der tidligere, men var
reist hjem.

— Lille-Jens traff jeg da jeg
gikk på Drottningborg.

Dette var en luthersk brød-
remenighet. Men de var man -
ge som bodde på landet, i
Nanuet, nord for Brooklyn, så
de gikk sammen og bygde seg
en egen kirke der oppe og
startet en ny menighet. Noen
pensjonerte pastorer kom var
med, og alt gikk på dugnad,
der også. Det brøt ut vekkelse i
menigheten, og mange tok
imot Jesus. Martin Omdal
hadde stått i vekkelse i Ind-
remisjonen i Vennesla. Han
kom til Brooklyn et par ganger
og var der noen måneder.
Brooklyn hadde også et stort
innslag av ungdom fra

Vennesla, og det var blant
annet mange derfra som ble
omvendt.

Knut og Borghild kom
hjem på et kort opphold i
1961-62. Da jobba Knut en 8
måneder tid på med et en ut-
bygging på Kvås folkehøg -
skule. Der rakk også å stusse
den høyre handa litt med
håndsirkelsaga han hadde
med fra Amerika, og det røyk
et par fingertupper …

Hjem for godt
De dro tilbake til Amerika

og ble der fram til 1968. Tan -
ken på å reise hjem for godt
var ikke langt unna. De to elds-
te gutten hadde begynt i
kindergarden, men Knut og
Borghild ønsket ikke at ungene
skulle vokse opp i Amerika. Så
ble far til Borghild sjuk, og
hjemreisen kom på i en fart —
noe tidligere enn de hadde
tenkt.

At de havnet på Vik, var litt
tilfeldig. Knut hadde kjøpt
tomt på Haumyrheia på Søm
alt mens han var over, men en
omregulering dro ut i tid, så
han solgte tilbake til selgeren
og fikk kjøpt tomta på Vik, ved
loddtrekning. 

— Så godt at vi ikke havna
på Søm, sukker Borghild.

På forsommeren i 1969 be-
gynte de to å bygge og gjorde
alt sjøl, bortsett fra to dager
med innleid murer. Påska 1970
flytta de inn i eget hus. Da jeg
kom for å intervjue Knut,
måtte jeg stoppe og studere
den kuleforma dørvrideren på
ytterdøra. Dem husker jeg
godt fra guttedagene. Det var
bare hjemvendte amerikanere
som hadde slikt. De går igjen i
hele huset.

— De hadde jeg med meg
hjem. De var så enkle og greie
å mon tere, forklarer han.

Med seg hjem hadde han
også en staselig rød Ford
Falcon stasjonsvogn mod. 77…
som gjorde et visst inntrykk.

Jobb på Drottningborg
Knut fikk jobb på Drott-

ningborg da han kom hjem i -
68.  Bror Gisle var blitt rektor
der, og de var halvferdig med
reisingen av gymsalen. 

Han ble i 25 år på Drott-
ningborg, først som snekker og
siden som assisterende vakt -
mester sammen med Alfred
Myklebust, med stor variasjon
i arbeidsoppgavene, og fortsatt
nær knytta til misjonen.

Han påstår selv at han aldri
har vært noen slags vågehals,
men en historie fra Borgen kan
vel ta litt lufta ut av den på-
standen: Knut må ha vært i 40-
åra da. Noen hadde vært ufor-
siktige med flagglina på en av
de virkelig høye flaggstengene

på tunet, og trukket lina ut av
trinsa på toppen. Da tok Knut
en lang stige og satte opp etter
stanga, klatra opp så langt
stigen rakk, og entra siste
stykket til toppen, hold seg fast
med beina og fikk trædd linja
gjennom trinsa igjen. Det
hører med til historien at den
samme stanga knakk tvert av
bare et par år seinere …

Knut husker de holdt på
med ei grøft over tunet, og han
sto i dritten og grov da et par
av barna på Drottningborg
bort og ble stående å se på han
som jobba. 

— Er det gøy? spurte en.
Knut visste ikke riktig hva han
skulle svare på det, og før han
kom så langt, kom det fra den
andre: 

— At du gidder!
Det hara nok vært noen

flere stunder seinere også —
oppgaver som ikke alltid har
vært lystbetont i andres øyne,
men som likevel har vært
meningsfulle for Knut, og ofte
uten annen takk og lønn en
enn en visshet inni seg om at
dette er er verdifullt for noen
andre, og en indre overbevis-
ning om at det var rett og
riktig.

Spor
— Hva gjør du når du skal

slappa av og ha litt fri?
— Da må han kvile litt,  det

er viktig å kvile litt, kom-
menterer Borghild.

Det må være lov for en
mann som runder 90 i januar.
Men han har alltid likt å være i
bevegelse.

— Vi har alltid hatt stor
glede av å gå i heia. Det var
sommerferiene våre i mange
år. Når det var ferie fra Borgen,
så dro vi som oftest til fjells.

Knut og Borghild har farta
mye i heiene langs Setesdalen,
mest i Aust-heiene — gått fra
hytte til hytte. Ikke rart at de
holder seg godt i form! I tillegg
har de sykla mye. Knut sykla
ofte til jobb på Drottningborg.
Og på en flott vinterdag tok de
gjerne en skitur.

— Jeg har likt å gå på ski,
forteller han.

— Men det er blitt mindre
av dette i det siste. Jeg blir litt
fort sliten i ryggen og kan ikke
gå så lenge av gangen, forteller
han.

— Jeg kan ikke stå så lenge
på ett bein som før, smiler han.

Miljøavtrykket (et uttrykk
som er flittig i bruk dagens de-
batt) er beskjedent etter langt
liv i gudsfrykt og nøysomhet.

Og Knut er en beskjeden
mann. Men der hvor det har
vært viktig og riktig å sette spor
etter seg, der merkes det at
Knut — og Borghild — har
vært tilstede og tatt del.

