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LEDER

Hver dag er en gave

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.

Mari Kristiansen Bøen
Døpt i Fjære kirke 26. november

Nicolai Wrålsen
Døpt i Fjære kirke 26. november

Sonja Haugsrud
Døpt i Fjære kirke 4. februar

Odin Nesland Halvorsen
Døpt i Fjære kirke 26. november
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Kjell Ivar Larsen
Cecilie Jensen-Tveit
Olav Kiland
Reidar Borge Jørgensen
Mons Fuhr
Gunvor Mørner
Unni Grefstad
Olav Grosvold
Gunlaug Hedvig Dahle
Agnes Lilly Mathilde Nybø
Emma Lucille Jakobsen
Odd Vignes

Døde

Da jeg kom for å sette over kaffen her en morgen, kom det
samtidig seilende inn en forpjusket stakker. Ikke inn på
kjøkkenet, men på foringsbrettet mitt. Den vesle blåmeisen så
ut som den hadde vært ute på galeien. Antrekkket var rota til
og den hadde fått seg et kakk i bakhodet så det ut til. Jeg var
glad for å kunne tilby et lite måltid. Så slo det meg: Kanskje
liknet gleden jeg kjente litt på den gleden Jesus sier Gud føler
når en av oss forvillede kommer til hans bord. Det er så mangt
man kan komme i tanker om når man ser på fuglene...

«Vær ikke bekymret for livet» sier Jesus i Bergprekenen,
Matt. 5,25++.  «Se på fuglene under himmelen...»  fortsetter
han. Den oppfordringen tar jeg på strak arm. Jeg kan stå ved
vinduet i timer og bare og bare se på disse utro lig vakre små
skapningene. Å ikke være bekymret faller meg ikke fullt så
enkelt. Vi som i overkant er opptatt av å kontrollere liva våre,
kan lett fanges av bekymringens klør når livet ikke innordner
seg. Fordi jeg tror Jesus virkelig mente det han sa, om ikke å
være bekymret for mat og klær, prøver jeg stadig å la være.
Det er godt å kjenne når klørne har sluppet taket.  Livet er mer,
sier han. Livsgleden ligger ikke i å ha rikelig på lager, full tank
og high fly. Livet skal fylles med noe annet enn å bekymre seg
for ditt og datt. Tiden og den velstandsverden vi lever i er sykt
opptatt av å sikre seg, i å ha, eie og ha råd til, og mange ser ut til
å ønske seg et kjempelangt liv fremfor rike og meningsfulle
hverdager — ønsker seg flere ting og søker stadig etter tilbud
og underholdning, fremfor å takke ja til de gavene og opp-
gavene som kommer himmelsendt med hver ny dag. 

«Alla dessa dagar som kom och gick,
inte visste jag att det var livet.» (Stig Johansson)

Det høres fromt ut, og jeg har ikke stort å vise til av eksem -
plarisk liv på feltet — selv så langt ut i livet anser jeg meg
definitivt for å være læregutt. Men jeg er kanskje kommet til
en slags erkjennelse, og så lenge det er liv er det håp.

Siden jeg for tiden jobber med en gjennutgivelse av Gabriel
Scotts «Kilden, eller brevet om fiskeren Markus», har jeg hatt
anledning til å gruble litt over livet hans, de verdiene og den
livsholdningen som Scott la ned i skikkelsen Markus. Markus
har et slitsomt liv, og han bekymrer seg innimellom for både
det ene og det andre, og synes kroppen, med alle sine behov,
til tider kan være en hard slavedriver. Men han lar ikke be-
kymringene ta styringen. Han evner både å se, ta imot og
takke for det dagen og tilværelsen gir ham, og det  han med
kroppens styrke, evne og vilje kan utrette. Slik lærer han både
å nøye seg og bøye seg. Og glede seg. Anbefalt lesning.

Ingrid Marie Llave Grenlee
Døpt i Fjære kirke 18. februar

Noah Håversen-Planting
Døpt i Fjære kirke 18. februar

Sofie Knutsen
Døpt i Fjære kirke 18. februar

Odin Sivertsen Gjeruldsen
Døpt i Fjære kirke 18. februar

Sofie Isabell Waaland Andreassen
Døpt i Fjære kirke 25. februar

Aria Pedersen Igland
Døpt i Fjære kirke 11. mars

Adrian Karlsen Ødegaard
Døpt i Fjære kirke 11. mars

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

KONTAKT Fjære menighet
Kirketjener i Fjære
Håvard Backe
T: 90 18 18 19

Kirketjener i Fjære
Helge Flaath
T: 91 78 35 17

Kirketjener i Fevik
Kristine Grandalen
T: 98 81 77 56

Kateket
Kjell-Olav Haugen
koh@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 16

Musikalsk leder i Fevik
Kirsti Pedersen Haugen
kph@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 17 / 40

Kapellan for Fjære
Tore Laukvik
tl@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 09

Barne- og ungdomsarb.
Ingvild Wangensteen Limm
iw@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 14

Organist i Fjære
Andrea Maini
am@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 15

Daglig leder
Anne Marie Midtbø
amm@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 13

Menighetspedagog
Ingunn Metveit Olsen
imo@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 18

Kirkegårdsarbeider
Rune Skomedal
T: 45 48 38 53

Sogneprest
Helge Spilling
hs@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 12

FJÆRE MENIGHET, Fjæreveien 185, 4885 Grimstad
Sentralbord: 37090100 / 37090113

Menigheten har i februar og mars fått to minnegaver i forbindelse med begravelser i Fjære kirke.
Ved Arne Austad sin begravelse ble det gitt kr 4 450 til Fevik kirke. Dette er dermed den første
gaven som er gitt til ny kirke på Fevik, som vil bli en videreføring av Austads store innsats for
Fevik Arbeidskirke. 

Den andre gaven på kr 11 600 ble gitt ved Unni Grefstad sin begravelse med ønske om støtte til
utgivelser av Fjæreposten.

Takk også til 25 deltakere i Givertjenesten, som har gitt til sammen kr 150 000 i 2017. Vi er takk-
nemlig for alle gaver til menighetens arbeid til barn og unge, trosopplæring, konfirmantarbeidet
(FMU), diakoni, Fjæreposten eller ny kirke på Fevik. Gaver kan være aktuelle i forbindelse med
feiring av jubileer, åremålsdager eller andre begivenheter. Det er også mulig å gi testamentariske
gaver til menighetens store og små oppgaver.  Gaver kan innbetales eller Vipps’es til menighetens
bankkonto 2840.31.19581. 

Spørsmål om gaver kan rettes til menighetskontoret på tlf 370 90 113.