Sitt møtet med misjonen fikk
han alt som ung gutt på Fro-
lands verk. På 30-tallet kom
vekkelsen til Froland, det ble
startet Kinaforening og ung-
domsforening hvor unge og
voksne engasjerte seg.

— Det var nok da pappa
kom med, forteller Knut. 

— Mamma hadde nok al -
ltid vært en troende.

Frolands verk
Bestefaren kom fra Gjer-

stad og var odelsgutt til
Holmen gård, men gifta seg til
Espeland i Froland. Han ble
enkemann to ganger, og det
ble onkel til Knut som overtok
gården. 

Far til Knut ble handels-
mann. Han overtok landhan -
delen på Verket i 1930 etter sin
bror. Landhandleren had   de
lange dager. Ikke sjel den kom
det folk på døra langt utpå
kvelden og trengte ett eller
annet. Med bare ei dør fra
kjøkkenet og ut i butikken, ble
åpningstida nokså fleksibel. 

Knut kan minnes mang en
julekvelden hvor faren ikke
kom inn til familien og
julegrøten før i 7-tida. 

— Selv om pappa kunne
virke brysk somme tider, var
han en godhjerta mann,
minnes han.

Det førte etter hvert til en
umulig økonomisk situa sjon,
siden mange kun der ikke
kunne gjøre opp for seg, og
gjelda til leveran dører økte.

— Det var trange tider på
30-tallet. For å unngå konkurs
søkte han om akkord (en
reduksjon av gjelden). Det fikk
han, og kunne fort sette driften.
Men han likte seg egentlig ikke
som han delsmann. Han ville
heller slite i skogen og med
jorda, forteller Knut. 

De var fem søsken; Mar ta,
Birte, Gisle, Knut og Leif, så det
var mange mun ner å mette.

— Men vi led aldri noen
nød. Vi hadde alltid det vi

trengte, husker Knut. 
De hadde en liten jord lapp

til poteter og en kjøk kenhage,
nok til eget forbruk.

Nøysomheten
Alle som har en litt  kjenn-

skap til Borghild og Knut, vet
at «gudsfrykt med
nøysomhet» er en holdning
som preger livet til disse to.

— Var det hjemme du lær  te
nøysomhet?

— Det kan nok hende det,
at det henger igjen noe der-
fra…

— Du er bevisst på ikke å
bruke mye på deg selv … hvor -
 dan har det påvirka livet ditt?

— Jeg kan vel ha virka litt
gnien i noen sammen hen ger,
men det tror jeg ingen har
vondt av, humrer han.

— For meg har det vært
riktigst sånn. Jeg kjenner det
sånn at jeg ikke bør bruke for
mye på meg selv. Heller gi mer
til misjonen. Jeg tror at mi-
sjonsarbeidet er viktig for at
mennesker skal bli frelst. Det
er motivasjonen som ligger
under, og jeg opplever glede
ved å kunne gi til dette
arbeidet. Det ligger så i meg at
jeg ikke tenker så mye på det.

Vi snakker litt om alle tinga
vi samler oss gjennom livet, og
Borg hild sukker:

— Ja, hva skal vi gjøre med
alle tinga…?

Etter at Knut hadde gått for
presten og blitt konfirmert,
gikk han til alters, og bestemte
seg for at han ville være en
kristen.

Utdanning og arbeid
Så starta «karrieren». Førs-

te vinteren dreiv 15-åringen i
skogen med ved som faren
hadde kjøpt, og felte, kappa og
kløyvde. 

— Pappa var med så ofte
han kunne, men lange tider
var jeg aleine. 

Han fikk arbeid på Blakstad
trevarefabrikk i et års tid (1943-
44) før han begynte på yrkes-
skolen høsten 1945, først 2-
årig møblesnekker kurs og de-

retter tømrerfag. Etter noen år
med boligbygging sammen
med Ansgar Båsland, startet
han som selvstendig tømrer,
med to mann i arbeid. Så fulgte
militærtjeneste, først på Gar -
dermoen i transportkompa niet
og så i Tysklands brigaden.

Forretningsutdanninga fikk
han gjennom et halvårskurs på
Drottningborg 1951-52. Den
sommeren totalrenoverte han
huset heime på Froland.

«Rømte» til Amerika
Å drive for seg sjøl ble etter

hvert utrivelig, syntes han. Pa-
pirarbeidet mistrivdes han
med, og da en likningsfunk-
sjonær ikke ville godkjenne en
selvangivelse han hadde levert,
hadde han fått nok av papir-
arbeidet. Han ville til sjøs. Det
likte mora dårlig, og så ble det
Amerika i stedet. Store flokker
av ungdommer tro til Amerika
etter krigen. I 1956 dro Knut
over. En han kjente fra Libru
som var reist over, hadde
garan tert for ham (nødvendig
for å komme inn i landet og for
å få jobbe). Han havnet på
landet en times tid nord for
New York, Nanuet i Brooklyn
County (fylke). Engelsk kunne
han ikke, men her var så
mange nordmenn at det gikk
greit. 

— Jeg kan fortsatt ikke eng-
elsk, ler han. 

— Det er jo litt flaut å si …
folk synes jo det er rart at en
som har bodd så mange år i
Amerika ikke kan engelsk
bedre enn det jeg kan.

Og vi er jo ikke fremmed
for problemstillingen i Norge i
dag heller, hvordan gettoer og
manglende integrering for-
hindrer at folk lærer seg språ -
ket i landet de har flyttet til.