Takk for gaver til menighetsarbeidet

Fjære kirke  #127519
Fevik kirke  #106439
FMU  #107824

Du kan også søke på FJÆRE SOKN. Da vil
du få opp alle disse tre mottakere med 
respektive nummer.

VIPPS TIL FJÆRE MENIGHET (søk på navnet eller nummeret under)

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!

Nikolai Fosseli-Mogen
Døpt i Fjære kirke 4. mars

Haakon Messel
Døpt i Fjære kirke 11. mars

Melissa Haugen Bang
Døpt i Fjære kirke 18. mars

Mia Konnestad Strand
Døpt i Fjære kirke 11. mars

Liam Alexander Hansen
Døpt i Fjære kirke 11. mars

Oppdraget er klart:
FJÆRE MENIGHET — VÅR
RAUSE MØTEPLASS

1. Menighetsrådet som sty -
ring sgruppe diskuterer og
ved tar mandat for prosjektet

2. Det opprettes en pro-
sjektgruppe med prosjekt -
leder som innen april kommer
med forslag til handlingsplan

for å nå målet. (Foreløpig med
Vidar Øvland som eneste
medlem – gruppen bør bestå
av tre personer)

3. Menighetsrådet inviterer
referansegruppen (gruppen
fra samlingen 30.1) til et møte
for en presentasjon av hand-
lingsplanen. Referansegru p -
pen gir råd om det videre

arbeidet og bidrar med nød -
vendige personressurser. Pro-
sjektet bør ha både langsiktige
og kortsiktige strategier/tiltak

4. Menighetsrådet gir «go -
signal» for oppstart av arbei -
det inkludert økonomiske
rammer og tidsramme.

5. Referansegruppen samles
hvert halvår for å følge ut-

viklingen i prosjekte. (Pga
langsiktigheten i enkelte tiltak
vil det være nødvendig at stab
og valgte medlemmer føler
eierskap over tid).  Dette som
et forslag — vi ønsker hveran -
dre lykke til i arbeidet!!

Jan Inge Tungesvik
Leder for MUF, Fevik

Strategisamling angående ny kirke på Fevik
30. januar var ca 30 pesoner samlet til strategisamling i Fevik kirke. Jan Inge Tungesvik, leder av menighets-
urvalget i Fevik kirke, ledet samlingen, og har sendt ut dette forslaget til videre oppfølging.

Utgivelser i 2018:
Nr 3-2018 kommer 19. juni. Materiellfrist 8. juni.
Nr 4-2018 kommer 28. august. Materiellfrist 17. august.
Nr 5-2018 kommer 16. oktober. Materiellfrist 5. oktober
Nr 6-2018 kommer 18. desember. Materiellfrist 7. desember
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

I kirka er det nesten alltid nattverd under gudstjenestene. Det
syns minstejenta på snart tre år, er helt topp. Hun liker å gå til
nattverd. Det hender hun syns det blir litt for lenge å vente, når
hun går i den lange køen fremover mot presten og måltidet, så da
smetter hun forbi de som tålmodig står og venter på sin tur. Hun
strekker de små hendene opp for å motta brødet, og løper glad og
fornøyd tilbake igjen. Jeg tror hun syns det er fint å gjøre dette
sammen, og det faller helt naturlig for henne. «Alle» sammen går
til nattverd, både små og store. Det syns jeg er flott. Jeg husker
selv at jeg ble nektet nattverd inntil jeg ble 12 år, og det syns jeg
var urettferdig og uforståelig. Tider og praksis har endret seg, og
det har skjedd en økning i nattverd-deltakelse på landsbasis, og
det er vanlig at barn deltar i dette måltidet.

«Det kreves ikke at barnet først skal forstå påskemåltidets be-
tydning, og deretter få lov til å delta. Det er jo slik man gjerne har
tenkt og praktisert nattverden i Norge. Forståelse og opplæring
skjer derimot i og gjennom at barn deltar i måltidet» (sitat Ivar
Vegge, førsteamanuensis i NT). «Og når barna deres spør: Hva er
dette for en skikk? skal dere svare: Det er påskeoffer for Herren.»
(2. Mos 12,26–27). Etter hvert som barnet blir eldre, får det mer
innsikt i og forståelse av hva nattverd er. Nattverden er fellesskap
med Gud og hverandre, og vi minnes Jesu død og oppstandelse,
at Jesus betalte billetten vår til himmelen. Jesus sa: «La de små
barna komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike hører
slike til (Mark. 10,13-16)». Nattverden er for alle, små og store,
rike og fattige, snille og slemme. Det er ikke et premiebord, men
et nådens bord.

Barn og unge uttrykker ofte at de setter pris på de konkrete
handlingene i kirka, som nattverden, bønnevandring med lys-
tenning, skrive ned bønner på lapper osv. Det er på en måte bønn
hvor alle sansene er involvert. Det kan bli mer virkningsfullt, og
det kan sette gode spor i barnesinnet, eller i voksensinnet. 

Barn er ofte frimodige. Minstejenta er frimodig ved natt-
verdbordet, men også ved kirkekaffe-bordet. Hun kan gjerne for-
syne seg med en hel stabel med kjeks, dersom vi ikke passer på.
«Frimodighet har stor lønn!» som det heter. Hva kan vi lære av
disse små? De kan vise oss hvordan man skal ta imot Guds rike.
Hva gjør barnet når du gir ham/henne en gave? De tar imot med
glede, uten å nøle. Uten å tenke: «Er jeg god nok? Er det virkelig
til meg også? Dette er litt pinlig, hva vil alle andre tro?» Guds rike,
nattverden, nåden, frelsen, tilgivelsen osv. er gratis, og det er en
gave. Det er bare å ta imot som et barn. Hadde vi voksne virkelig
skjønt dette, hadde kanskje også vi «sneket litt i køen» for å kom-
me frem til de fantastiske Guds gaver.