Mange fra Grimstad og
enda fler fra Lista- og Kvinnes-
dal-trakten hadde utvandra  til
Amerika og slått seg ned i
Brooklyn-området. Blant an -
net Borghild. Hun kom fra
Kvinnesdal og hadde reist over
alt i 1955. Tanken var at hun
skulle til slekt i Michigan, men

Dugnadsmannen
KNUT ESPELAND (89) på Vik er en representant for dem som gjennom et langt liv har
vært å regne med som giver og dugnadsarbeider — på bedehuset på Vik, i Misjons-
salen i Grimstad, og i flere andre sammenhenger. Sammen med sin Borghild har han
hele livet vært engasjert i arbeidet for norsk misjon. I januar runder han 90.

Hvordan holder
den unge stien
sin ren? Ved å
ta vare på dine
ord.

SALME 119,9

Rikdom

Knut sørger for å
etterfylle med
ferdig kløyvd ved
på Juvasstøyl

F PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto

ALLE DE GAMLE BILDENE ER PRIVATE FOTO

Amerikafarere

Snart
gift



Møte med ansatte
Håvard Bache, Helge

Flaath og Karen Hortemo var
med på oktober-møtet. Kris-
tine Grandalen kunne ikke
møte. De fortalte om sitt
arbeid for menigheten. Håvard
er kirketjener og kirkegårds-
arbeider og  leder driftsgjen -
gen. I tillegg leder han pro-
sjektet med gjennomgang av
ledige graver på kirkegårdene i
Grimstad. Helge jobber også
på prosjektet og i tillegg er han
vaktmester i Fevik og Østerhus
barnehager og Østerhus ar -
beids kirke. Karen har ansvar
for renhold og er kirketjener i
Fjære kirke og i tillegg på
kirke gårdene. Alle trives godt i
jobben. Menighetsrådet takket
dem for en flott innsats i
arbeidet og nevnte spesielt
hvor velholdt det er på kirke -
gården i Fjære.

Opprette festkomiteer
for arrangementer

Menighetsrådet ønsker å
opprette to festkomiteer i
Fjære-delen av menigheten.
Det er behov for slike komiteer
til å ta ansvar for mat og drikke
ved noen arrangementer. Det
er allerede tre festkomiteer på
Fevik, som tar dette arbeidet.
Videre ønsker menighetsrådet
at FMU tar ansvar for kiosk -
salget 2. pinsedag ved FMU-
bygget og får inntektene for
dette.

Utnevne vararepresentant
for driftsstyret i FMU

Vidar Øvland er menig he -
tens representant og sekretær i
driftsstyret i FMU. Som varare-
presentant for Vidar ble ut-
nevnt Morten Christiansen.
For øvrig består driftsstyret i
FMU av Thorvald Hansen
(leder), Gard Håkedal, Åse
Flaath, Peer Julius Haugen,
Anne Hodnebrog (menighets-
rådets representant) og Kjell
Olav Haugen (kateket).

Videre arbeid med ny
kirke på Fevik

Menighetsrådet har ut-
nevnt en plangruppe til å gjen-
nomgå rombehov for ny kirke
med maks 500 sitteplasser på
nåværende tomt og tilleggs-
tomt i Sømsveien 2 og hjørne -
tomt Judehavskleiva/ Skipper -
gada. Med bistand av kon-
sulent Walter Jacobsen skal
gruppen se på mulige al-
ternative løsninger og beregne
foreløpige kostnader for ut-
byggingen. Gruppen skal
vurdere kirkens arbeid på
Fevik under byggeprosessen,
bruk av den hvite villaen og
videreføring av barnehagen
som har lokaler i underetasjen.
Gruppen skal gi en anbefaling
om det mest aktuelle ut -
byggings alternativ for videre
arbeid. 

Plangruppen består av
følgende personer: Jan Ivar
Strømsodd, Bent Sætra (leder),
Tore Laukvik, Liv Jorunn
Tungesvik, Per Kristian Fin-
stad, Reidun Songe, Ragnhild
Veimo Larsen, Thorvald
Hansen og Vidar Øvland. Gerd
Gulstad er varamedlem. Plan-
gruppen vil avslutte sitt arbeid
før sommeren 2018. Det er
planlagt et menighetsmøte
med muligheter for innspill
når arbeidet er kommet i gang.
Arbeidet må etter hvert supp-
leres med en innsamlings- og
PR-gruppe. Gruppen holder
Menighetsrådet, Menighets-
utvalget på Fevik og Fevik
barnehage orientert underveis.

Høringsuttalelse om ny
lov for tros- og livssyns-
samfunn

Kulturdepartementet har
sendt på høring forslag som
innebærer en samlet revisjon
av lovgivning og tilskuddsord-
ninger for Den norske kirke og
de øvrige tros- og livssyns-
samfunnene. Menighets-
rådene er høringsinstans og
vårt menighetsråd holder på
med gjennomgang av forslaget
og vil sende vår uttalelse før

fristen ved utgangen av året. 
Det er forslått en felles lov

for alle tros- og livssyns-
samfunn, der Den norske kirke
er særlig omtalt i et eget
kapittel. Endringen i forholdet
mellom stat og kirke gjør det
hensiktsmessig med ramme -
lov, som sikrer Den norske
kirkes rettigheter. Hørings-
notatet foreslår at det skal
overlates til Kirkemøtet å
fastsette nærmere bestem -
melser om organisering etc.
De lokale soknene og kirken
sentralt er videreført som retts-
subjekter, men ikke de
kirkelige fellesrådene. Det er
presentert to forslag til fi-
nansiering av Den norske
kirke, enten ved staten eller
både stat og kommune, som
dagens ordning. I finansi -
eringen inngår dekning av
gudstjenester og kirkelige
handlinger, men trosopp-
læring, diakoni, kirkemusikk
og lokal administrasjon er ute-
latt. Høringsnotatet foreslår at
Kirkemøtet fastsetter reglene
for kirkebygg, i motsetning til
dagens kirkelov med lokalt an-
svar for kirkebygg. Det er fo-
reslått at Kirkemøtet skal
fastsette bestemmelser om
hvilke regler i forvaltnings-
loven, offentleglova og ar-
kivloven som skal gjelde for
kirken. Kirkemøtet skal også
fastsette om medlemmer av
kirken skal betale medlems-
kontingent. Vigselsrett for
kirken og registrerte tros- og
livssynssamfunn videreføres.
Det er også foreslått at grav-
plassdrift- og forvaltning fort -
satt skal ligge hos kirkelige or-
ganer, men ansvaret kan etter
søknad overføres til kom-
munen. For alle trossamfunn
er det foreslått krav til tilskudd
skal være minimum 500
medlemmer over 15 år. Dette
er et forslag som sikkert vil bli
kommentert i høringen.
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Josefs jul

menighets-
RÅDET

fra
F PER ARNE GULSTAD

leder for menighetsrådet

Folkefrelsar, til oss kom,
fødd av møy i armodsdom!
Heile verdi undrast på
kvi du såleis koma må.

Herrens under her me ser,
ved Guds Ande dette skjer.
Livsens ord frå himmerik
vert i kjøt og blod oss lik.

Utan synd han boren er
som all synd for verdi ber.
Han er både Gud og mann,
alle folk han frelsa kan.

Frå Gud Fader kom han her,
heim til Gud hans vegar ber,
ned han fór til helheims land,
oppfór til Guds høgre hand.

Du som er Gud Fader lik,
ver i vanmakt sigerrik!
Med din guddoms velde kom,
styrk oss i vår armodsdom!

Klårt di krubbe skina kan,
ljoset nytt i natti rann,
naud og natt til ende er,
trui alltid ljoset ser.

Lov og takk, du Herre kjær,
som til verdi komen er!
Fader god og Ande blid,
lov og takk til evig tid!

SALMEN NORSK SALMEBOK NR 2  •  T: Ambrosius (d. 397)  •  O: Bernt Støylen  •  M: sveitsisk/tysk melodi

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
14.12. 09:00 Morgengudstjeneste v/Vidar Øvland
17.12. 18:00 Vi synger julen inn,

FMU, Elle Melle korene og Kirsti P. Haugen
21.12. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
24.12. 14:30 Julaftengudstjeneste v/Helge Spilling
24.12. 16:00 Julaftengudstjeneste v/Helge Spilling
25.12. 11:00 Høytidsgudstjeneste v/Helge Spilling
26.12. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
04.01. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
07.01. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
11.01. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
14.01. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
18.01. 09:00 Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
25.01. 09:00 Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
28.01. 11:00 Gudstjeneste for små og store

med Kodetropp tro og Helge Spilling.
01.02. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling.
04.02. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
08.02. 09:00 Morgengudstjeneste v/Vidar Øvland
11.02. 19:30 Salmekveld og orgelkonsert. 

Andrea Maini og Kammerkoret.
14.02. 19:30 Fastegudstjeneste v/Helge Spilling
15.02. 09:00 Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
18.02. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik

FEVIK kirke
17.12. 11:00 Gudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
22.12. 20:30 Julenattine i Fevikhallen
24.12. 14:30 Familiegudstjeneste m/julespill v/Tore Laukvik
24.12. 16:00 Julaftengudstjeneste v/Tore Laukvik
25.12. 13:00 Høytidsgudstjeneste v/Tore Laukvik
07.01. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
09.01. 20:00 Temakveld om bønn. 

"Bønn hele tiden" v/pater Sigurd Markussen
21.01. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
28.01. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland
04.02. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
11.02. 11:00 Gudstjeneste for små og store. Utdeling av 4-årsbok
18.02. 11:00 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

2. SØNDAG I ADVENT • 10. desember: Luk. 21,27-36

27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen
med stor makt og herlighet. 28 Men når dette be-
gynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For
da skal dere snart bli satt fri.» 29 Han fortalte dem
en lignelse:

«Se på fikentreet og alle andre trær! 30 Når
dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at
nå er sommeren nær. 31 Slik skal også dere vite,
når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. 32
Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke
forgå før alt dette skjer. 33 Himmel og jord skal
forgå, men mine ord skal aldri forgå. 34 Vær på
vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk
og dagliglivets bekymringer, så den dagen
plutselig kommer over dere 35 som en snare. For
den dagen skal komme over alle som bor over
hele jorden. 36 Våk hver tid og stund og be om å
få kraft til å komme velberget fra alt det som skal
hende, og bli stående for Menneskesønnen.»

HILSEN
PRESTEN

STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

Trolldalen øst 15, Fevik
konto  2801.02.58148

BLI FADDER!

HOS KIRKENS SOS TREFFER DU ALLTID EN Å SNAKKE MED 

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no

Halvdan Sivertsen har skreve ein fin sang han kaller «Josefs
julevise». På ein god og varm måte får han fram den fattige
og slitne Josef sitt møte med jula og barnet.  

Vi har reist gjennom tida, reist heilt tell vi fann 
en by som lå bada i lys.
Og vi kjente vel nøden fra mange slags land, 
så vi tenkte her slepp vi å frys.
Førr der preika og sang dem med rørandes ord, 
om mæ sjøl og om ho som nu snart sku bli mor.

I møte med juleevangeliet kan alle slitne og fattige finne
trøst og eit lys. Eg tenker at Josef representerer alle oss kvar-
dagsmenneske som sliter litt med livet iblant. Og som tar
imot barnet med glede – midt i det enkle og fattige. Ofte blir
det litt vel mykje idyll og glitter rundt julefeiringa – og dyre
gaver.  Men det er i det enkle, midt i strevet og fattig-
dommen at Gud møter oss, stig ned til oss, i Barnet, så
sårbart og lite.

Og nu sett æ med ungen på fanget og ser 
på ei stjerne som skinne så godt.     
Og æ takke førr varmen og lyset ho gjer, 
og førr guttungen som vi har fått.     
Og om Betlehemsnatta blir aldri så lang,
har æ håpet i hjertet og jula på fang.