Riktig svar:
1.   2. Matteus
2.  X. Lampeolje
3.  X. Saddukeerne
4.  1. Paulus
5.  X. Gi frelse

1 Hvem av Jesu disipler var toller?
1.Tomas  X.Johannes  2.Matteus

2 lignelsen om de ti brudepikene,
er det fem av dem som mangler
noe. Hva?
1.Bryllupsklær  X.Lampeolje
2. Gullmynter

3 Hvem av disse trodde ikke på
oppstandelsen fra de døde?
1. Selotene  X.Saddukeerne  
2. fariseerne

4 Hvem ble plutselig blind utenfor
Damaskus?
1. Paulus  X.Bartimeus
2. Barnabas

5 Hva betyr «Hosianna»?
1. Gud være lovet  X.Gi frelse
2. Herre, miskunne deg

F INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG

BIBELquiz

SNIKER I NATTVERDKØEN
FRA MENIGHETSPEDAGOGEN Karneval

KRISTI HIMMELFART-MARSJ søndag 10. mai. Start
ved Fjære kirke, rett etter gudstjenesten

det skjer
SNART

FRILUFTSGUDSTJENESTE i Drottningvika søndag 10.
juni kl. 11.00. Vi ønsker velkommen til menighets-
tur! Etter gudstjenesten blir de sosialt samvær, gril-
ling, natursti m.m. Vi stiller med griller, ta selv med
det dere vil spise og drikke. Drottningvika ligger
ved Drottningborg vgs. Parker ved hoved-
parkering inn til venstre i bakken rett før skolebyg-
ningene. Følg grusveien ned til stranda, ca. 15
minutter å gå. Velkommen.

VÅRFEST I FEVIK KIRKE Søndag 6. mai kl. 18.00. 
Kristiansand bedehuskor og Hjalmar Bjerga.
God bevertning.

VÅRDUGNAD torsdag 3. mai kl. 17.00-19.00.
Det trengs en gjeng et par timer for å gjøre ute-
området rundt Fevik kirke fint før konfirmasjoner
og andre festligheter i mai. Hører gjerne dersom
noen kan ta med en tilhenger, alle andre kan ta
med hageredskap.
Kontakt: Jan Inge Tungesvik, mobil 907 77 734.

arkivfoto

F INGUNN METVEIT OLSEN
tekst & foto

Februar er karnevalstid, og stor stas for både små og
store. Vi hadde storslått karne valsfeiring også på
Alfsam-klubben. Alfsam er en klubb som er åpen for
alle, men spesielt tilrettelagt for barn og unge med
funksjonshemming.

Det er både spennende og morsomt å kle seg ut, og se
hva andre har kledd seg ut som. Her var det både
klovner og leoparder, prinsesser og prester, sjørøvere
og cowboyer. Alle fikk vist seg frem på den røde
løperen. Etterpå koste vi oss med forskjellige bakevarer
og kaker, etterfulgt av limbo, «hente-leken», sette halen
på grisen, og ikke minst pînata –som er et «must» ved
karnevalsfeiring i disse dager! De som ville fikk være
med å slå på pînata’en helt til godteriet inni falt ut på
golvet.

Alfsam har samlinger på FMU-bygget annenhver
torsdag fra kl. 18.00 til 20.00. Disse torsdagene består av
litt sang, lek, kiosksalg, sosialt samvær, spill, samling
med sang, kveldens gjest, andakt og
bønn. Innimellom reiser vi til f.eks
bowlinga, badeland, dyrehage, gudstje-
neste, Skjærgårds music and mission.
Noen kommer til Alfsam alene, men
mange har med seg en støttekontakt,
en forelder eller søsken. Vi har sam-
ling 24. og 31. mai kl. 18.00 på Fmu-
bygget.
Kontaktperson:
Ingunn Metveit Olsen
tlf. 37090118
eller e-post: imo@grimstad.kirken.no
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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

Det nye orgelet i Fjære kirke
var ferdig ved begynnelsen av
året etter lang tids arbeid av
italienske orgelbyggere. Blant
gjestene på innvielsen var den
italienske ambassadøren i
Norge og ordføreren i Grim-
stad, Kjetil Glimsdal. Det ble
holdt flere innvielseskonserter
utover året. 

Ny FMU-buss ble innkjøpt
på våren for 1,0 mill. kr. etter at
den gamle FMU-bussen var
moden for utskifting. Bussen
blir brukt til å hente de unge til
arrangementer på FMU-
bygget og turer i inn- og ut-
land.

Før ferien ble det holdt med-
arbeiderfest for menig het en
på FMU-bygget. Tre FMU-

ungdommer fortalte fra tur til
menighetens misjonspro-
sjekt i Guayaquil, Ecuador. Det
var også mulighet for en
prøvetur i den nye bibelstien
fra Fjæreparken. FMU-ung-
dommer har felt trær, ryddet
skogbunn og etablert Bibel-
stien. Offisiell åpning av Bibel-
stien var 2. pinsedag. 

Det er tradisjon for en
økume nisk pinsefest i
Fjæreparken i samarbeid med
andre menig heter i Grimstad
og Arendal. Etter samling i
Fjære kirke var det prosesjon
med messingblåsere til Olavs-
kilden og deretter Fjære -
parken. Ca 300 del tok på guds-
tjenesten og hørte Kari Holmås
tale.

I mai ble det arrangert
kulturhelg i Fevik kirke med
Ellen H. Lervold som ansvarlig.

Lørdag var det Skaperverksted
med tilbud om ulike works-
hops. Senere på dagen var det
parkkonsert med  Elle Melle-
kor ene, søsknene Fjalseth og
fami li en Songe.

I oktober gjorde kommune -
styret vedtak om kjøp av to ei-
endommer for en mulig
fremtidig utbygging av ny
kirke på Fevik. Etter tomte-
kjøpet utnevnte menighets-
rådet en plangruppe til å gjen-
nomgå rombehov og forutset-
ninger for ny kirke med maks
500 sitteplasser. Plangruppen
ble senere supplert med en
PR- og innsamlingsgruppe for
ny kirke på Fevik.

Vår menighet har også
deltatt på Luther-jubileet i
Grimstad. Det har vært sam-
linger med gjestetalere, felles-
kirkelige gudstjenester, sam-

ling i Apotekergården med god
mat og drikke, musikk og
bordtaler. Siste arrangement
var forestillingen «Hvem ban -
ker» i Fevik kirke med Kirsti P.
Haugen, Tore Thomassen og
Tim Harry Blomberg.

Menighetsråd
og ansatte

I vår menighet er vi or-
ganisert med et menighetsråd
og to menighetsutvalg, et ut-
valg for Fjære-delen og et for
Fevik. Menighetsrådet har 9
valgte medlemmer. Menig-
hetsutvalgene består dels av
medlemmer fra menighets-
rådet og andre utnevnte med -
lemmer. De har ansvar for
lokale tiltak knyttet til Fjære
kirke og Fevik kirke. I tillegg
har vi et diakoni-utvalg og
musikk-utvalg. FMU har sitt
driftsstyre og ledergruppe.

Menigheten har 14 ansatte ,
som utgjør12 årsverk. De an-
satte har følgende fordeling på
arbeidsområder i årsverk:
Prestetjeneste (2,0), Kirke -
musikk (1,5), Trosopplæring
(2,9), Diakoni (0,2), Kirke-
tjenere/-gård (4,0) og  Ad-
ministrasjon (1,4). 

Diakoni og misjon
Diakoniutvalget har vært

delaktig  i mange tiltak med
blant annet flere temakvelder,
retreat, Kristi Himmelfarts-
dags-marsj og Olavskildeløpet,
blomsterhilsener til jubilanter
fra 80 år, deltakelse i Bryg -
gekapellet og klubb for barn og
unge med og uten funksjons-
hemming, Alfsam.  Vår menig -
het har støttet Misjons allian -
sens arbeid for funksjons-
hemmede på Creer-sentrene
i Guayaquil i Ecuador. Tre av
våre ungdommer besøkte  Mi-
sjonsalliansens prosjekt i
Ecuador i februar.  Ellers har
konfirmantene innsamlings-
aksjon til Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon før påske.

Trosopplæring for barn
og unge

Noen av menighetens kjer -
ne oppgaver er trosopplæring
for barn og unge. Det omfatter
dåpssamtaler, guds tjenester
/samlinger, søndags skole /
barneklubb, barnesang /
barnekor og familieklubb,
utdeling av  bibler / bøker /
CD/DVD, påske- og jule -
vandringer i kirkene, tårn-
agent-helg, etter skoletid

(leksehjelp), FMU-sam-
linger / -turer og FMU mini
og konfirmantundervisning
for i alt 111 konfirmanter.  Det
er samarbeid med skoler og
barnehager om noen ak-
tiviteter. Prestene våre, Helge
Spilling og Tore Laukvik, deltar
i trosopplæringen. Ellers har
menighetspedagog Ingunn M.
Olsen, musikalsk leder Kirsti P.
Haugen, sangpedagog Ellen H.
Lervold, menighetsarbeider
Ingvild Limm og kateket Kjell
Olav Haugen viktige oppgaver
for forskjellige aldersgrupper.
Det er også mange frivillige
ledere som gjør en stor innsats
for barn og unge. 

Menighetsarbeid
for voksne
Gudstjenestene i Fjære

kirke og Fevik kirke søndag
formiddag er menighetens
hoved samlinger. Det ble holdt
90 gudstjenester på søn- og
helligdager i 2017 med 10183
deltakere (113 deltakere i gjen-
nomsnitt). I tillegg ble det h
oldt 89 gudstjenester andre
dager i kirkene og andre steder
med 4270 deltakere (48 de -
ltakere i gjennomsnitt). Deltak-
elsen i 2017 var på samme nivå
som året før.  Sommerkvelder
i Fjære kirke ble holdt 3 søn -
dager, der en gjest ble interv -
juet av Vidar Øvland. Israel-
smisjonen har hatt møte i
Fevik kirke og på vårfesten i
Fevik kirke var det besøk av
Kristiansand bedehuskor.

Ellers er det 9 livsnære
grupper (bibelgrupper)  i
menigheten med 6-8 deltakere
og  Åpen bibelgruppe Fevik
kirke. Strikkekafeen i Fevik
kirke, En rett og en vrang,
samler 30-50 damer til en må-
nedlig samling med forskjellige
innspill, ord for dagen og litt
bevertning. Prokor har 25
medlemmer, under ledelse av
Kirsti P. Haugen. Fjære
kammerkor har 21 med -
lemmer, og koret ledes av
Andrea Maini. Begge korene
deltar på gudstjenester og
holder  konserter. Hesnes
Brothers består av 7 sang-
glade herrer, som deltar på
spesielle arrangementer og
konserter. Gruppen blir ledet
av Kirsti P. Haugen.
Tur-gruppa feiret 10-års-

jubileum i 2017. De har trim-
samlinger, skiturer og gåturer i
fjellet og sykkelturer. Det er
både gutteturer og turer med

damer. Leif Hodnebrog er
leder av gruppa. STI-Fevik er
en gruppe som drar på tur
med formål å støtte Normi-
sjons arbeid i Aserbadsjan. Her
er Arne M. Gimse leder. Den
årlige kunstutstillingen i
Fevik kirke hadde motto
«Skapt for å skape». Årets
hovedutstiller var Dag Tel -
haug. Fevik barnehage hadde
en egen utstilling i kirke -
rommet. I kunstuka ble det
også sangkveld og konsert.
Overskuddet fra kunstutstil-
lingen gikk til et barnehjem for
albinobarn i Tanzania.  Leder
av kunstgruppa er Anne M.
Tallaksen.  Fjæreposten er vår
informasjonskilde og ansikt
utad. Den hadde 6 utgivelser i
2017. Redaktør er Peer R.
Haugen.

Økonomi
Menigheten har tilskudd fra

stat og kommune for å dekke
det meste av personal kost -
nadene og kontorhold. Dette
inngår i regnskapet til Grim-
stad kirkelige fellesråd.  I følge
menighetens regnskap utgjør
driftsinntektene (ekskl offer til
andre) 4,6 mill. kr og drifts-
utgiftene 4,4 mill. kr  Dette gir
et resultat (medregnet låne-
opptak til ny buss) på 0,2 mill.
kr.  Uten låneopptaket er re-
sultatet -0,9 mill. kr. 

Egne inntekter kommer fra
ofringer, givertjeneste, basarer,
FMU’s store loppmarked og
auksjon, parkeringsavgift Fjæ -
re heia og St Hans Randviga.
De største utgiftspostene er ut-
givelser av Fjæreposten, kon-
firmantturer, bibler og under-
visnings-materiell, annon se -
ring, blomsterhilsener og deler
av personalkostnadene. Regn-
skapet viser at menighetens
eiendeler ved utgangen av året
var 4,2 mill. kr, hvorav bank-
innskudd på 2,5 mill. kr  Etter
fradrag av gjeldspostene på kr
1,3 mill. kr. utgjør egenkapi -
talen (netto verdien) 2,9 mill.kr.  

For å unngå underskudd i
driften fremover satser vi på
økte inntekter. Det vil derfor
bli satt i gang tiltak i det nye
året for å bidra til dette. Ny
kirke på Fevik vil også gjøre det
nødvendig med innsamling for
delfinansiering.

Årsmelding 2017 for Fjære
menighet er tilgjengelig på
menighetens hjemmeside
www.grimstad.kirken.no .

Årsmeldingen gir en god oversikt over det som skjer i vår menighet i løpet av året.   Mange dyktige med-
arbeidere og frivillige gir av sin tid og krefter i arbeidet. I vår menighet har vi ca 12 årsverk og ca 200 frivillige
som bidrar med små og store oppgaver.  Antall medlemmer utgjør 8070, som er 1 % økning fra året før. Gudstje-
neste-deltakelsen i menighetens kirker er stabil. Menighetsrådet vil takke for oppslutningen om menighetens
arbeid i 2017. En spesiell takk til ansatte og frivillige som bidrar til å gjøre Jesus kjent for nye generasjoner.