Advent og jul er ei koseleg tid. Tradisjonane er mange og
gode. Stjerner og lys, julekrybber og pynta tre, sangar og
god mat, lukter og kjensler – eg håpar at alt kan lede oss inn
mot Barnet på Josefs og Marias fang. Der møter Gud oss og
gir oss håp i hjertet og «fred på jorda, blant menneske Gud
har glede i».

GOD JUL – med ønske om FRED og alt godt!

Helge Spilling,
sokneprest

Fjære menighetsråd

Per Arne Gulstad (leder), tlf 41308949,
Håkon Lindeberg (nest leder), Elin Rogn
Nilsen, Per Kristian Finstad, Gerd Elsie
Larsen, Anne R. Hodnebrog, Helle
Bringsverd Taasti, Inger Johanne Dalholt
Arnevik og Helge Spilling (sokneprest).
Anne Marie Midtbø (daglig leder) er
sekretær for rådet. 

Menighetsutvalget i Fjære

Eli Skaiå (leder), tlf 41363313, Inger
Elise Berg (nestleder), Irene Skjæve-
land, Berit Stiansen, Bjørg Topstad, Sven
Andreas Lindvalll og Helle Bringsverd
Taasti og Helge Spilling.

Menighetsutvalget på Fevik

Jan Inge Tungesvik (leder)
tlf 90777734, Berit Fjelde Marthinsen,
Per Kristian Finstad, Leif Andreassen,
Thomas Schaefer, Øystein Abraha m sen
og Tore Laukvik



Det starta med skiturer for
gutter, slike som gamle Norge
vil ha, mer eller mindre støle i
ben og armer og rundt forbi.
Selv om det har vært en del
tøffe turer, med til dels
krevende værforhold, som ÷27
på Hardangervidda, og ofte vel
så hard effektiv kulde i vind og
blåst, har en hard kjerne holdt
stand fra starten og nye har
kommet til under veis. Invita-
sjonen har vært åpen, og det
har ført til at kjekke gutter og
jenter fra både Grimstad og
Landvik har våkna og blitt
med. Selv om det starta med
reine gutteturer varte det ikke
lenge før damene også meldte
at de ville ut på tur. Så ble det
mixed-turer på høsten og gut-
teturer på vinteren. Høst turene
har vært både fot turer og
sykkelturer. Ski turene og fot -
turene har stort sett gått i om-
rådene øst og vest for Setes -
 dalen, med overnatting på Tur-
istforeningens hytter. Sykkel -
turene har vært både langs
Rallar veien på Hardangervidda
og i fjella nord for Rjukan.

10-årsfest
18. november var ca 40

turdeltakere samla til tradi -
sjonsrik rekefest på FMU-
huset, som også hadde status
som årsmøte for gruppa. Med
et par tre setninger loste Jan
Midtbø forsamlingen gjennom
gjennvalg av styret og ori-
entering om regnskapet. Vik -
tigste punkt angående øko -
nomien var at gruppa ny lig
hadde overført en gave til
menighetens misjonsprosjekt i
Guatemala. Takket være roms-
lig budsjettering av turene, et
overskudd på 40.000 kroner
kunnet gå til dette prosjektet.

Årsmeldinga var identisk
med det meste av programinn-
holdet for kvelden, nemlig en
mara ton bildevisning med
glimt fra samtlige turer. Det var
i alle fall meningen, men da det
nærmet seg midnatt, og man
bare var kommet halvveis i
bildene, hadde bildeframsyn-
ingsleder Kris ten Leifsen
resonert seg fram til at det ville
være lurt å spare resten til neste
rekefest, eller et seinere
jubileum. Da han nevnte et
mulig 15-årsjubileum, var det
røster som hevdet at da ville
man ha fyllt opp igjen med

bilder fra nye 5 år og være like
langt. Uansett. Journalisten
måtte ta med seg organisten
for neste dags gudstjeneste og
dra hjem. Søndag formiddag
kunne sognepresten meddele
at hjorden hadde tatt kvelden
ikke lenge etter det. Da hadde
festen vart i 6 timer, omtrent
som en dagsetappe på tur, så
slik sett var det et passende
tidspunkt å tenke på å ta natta.
Sognepresten har forresten
vært blant de mest ihuga tur -
deltakerne. På turene har han
hatt som fast oppgave å dele et
ord for dagen, helst under en
åpen himmel, og et ord for
natten. På mixed-turer eller når
Helge prest ikke har vært med,
har Hilde Igland hatt den opp-
gaven.

Bildekavalkade
uten filter

Men stemningen var høy
fra første bilde, og hadde det
vært tid er jeg sikker på at for-
samlingen gladelig hadde sittet
6 timer til og sett bilder. Her var
det minimal sensur fra bilde-
framsyner Leifsens side, som
også hadde montert inn tref -
fende og vittige kommentarer
på bildene. Latteren satt løst og

latterbrølene kom tett. Her
kunne det ikke nytte å være fin
på det. Fotografene hadde vært
alle steder, og fått med seg det
meste, bortsett fra de timene
det ble snorka og purka i alle
kroker. Det er ikke tvil om at
turene har ført til etablering av
et frodig, tett og friskt fellesskap
mellom dem som har deltat.
Og bildene viste tydelig at her
var det mange som var med på
tur år etter år.  For underteg-
nede som aldri har fått rota seg
til å bli med, var det interssant å
legge merke til hvordan flere
turdel tagere, fra starten for ti år
siden, til dagens utgave, hadde
«krympet i omfang». Særlig var
det tydelig at en del av karene,
som den gangen had de kul på
midten, men som på de seinere
turbildene fremsto som be-
tydelig mer rettlinja i fasongen.
Dette konfronterte jeg nest -
mest -kommanderende Kristen
Leifsen med på kirke trappa
dagen etter, og han mente at
min observasjon var korrekt.