F PER ARNE GULSTAD
leder for menighetsrådet

Bibelstien i Fjæreheia ble omtalt i Bibel -
selskapets magasin «Bibelgaven»  nr 4/17.

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

Støtt avisarbeidet
med en annonse

Fjæreposten

DET HERRENS ÅR 2017
Utdrag av menighetens årsmelding

det skjer
SNART

STI -TURER VÅREN 2018. STI-Fevik er en forening
som går på tur sammen. Dette er en forening
med misjon i fokus. Derfor støtter vi Normisjons
arbeid i Aserbajdsjan. Ekstra gledelig var det å
oppleve at Udinfolket i Nich i Aserbajdsjan fikk
gjenåpnet sin kirke. Den var da restaurert etter
å ha vært stengt siden 1920-tallet. 
Vi får litt misjonsinformasjon på turene våre, vi
ber for arbeidet i Aserbajdsjan og andre aktu -
elle emner, og vi samler inn kollekt. Ta med
mat og drikke og det du trenger for en tur
enten til fots eller på sykkel.
Kontaktperson:
Arne Martin Gimse tlf. 90933348.

Søndag 22. april kl.10.00: 
Vandring langs Nidelva fra Kvikshaug til Tings-
tveit. Turleder: Sigbjørn Henningsen i sitt barn-
domsrike.  Vi har gått i området rundt Tingstveit
før.  Denne gang skal vi starte på Kvikshaug
og gå nedover langs Nidelva.  Felles avreise
fra Fevik kirke. 

Søndag 3.juni kl.10.00: 
Tur til Jomåsknuten. Turleder: Sigbjørn Henn-
ingsen. Felles avreise fra Fevik kirke. 

Fra forrige tur langs Nidelva i 2016. Den gangen gikk
turen fra Tingstveit til Bomsholmen.

SYKKELTUR. Turgruppa inviterer hermed til sykkeltur
fra Flekkefjord, over Jæren til Bryne, 8.-10.
september. Prisen blir ca kr 1600, noe mer for
enkeltrom. Den inkluderer Middag,overnatting og
frokost på Holmavatten Misjonssenter, og over-
natting på Steinsnes Camping ved Egersund,
samt transport av folk og sykler.
Mer info i neste nummer. 
Kontakt: Leif Hodnebrog <lhodnebr@gmail.com>

Palmesøndag i Fevik kirke i år
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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

En prest-asjon

40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet
menighets-
RÅDET

fra

F PER ARNE GULSTAD
leder for menighetsrådet

Årsmelding og regnskap 2017
for menigheten

Årsmelding og regnskap 2017 er godkjent av
menighetsrådet og årsmøtet. Årsmeldingen
viser at Fjære menighet har et stort og variert
tilbud til de 8000 medlemmene. Mange store
og små er i regelmessig kontakt med
menighetens arbeid i løpet av året. Dyktige an-
satte (ca 12 årsverk) og mange frivillige (ca 200)
gir verdifulle bidrag til arbeidet. Regnskapet
viser at menigheten har en tilfredsstillende
økonomi. Men: Det siste året har vi brukt av
fond for å dekke økte kostnader og det er tatt
opp lån for å kjøpe ny buss. Menigheten
trenger derfor å øke inntektene fremover for å
opprettholde og helst gi et enda bedre tilbud til
store og små.

Se mer om innholdet i årsmelding og regn-
skap i egen artikkel side 6-7.

Årsmelding og regnskap 2017
for Soltun fond

Årsmelding og regnskap 2017 for Soltun
fond ble godkjent av menighetsrådet. Soltun
fond ble opprettet etter salg av bygninger på
Bergemoen, der menigheten etter krigen drev
et barnehjem. Etter tilskudd av midler fra
andre fond utgjør fondet ca kr 400.000.
Fondets formål er å gi tilskudd til arbeid blant
barn og unge. 

I årenes løp er fondets opprinnelige midler
blitt langt mindre verd pga reduksjon i
pengeverdien. Administrative kostnader til
regnskap og revisjon reduserer kapitalen hvert
år. Dessuten er det ikke mye avkastning med
dagens lave rentenivå. Det blir dermed ikke
mye å dele ut av fondet til formålet. Menig-
hetsrådet vil derfor søke om å avvikle fondet,
slik at det kan benyttes friere til nytte for
arbeidet blant barn og unge.

Opprettelse av økonomiutvalg i
menigheten

I forbindelse med Prosjekt for økte inntekter
for menigheten ønsker vi å etablere et Øko-
nomiutvalg på 4-5 medlemmer med en fo-
reløpig funksjonstid på 2 år. Formålet er økte
inntekter til trosopplæring og andre prioriterte
oppgaver til barn og unge i menigheten. Fo-
reløpig har Anne Marie Midtbø og Per Arne
Gulstad sagt seg villig til å være med i utvalget.
Vår menighet er pilotmenighet i bispedømmet
for Prosjekt for økte inntekter i menighetene
og vi får bistand fra prosjektleder Tore Gull -
aksen til arbeidet. Første oppgave blir gjen-
nomgang av grunnleggende prinsipper for
innsamling. Deretter følger utarbeidelse av
handlingsplan i løpet av våren. Dette er en
viktig og spennende oppgave for menigheten.

Gruppe for PR og innsamling 
til ny kirke på Fevik

Menighetsrådet har utfordret en del

personer til å være med i en PR- og innsam-
lingsgruppe for ny kirke på Fevik. Foreløpig be-
står gruppen av Oddvar Tveito (leder), Gunnar
Berntzen, Anders Lervold, Dag Moen, Eli
Anne Garmo, Martin Garmo og Eivind Tuns-
berg. Formålet med gruppen er å skape en-
gasjement og legge tilrette/sette i gang tiltak
for innsamling av midler til del-finansiering av
ny kirke på Fevik. Målsetting for innsamlings-
arbeidet er 10 mill kr. Gruppen har en antatt
funksjonstid på 2 år. Det forberedende arbei -
det har kommet i gang og det er allerede frem-
kommet mange gode forslag. Det utadrettede
arbeidet vil skje senere i år og må tilpasses
arbeidet i Plangruppa for ny kirke på Fevik
med Bent Sætra som leder. 