— Det var nok flere som
opplevde at de sleit på noen av
de tidlige turene, og som be-
stemte seg for at sånn kunne
det ikke fortsette. Folk la seg i
trening, skifta ut et kne og litt
småtteri sånn, og kom sterkere
tilbake, kunne han fortelle. 

Min sidemann i rekespis-

inga, Leif Jonassen, var man -
nen med reservedels-kne. Han
måtte melde forfall det året han
var på service, men det var bare
for å komme sterkere tilbake.

— Og det har gått bra, be-
dyret han.

Som utenforstående stusset
jeg også på den ensformige mid-
dagsløsningen, bortsett fra når
man befant seg på betjent hytte:
Gryterett og gryterett i mente.

Da var den lakoniske kom-
mentaren fra sjefsleder, «kom-
promissløs» turleder, initia -
tivtaker og primus motor, Leif
Hodnebrog:

— Hvis du hadde gidda å
bære alle dei potene –så vær så -
god! 

Men det ble også doku -
men  tert  at den samme Leif ved
flere andledninger har prestert
å bære med seg napoleonskake
til hele guttegjengen! Surprice!
Jeg tenker at det er lettere å
pakke poteter enn napoleons-
kake, men den er farne sekke -
bæreren har selvsagt et poeng
når det gjelder vekt… Og hva er
vel poteter mot napoleonskake
når kaffe lukta brer seg etter
mid dagen.

Uten damer og med
Bildene og kommentarene

på dem, avslørte til en viss grad
at damene inntok en type

lederrolle på kjøkkenet, når de
var med, og at muligens noen
karer hadde blitt satt litt på
sidelinja hjemme før avreise,
når det gjaldt pakking av
matvarer, men bildekkommen -
tarene må kanskje ikke tas helt
for god fisk. I det store og det
hele virket damene fornøyde
med å få karene ut av huset ei
helg, og at gutta nøt stillheten i
fjellet uten kvinnfolkjabbet. Og
forsyne meg virka det som de
hadde kjekt når de var sammen
på tur også!

Det som imidlertid virket
dokumentert ut over enhver
tvil, var at Martin Espeland ofte
hadde tatt kontrollen på opp-
vasken før en del andre hadde
fått gjespa fra seg etter mid -
dagen. Alle tilstedeværende,
foruten undertegnede med
frue, som var invitert som jour-
nalist med frue, kunne bare
misunne denne gjengen for en
rekke flotte naturopplevelser
og et friskt og livlig felleskap
gjennom en årrekke. Så hvis
skrotten holder er det kanskje
fortsatt mulig å oppleve dette,
både for meg og andre. Takk
for maten! Rekene var fantas-
tiske (selvsagt rett fra Hes-
nesøya). Kakebordet skulle vel
medført en ekstra trimøkt,
muligens. Eller hva Kristen H.?
Droppa bildet …
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«Hu hei kor er det vel friskt og lett oppå fjellet!» Det er ikke noe å si på allsangen når Turgruppa i
Fjære menighet stemmer i på 10-årsfesten. Siden starten i februar 2008 har gruppa arrangert 10
gutteturer og 9 mixed-turer. I pakt med tradisjonen er det jubileums-rekefest i FMU-huset for dem
som har vært med på tur. I andre sammenhenger ville man kanskje kalt det for årsmøte.

Kjære Anne Marie, kor i huleste er den sjokoladen du sa eg
skulle få med meg…Damene hadde innflytelse også før
mixedturene startet. Av en eller annen grunn var Jan Midtbø
særlig utsatt for muntre kommentarer i og under bildekaval -
ka den. «Kinosjef» Kristen Leifsen påstår i alle fall at Jan måtte
tekste hjem for å finne sjokoladen… Hadde han ikke pak ket
sekken selv? I alle fall vakte antydningen allmen munterhet,
ikke minst blant dem som hadde inside information…

På en mixedtur hadde gruppa bestilt plass på Flåmsbanen
fra Flåm til Myrdal. Reservert-lappen på kupévinduet viser at
her losjerer 4. menighet. Hvis vi konfererer Joh. åp. om den
fjerde menigheten, så het den Tyatira. Som for alle de syv
menighetene som nevnes, var ikke alt på stell. Men noe var
bra: «Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og tro, din
tjeneste og utholdenhet…» 

Fellesskap på tur

Uten disse to hadde det knapt vært noen turgruppe i Fjære
menighet. Kristen Leifsen og Leif Hodnebrog har vært
hovedmotor i dette arbeidet. Å legge opp turrute, transport
og overnatting for 20-25 mennesker er en jobb. Bravo! Og
sammen med resten av styret håper de at enda flere vil
oppdage turgleden og bli med på fremtidige turer!

Nei, dette er hverken Chippendales eller en lokal oppsetning av «I blanke messingen». Turgruppa
startet med gutteturer, og gjerne med en viss macho-image. Men så har det også vært en del
tøffe turer hva vær angår. Det er ikke alle turer det har vært fristende å posere i bar overkropp,
særlig ikke når gradestokken viser nærmere ÷20 og vinden og snøfokk piper om ørene.

F PEER RØDAL HAUGEN
KRISTEN LEIFSEN foto

Jan Midtbø hadde som mål å få gjengen med på dagstur fra Tjørnbrottbu og over i
Telemark. Det klarte han. «Men vi frøys jo mest i hel under rasten», kommentert Kristen L.

2013. Vi
besteg Sæ-
byggjenuten,
Aust-Agders
høyeste fjell
(1507 moh)
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Disippelen Johannes beskriver julens mysterium med
disse ordene: «Det sanne lys, som lyser for hvert mennes-
ke, kom nå til verden.»  Vi kaller julens store hendelse for
inkarnasjonen, at Gud ble menneske, født som en av oss i
en stall.

Dette er større enn tanken vår kan fatte. Kirkefader
Tertullian sier derfor om dette ufattelige som vi nå skal
feire at «dette er så utrolig at det må være sant.» 

Hva var det som «det sanne lys» viste? Ordet foto gra -
fere er sammensatt av de to greske ordene «lys» og
«skrive». Direkte oversatt betyr det «å skrive med lys».
Jesus fotograferer Gud. Han tegner et sant bilde av
hvordan Gud er. Det som ikke var mulig tidligere, å se
Gud, ble nå mulig. Jesus sier om seg selv: «Den som har
sett meg, har sett Far.» 

Johannes skriver derfor i sitt evangelium og i sine brev
om det han har sett og hørt. Han så hvordan Jesus møtte
mennesker med verdighet. Hvordan han førte de som var
utenfor fellesskapet inn i fellesskapet. De som kom med
skyld, ble tilgitt og satt fri. De som manglet håp, fikk
håpet tilbake. De som manglet mening, gav han mening
med livet. Det var det de kunne se med egne øyne. De så
at Guds navn er barmhjertighet.

En kvinne ble en gang spurt: «Hva var det som
kjennetegnet Jesus?» Hun svarte: «Han snudde aldri an-
siktet sitt bort fra noe menneske.»

Julens budskap gir oss bilde av Gud, men det sier også
noe mer. I Mozarts Requiem synger koret «Husk
nåderike Jesus (pie Jesu), jeg er din reises årsak.» Det var
altså menneskenes frelse som var grunnen til at Han som
var i begynnelsen hos Gud, la ut på reisen ned til oss her
på jorden. Til hyrdene på Betlehemsmarken sier engelen
derfor: «I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han
er Messias, Herren.» Jesus kom ikke bare for å gi oss et
bilde av Gud. Han kom for å frelse.

I dette året har vi markert at det er fem hundre år
siden reformasjonen startet. Et av reformasjonens
kjerneord er ordene «troen alene». Det er ved troen på
Jesus at Gud tilbyr oss sin frelse. Ikke ved vår egen inn-
sats. Jesus utfordrer oss til å respondere på at han kom til
jorden. Sagt med Johannes sin versjon av juleevangeliet:

«Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.»

Med ønske om
en velsignet julehøytid. 

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

«Husk nåderike Jesus,
jeg er din reises årsak»

Vi må til Bibelens julebudskap for å
skjønne symbolikken med LYS i for-
bindelse med JUL, om «det sanne
lys», «som skinner i mørket» …

Sarah Bernard
Hentet fra boka «Go’jolemat» av Bodil Nordjore

250 gr mandlar
3,5 dl melis
3 små eggekvitar

200 gr smør
3 dl melis
3 eggeplommur
1 pl smelta sjokolade

2 pl kokesjokolade
2 ss delfiafeiti

Mal mandlar ein gong, rør inn melis og bland
inn lettvispa eggekvitar. Set dei på plate og steik
dei lett ljosebruke på 170 grader i om lag 10-12
min.

Rør smør og melis heilt kvitt og luftig. Ha uppi
eggeplommene, ei om gongen. Smelt sjokolade i
vassbad og rør denne inn i smørblandinga.

Legg ei teskei med krem uppå kaka (så vil jeg
personlig sette kakene noen minutter i frysen)
dupp kaka i sjokolade og delfiafeitt, som er
smeltet i ein kjele. Set kaka på rist til ho turkar,
stikk ein skolda mandel ned på toppen av kak.
Det er meininga du skal halde i denne mandelen
når du et kaka. 

Varm velkomstdrikke
Fra boka «Deilig er… kokebok for advent og jul»

1 ltr eplejuice
1,25 dl brunt sukker
1 kanelstang
20 nellikspiker
1 stykke ingefær
Litt allehånde

Del kanelstang og ingefær i biter bland alt i en
kjele, sett den på svakeste varme under lokk. Skal
en lage en stor porsjon, må en sette på denne
drikken minst et par timer før gjestene kommer.
det blir bare mer smak hvis den blir stående en
stund. Før servering siles krydderet fra. Server vel-
komstdrikken rykende varm.

Oberstens kneppkaker
Hentet fra Millasmat.com 

Ingredienser til ca. 60 små kaker:
100 gr smør (smeltet)
125 gr sukker
300 gr hvetemel
1 stort egg
1 ts bakepulver
1 dl lys sirup 
½ ts malt ingefær
4 ss malt koriander
revet skall av en sitron

Smelt smøret sett det til side, du vil ikke ha
smøret aldeles glovarmt.

Tilsett alle de øvrige ingrediensene i en
miksebolle og hell over smøret til slutt. 

Sett den solide k-vispen (ikke ballongvispen)
på maskinen og skru den på lav hastighet. La
den jobbe rolig i omlag fem minutter inntil du har
en lett seig lysebrun deig. Samle den sammen til
en klump, pakk den inn i plastfolie og sett den
kaldt i kjøleskapet i en drøy times tid.

Sett ovnen på 190-200 °C og kle to stekeplater
med bakepapir, knip små biter av deigen og rull
de til jevne pene små kuler, de skal være på
størrelse med en hasselnøttkjerne. Sett tjue kaker
per brett så de får plass til å utvide seg litt. Stek
kakene lys brune i omlag 10-15 minutter og bruk
en stekespade til å flytte de over på kakeristen.
La de avkjøle seg helt i minst to timer så de blir
sprø og harde før de legges over på glass eller i
en tett kakeboks. Disse kakene er holdbare i inntil
to måneder.

Slike bilder kan bli oppfattet
som rein dekor, for mange
brukere av aposteljerna var
det sikkert også slik. Men
rundt apostelkakene oppstod
det også en annen skikk. Den
tok i større grad hensyn til
dekoren. Under steikingen av
kakene var det mange steder
vanlig at apostlenes navn ble
resitert».