Medarbeiderfest for menigheten
Det er blitt tradisjon å invitere til med-

arbeiderfest i Fjære menighet. I år vil festen bli
holdt 12. juni med mat og underholdning på
FMU-bygget. Reidun Haugeto vil ha en omvis-
ning og guide oss gjennom både tilgjengelige
og utilgjengelige rom i Fjære kirke. Det blir en
spennende kveld for medarbeidere knyttet til
Fjære kirke, Fevik kirke og FMU.

Støtte til 16. mai-arrangement
på Bibelskolen

Menigheten gir en støtte på kr 4000 til et rus-
fritt arrangement for unge16. mai på Bibel-
skolen. Det er elever ved Bibelskolen som står
for arrangementet med mange aktiviteter ute
og inne.

Møte med en ansatt
På siste møte hadde vi besøk av trubaduren

vår, Kirsti P. Haugen. Hun fortalte om det all-
sidige arbeidet hun gjør som musikals leder på
Fevik og som trosopplærer i menigheten. Som
organist er det stort sett gudstjenester, men
også noen begravelser og vielser. Hun har også
ansvar for ProKor og Hesnes Brothers. I tros-
opplæring har hun Elle Melle Tween og Joy,
besøker Fevik barnehage på faste dager, er
med på påske- og julevandringer. «Julenatti -
néen» på Fevik og «Påsken i ord er toner» er
store arrangementer som Kirsti tar ansvar for.
Kirsti trives godt i stillingen sin. Menighets-
rådet takket Kirsti for den gleden hun sprer i
menigheten med musikken sin.

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

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

FMUs auksjon og loppe mar ked
lørdag 1.september 

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

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

Kontaktperson: Kjell Olav Haugen, mobil 932 17 137

Hvis du kan tenke deg å være med på noe av disse
oppgavene eller andre oppgaver, kan du  ta kontakt
med Anne Marie Midtbø (tlf 37090113)eller Ingvild W.
Limm (tlf 37090114) på menighetskontoret. 

BLI MED SOM
FRIVILLIG

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. «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.

En av de første prestene jeg traff da jeg kom til Fjære menighet,
var sokneprest Tor Sandnæs. Han sto på terskelen til å gå inn i
pensjonistenes rekker.

Tor Sandnes var veldig liten, hadde dårlig hjerte og synet var
ikke det skarpeste for å si det enkelt. Brillene var som cola-
bunner. Han hadde en gammel hvit Volvo Amason. Når han
var ute og kjørte var det bare så vitt vi så ham gjennom rattet.
Jeg satt på med ham noen ganger og det var en fryktsom opp-
levelse. Han gikk veldig ofte med alpelue og så skikkelig
gammel ut.

En dag skulle han besøke Frivoll skole, det var i den tid at
presten hadde tilsyn med kristendomsundervisningen på
skolen. Tor  Sandnes stanser litt utenfor gymsalen, der Reidar
Nørsett har gym med klassen sin. I det Reinar Nørsett ser Tor
stopper han undervisningen.

– Hei. Du må komme inn og bli med oss i gymtimen, roper
Reidar med sin kraftige røst. Tor blir litt overrasket, men tusler
inn i gymsalen, tar av seg skolene og er klar. Du Reidar sier den
gamle presten, kan du ta ut tauene. Reidar skreier ut tauene, de
som var i alle gymsaler  i gamledager. Så tar den gamle presten
fatt i tauet, drar seg opp til taket etter bare armene og vel oppe
under taket snur han seg med beina rett opp og firer seg ned
igjen med hodet først og beina opp.

Elevene gisper og Reidar Nørsett står som skrekkslagen.
Gamlepresten puster tungt og Reidar er redd at hjertet skal
stoppe, men mektig imponert over gamlepresten. At Tor i sin
ungdom  hadde vært flink turner, hadde ikke Reidar noen an-
else om, så han fikk seg en skikkelig overraskelse. Moralen her
må være: Det er ikke alltid at det du ser er det du ser, om dere
skjønner.

Quiz og Åpen scene
Quiz og Åpen scene ble arrangert for første
gang lørdag 17. mars. Natalie Beisland var
musikalsk gjest — en flott opplevelse. At so-
kneprestens lag ble vinner av Quizen, falt
noen tungt for brystet og det med bare et bi-
belsk spørsmål av 50.

Konfirmanter på flukt
Natt til lørdag 10. mars var konfirmantene i Fjære, Grimstad, Landvik og misonskirka, på
Flukt. Opplegget er et rollespill der konfirmantene i løpet av et døgn skal få føle hvordan det
kan være å være flyktning. De følger ei løype fra Landvik kirke til FMU-bygget, for det meste
gjennom skogen. I år var det mye snø, som gjorde det spesielt utfordrende. Trøtte og slitne
måtte konfirmantene gjennom forhør. Her var det reelle flyktninger som hadde rollen med å
lede forhørene. Etter å ha bestått alle testene ble de sluppet inn i Norge. Opplegget gjentas år
for år og gir konfirmantene en sterk opplevelse av hvordan det kan kjennes å være på flukt.

FMU-lederne var på blåtur helga 13.-15.
april. Bare noen få viste hvor vi skulle. Turen
gikk til Lindesnes Havhotell. Vi hadde leid 2
leiligheter og koste oss med selvlaget kyl-
lingmiddag om kvelden, og med gode
samtaler utover kvelden, med utgangspunkt i
hvordan Jesus møtte sine medmennesker.

Lørdag var det god frokost, etterfulgt av
action på Lista Flystasjon. Vi startet med «es-
cape room», videre «paintball», «bal-
longfotball» og «lasertag». Gode og trøtte
kunne vi spise så mye pizza vi greide.

Seiner på dagen var det bading i Sørlands-
badet, før vi satte kursen for Havhotellet
igjen. Deilig hamburgermåltid, der Fannie S.
Skoland var sjef for steikinga. Seinere på
kvelden hadde vi nok en fin samtalestund
om hvilke forbilder vi har.

Søndag avsluttet vi med frokost, tur til
Lindesnes fyr. Det fine været gjorde opplev-
elsen litt mindre spennende, men fint å opp-
leve skaperverket.

En flott blåtur med flotte leder.

BASAREN til FMU innbrakte ca  kr 30.000. Mye folk gjorde det
til en artig opplevelse. JOY fra Fevik sang og vår kjære musi -
kalske spilledame Kirsti P Haugen vant hovedgevinst en 2.5 hk
påhengsmotor. 

— Så bra, men jeg har ikke båt, jeg må kjøpe en båt, var re-
aksjonen.

Leder-
blåtur

«Trangt om saligheta» på basar 
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HILSEN
PRESTEN

Himlen blåner for vårt øye,
jorden gønnes for vår fot.
Bekken risler for vår tørste,
korn og blomst og tre slår ront.
Fugler spiler sine vinger, 
barnet pludrer med sin mor.
Lovet være Han som skapte
drømmen og det første ord.