Tante Pose
Men andre oppskrifter har

også fått historier hengene
ved seg som gjør at de ikke går
i glemmeboka.  Oberstens
kneppkaker er nok den mest
kjente her i landet. Disse små
brune kakene som blir bein-
harde og det skal de bli for
meningen er at de skal dyppes
i kaffe, te eller kakao før de
spises. I Norge er nok disse
kakene uløselig knyttet til
Gabriel Scotts fortelling og
filmklassikeren Tante Pose der
obersten i all sin velde i en
uforglemmelig scene skjeller
ut kjøkkenpiken Marianne for
å ha glemt kaffen og hans
favoritt – «de små brune
tingestene», som da er knepp-
kaker. 

Søtt og søtt
Min største favoritt (og

den jeg sjelden får tid til å lage
selv) er Sarah Bernard. Disse
deilige småkakene med
mandelbunn, sjokoladekrem
og sjokoladetrekk er jo bare
helt himmelske. Og lukker jeg
øynene når jeg biter over en
av dem, så tenker jeg at dette
gir meg følelsen av velvære,
himmelnærhet, gleden med
livet …. og litt dårlig
samvittighet. Men jeg kan
ikke la være. 

Samvær 
Jula handler mye om å

kunne være sammen. Møtes
hjemme hos hverandre til
både mat og hygge. Da kan
det være koselig å by på noe
annet enn den vanlige koppen
med kaffe eller te. Gløgg er jo
en tradisjon til advent og jul,
men når du kjenner du er litt
lei av gløgg så kan det være
godt med en ny vri. Krydret
varm drikke, ikke ulikt gløgg,
gir en god varm følelse i kropp
og sinn. Absolutt verdt å dele
med noen man kjenner.

La jula bli en tid som du
kan se tilbake på, der du både
har gjort det som alltid gjøres,
men også gjort noe nytt –
skapt en ny tradisjon. Kanskje
sammen med eller for noen
som ikke har så mange gode,
gamle, varmende og rørende
tradisjoner!

Ha en tradisjonsrik og
gledelig jul! 

KNEPPKAKENE FRA «TANTE POSE».
Oppslag fra Caroline Schytte
Jensens «Kokebok» (1910). Hun var
mor til Gabriel Scott, og det er nok
svært sansynlig at det er disse
kneppkakene Scott har smakt, og
som han har i tankene når han har
dem med som et viktig element i
boken «Tante Pose». (RED.)

Jul

Jula er full av tradisjoner. I
menighetssammenheng er vi
ofte opptatt av tradisjoner
som å tenne adventslysene,
ett nytt for hver søndag, gå i
kirka på julaften og 1.juledag
og høre juleevangeliet preket
over i enda en ny vinkling.
Men jula er så mye mer.

Som kokk er jeg vant til å
lage tradisjonell julemat og
servere det gjestene måtte
ønske og som jeg håper
skaper en god stemning for
dem og gir dem et drypp av
tradisjon. Og selv har jeg også
tradisjoner som jeg ikke
ønsker å gå glipp av. For ek-
sempel når alle barna på
Drottningborg er samlet i

matsalen for å pynte
pepperkakehus til Byg-
defesten og kanskje få lov til å
ta med seg et hjem også.

Eller når storfamilien
samles og lager hjemmelaget
julegodteri og pakker små
gaveposer som vi gir bort. Og
selvsagt når vi tar på oss godt
varmt tøy for å kråle rundt i
skogen for å finne det helt
perfekte juletreet for akkurat
vår stue. Da er tradisjoner noe
som gir varme, noe som
binder oss sammen, noe som
gir oss bilder vi kan glede oss
over ellers i året.

Men hvordan startet alle
disse tradisjonene? Trolig for-
di noen gjorde noe eller laget
noe som ble så vellykket at de
gjorde det også året etter, og
året etter det, og året etter det.
Jeg synes det derfor er spenn-

ende å, i tillegg til de gode tra-
disjonene vi har, se etter nye
ting vi kan få med oss. Kanskje
noen nye engler som vi kan
pynte med, en ny type blomst
osv. Men siden mitt fagfelt er
mat har jeg nok en forkjær-
lighet for nye oppskrifter, eller
rettere sagt gamle oppskrifter,
men som er nye for meg.

Apostelkaker
I boka «Deilig er… koke-

bok for advent og jul» utgitt
av Verbum i 2001 står det
følgende om noe som ble kalt
Apostelkaker. 

«Noen området i landet
har et gammelt kakeslag som
kalles apostelkaker. De ble
stekt i jern av samme hoved-
type som goro- og krumkaker.
Inni jernet var bildet av de
tolv apostlene preget inn.

en tid med tradisjoner

F VIDAR ØVLAND



HÅPET
i hjertet
og jula
på fang

JULENATTINÉEN 2017
FEVIKHALLEN  22. desember kl 20.30

DE SOM ER MED:
PRO KOR m/solister  •  SØSTRENE HALVORSEN  •  LIV STOVELAND  •  NATALIE BEISLAND

KNUT SIGURD BYGLAND  •  ERLEND GUNSTVEIT  •  JANET HALVORSEN  •  PEER RØDAL HAUGEN (tekster)
STRINGS 4 U:  KARI-ANDREA BYGLAND LARSEN fiolin  •  HALVOR AASEN fiolin  •  ÅSE-MARIA BYGLAND LARSEN  cello
JENNY ZITHULELE HAUGEN cello  •  ANN KRISTIN OLSEN fløyte  •   ANDERS SKJÆRDAL trompet  • ESPEN LARSEN gitar

TRYGVE SONGE bass  •  SVEIN HAUGEN perkusjon   •  KIRSTI PEDERSEN HAUGEN tangenter og musikalsk ansvarlig  

ENTRÉ: 200 / student 150 student / barn gratis

LOGOPEDTJENESTER