Vinden har sin sti å vandre,
bølgen har sin vei å gå,
vår og sommer, høst og vinter
skifter i det i minste strå,
gledens tid og sorgens time
har sin bolig i hvert sinn.
Lovet være Han som åpnet
første le og siste grind.

Lyset stiger, lyset faller
over alle dunkle fjell.
Morgensol og aftenstjerne
viser dag og varsler kveld.
Hjertet har sin lengsels høyde,
hånden har sin gjernings fred.
Lovet være Han som er og 
ånder over tid og sted.

SALMEN NORSK SALMEBOK NR 296  •  TEKST: Einar Skjæraasen •  MELODI: Norsk folketone (Hodalen)

Velkommen til kirken
gudstjenester & arrangement PREKEN

TEKSTEN

4. SØNDAG I PÅSKETIDEN • 22. april

30 Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut.
Det var natt. 31 Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble
Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herlig-
gjort gjennom ham. 32 Og er Gud blitt herliggjort
gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og
gjøre det snart. 33 Mine barn! Ennå en liten stund
er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg
sa til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går,
kan dere ikke komme. 34 Et nytt bud gir jeg dere:
Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere,
skal dere elske hverandre. 35 Ved dette skal alle for-
stå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet
til hverandre.»

JOH. 13,30-35

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

STØTT
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

Støtt kampen mot
menneskehandel

og sexslaveri i
India/Nepal

konto 3000.15.47107

STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

Trolldalen øst 15, Fevik
konto  2801.02.58148

BLI FADDER!

HOS KIRKENS SOS TREFFER DU ALLTID EN Å SNAKKE MED 

Annonsering av
gudstjenester og samlinger
Kirkekontoret har av økonomiske grunner valgt å sløyfe
annonsering av gudstjenester i Agderposten. Annonsering av
gudstjenester i Adressa er på s3. Som dere ser blir alle gudstje-
nester og mange arrangementer, som skal skje fremover, slått
opp i hvert nummer av Fjæreposten. For Fevik kirke er det
trykket et eget semesterprogram, som er lagt ut i kirka. Ar-
rangementer blir også annonsert på Facebook. Lik Fjære
menighet. FMU, Supermandag og Søndagsskolen har også
egne Facebooksider.

Alle menigheter i Den norske kirke i Grimstad har en felles
hjemmeside på  www.grimstad.kirken.no . Hjemmesiden er ny
og den blir stadig supplert med utfyllende informasjon. På
hovedsiden kan du trykke deg videre til Fjære menighet for
lokal informasjon. Her kan du også lese alle tidligere nr av
Fjæreposten. Det er mulig å komme inn på hjemmesiden ved å
søke på Fjære kirke, Fevik kirke og Fjæreposten. Her er det
bare å klikke seg fram.

Ansvarlig for menighetens hjemmeside er Ingvild W. Limm,
som kan kontaktes på mail:  iwl@grimstad.kirken.no .

FJÆRE kirke
24.04. 18:00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Helge Spilling og Kjell Olav  Haugen
25.04. 18:00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Helge Spilling og Kjell Olav  Haugen
26.04. 09:00 Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
28.04. 11:00 Konfirmasjonsgudstj. Helge Spilling og Kjell Olav Haugen
28.04. 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Helge Spilling og Kjell Olav Haugen
29.04. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Helge Spilling og Kjell Olav Haugen
03.05. 09:00 Morgengudstjeneste v/Vidar Øvland
06.05. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling.  Fjære kammerkor deltar.
10.05. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
12.05. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Tore Laukvik, Ingvild Limm og Kjell Olav Haugen
12.05. 13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Tore Laukvik, Ingvild Limm og Kjell Olav Haugen
13.05. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Tore Laukvik, Ingvild Limm og Kjell Olav Haugen
17.05. 11:30 Gudstjeneste v/Helge Spilling
20.05. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
21.05. 11:00 Økumenisk pinsefest.  Kort samling i kirken og pilgrimsvandring til Olavskilden
21.05. 12:00 Økumenisk gudstjeneste i Fjæreparken. Tale av Anne Mari Topland.
24.05. 09:00 Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
31.05. 09:00 Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
03.06. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling
07.06. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
10.06. 11:00 Gudstjeneste i for stor og små i Drottningvika Tore Laukvik og Helge Spilling.
14.06. 09:00 Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
17.06. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland
21.06. 09:00 Morgengudstjeneste v/Helge Spilling

FEVIK kirke
29.04. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
06.05. 11:00 Samtalegudstj. med konfirmantene. Tore Laukvik, Ingvild Limm og Kjell Olav Haugen
20.05. 11:00 Høytidsgudstjeneste v/Vidagr Øvland
27.05. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik
10.06. 11:00 Gudstjeneste for stor og små i Drottningvika. Tore Laukvik og Helge Spilling.
17.06. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling

Årets vandring gjekk frå Burgos, byen
med den storslåtte katedralen, til Leon
– over Mesetaen, eit flatt landskap
med snødekte fjell i horisonten. Det er
fleire i Fjære menighet som går denne
Caminoen og har gode erfaringar og
spennande møte med folk frå heile
verda her. Det er spesielt å gå på gamle
stiar der menneske har gått som pile-
grim frå 800-talet og overnatte på enk-
le herberger og kloster som er grunn-
lagt på 1000-talet. Og dei gule pilene
og pilegrimsmerket, kamskjelet, viser
veg. 

Det kan vere utfordrande både
fysisk og psykisk. Eg gjekk 7 dagar
denne påska og det var kaldt – med

både kald vind og regn. Lue, vanter og
ullundertøy kom godt med. Sommers-
tid er det som oftast den bennande
varme sola som er utfordringa. Uan-
sett blir det såre og trøtte bein – og av
og til slitne hovud når vegen går rett
fram som ei snor i 13 km.

Men det er ei glede å møte glade
menneske langs vegen, alltid møte eit
ope herberge og blide vertskap som
tilbyr seng, varm dusj og eit enkelt
kjøkken, for 5 euro. Mange gamle kyr-
kjer og kulturminne, vakre landskap
og alltid ha eit mål for dagen – og for
heile vandringa – det gir meinig og in-
spirasjon til å fortsette.

Livet vårt er som ei vandring, vi er

på Vegen, pilegrimar på veg mot eit
mål. Av og til er vandringa slitsom, vi
møter motbakkar, vi blir kanskje mot -
lause og har lyst til å gi opp. Då gjer
det godt å møte medvandrarar, folk
som er saman med deg på vegen. Då
er det godt å ha eit mål, for dagen, for
livet. Då er det viktig å ha vegvisarar
og merker langs vegen som viser kor vi
skal gå. Då gir det meining at noen har
gått vegen før deg. Då er det godt å ha
«den gode gjetaren», Jesus, som
medvandrar, som leder, viser veg,
passer på og har omsorg for oss. Han
som sa: «Eg er vegen, sanninga og
livet».

Vegen — El Camino

Helge prest har vore på pilegrimstur langs den gamle «Vegen», El Camino, i Spania. Planen er å
gå heile vegen frå Frankrike, over Pyreneane, over den spanske høgsletta og ut til Santiago de
Compostela. Det er nesten 800 km så turen må delast opp i fleire etappar. 

Det var strikkekafeen i Fevik kirke som
var initiativtaker til dette arrange -
mentet på kvinnedagen. Det skapte
interesse, og over 60 damer fra dis-
triktet kom denne dagen og fikk høre
om en modig og dedikert kvinne som
har hatt stor betydning for kvinner i
vårt land og da selvfølgelig også i
kirken i nyere tid. Ingrid Bjørkås var
født i 1901, men begynte å studere i
svært voksen alder. Hun tok sin
teologiske embedseksamen i 1958, 57
år gammel. Hun ble ordinert til prest i
1960 av biskop Jakob Jervel. Hun var i
sin ungdom ikke kirkeaktiv, men
under krigen fikk hun en spesiell opp-
levelse som gjorde at hun søkte Gud.
Hun hadde utfordringer under krigen,
satt i fangenskap og måtte slik være
uten familien. 

Det var stor motstand i kirken i å gi
Ingrid Bjerkås et kall. Hun ble til slutt
prest på Senja i Troms. Der ble hun
satt pris på og beundret for den hun

var og for sitt flotte vesen.
Det var et utfordrende sted natur -

messig, både med vær, vind og båt-
reiser. Hennes kjære Søren dro med
henne, og ble kanskje den første mo-
derne mannen. Han forlot sin gode
stilling i Bærum for å følge sin kone.
De gjorde begge et banebrytende
arbeid i sin tid, og vi er takknemlige for
dette. 

Kirsti P. Haugen sang og spilte «Vær
hilset fru Bjerkås», som nettopp peker
på alt som kvinner har gjort og kan
gjøre, vist fra Det nye testamentets
skrifter. Det var flott!

For anledningen ble det servert en
stor marsipankake med påskriften
«Gratulerer med dagen, kvinner». Og
det fortjente alle de flotte damene som
var tilstede.

Kirkestua blir altfor liten slike dager.
Vi håper den en dag ser helt anner -
ledes ut!

Mette Norli, Klara Tveito, Eva Gjesdal

8. mars-foredrag om Norges første kvinnelige prest
Torsdag 8. mars holdt ANNE RAGNHILD VESTØL
et rørende, innholdsrikt og informativt foredrag
om Ingrid Bjerkås, Norges første kvinnelige
prest.

Må din veg kome deg i møte,
vinden alltid vere bak din rygg, 
solas lys leike på ditt kinn,
regnet falle vennleg mot di jord. 
Og må Guds gode hand
verne om deg
til vi møtast igjen.

Gammal irsk bøn,
keltisk velsigning ved reisestart.



syke ved Betesda-dammen og
datteren til Jairus som ble
vekket opp fra døden igjen.    

På den  måten kunne Maria
holde seg oppdatert om hva
som hendte når Jesus vandret
rundt på sine turer i landet. 

Slik gikk det i ca. 3 år. Maria
spurte etter Jesus både i
synagogen og ellers der hun
traff kjente. Alltid fikk hun svar
på hvor han var og hva han
hadde gjort av under og store
gjerninger.

Når hun vendte hjem igjen,
satte hun seg alltid ned og
løftet blikket mot himmelen og
takket Gud for hva Han gjorde
både med og gjennom Jesus. 

Så kom våren og det led mot
den store høytiden, påsken.
Minnene fra den påsken, da
Jesus kom bort fra henne og
Josef, kom sterkt for henne
igjen. Nå visste hun at Jesus var
på vei nedover mot Jerusalem,
og hun hadde også tenkt seg
av sted. Det var flere i nabo -
laget som ville reise, og derfor
mange kjente å slå følge med. 

De bega seg i vei i et stort
følge. Flere av mennene hadde
esel, så oppakningen ble lagt
på dyrene. Et par av de eldste
sønnene til Maria ble også
med, siden de visste at Jesus
skulle til Jerusalem denne
påsken. Jakob og Simon hadde
sine tvil om at denne broren
deres virkelig var Guds Sønn,
men  nå ville de være med og

se hva som skjedde denne
påsken. 

Det var varmt og sola stekte
godt på sjalene over hodene til
alle kvinnene. Maria svettet og
tørket ansiktet stadig med en
klut. Av og til gikk hun litt bak
de andre i følget og ble stille
med sine egne tanker. De
drømmene hun hadde hatt
kom stadig for henne, igjen og
igjen. Hva med den mørke
hagen…? Hva med korset hun
hadde sett i døren ved
snekkerverkstedet…? Hva med
alt blodet…? 

— Hører dette med til denne
påsken, Gud? Å, så vonde disse
tankene var. Skulle hun for-
tsette, eller var det like greit å
dra hjem igjen?

Hun kunne ikke snakke med
noen om disse tankene, derfor
gikk hun mye for seg selv og
blandet seg ikke med de andre
i reisefølget. Den eneste som
«så» henne, var Ruth, ei god
venninne og nabo hjemme. 

— Du er så stille, Maria, det
er vel ikke noe galt med deg?
Er du ikke helt frisk, kanskje…?

De omsorgsfulle øynene
hvilte på Maria, som til-
bakeviste alt på det sterkeste. 

Likevel skulte Ruth bort på
henne, men lot henne være i
fred.

— Den eneste jeg ønsker å
treffe når vi kommer frem, er
Jesus, sa Maria med håp i
blikket.

Ennå var det et par dagers
reise igjen, så hun fikk god tid
til å tenke.

— Det skulle det vel bli
anledning til. Ruth skyndte seg
å oppmuntre venninnen.

Den siste dagen, i bakkene
opp til Jerusalem, økte folke -
mengden på. Det kom folk fra
hele området rundt, sørfra og
nordfra.

Da de nådde toppen av bak -
ken, kunne de se utover
Jerusalem – det var her pås-
kefesten skulle være. Alle fant
hver sin lille plett å slå opp
teltene sine, og Maria og
sønnene fant sitt telt.

Dagen etter var det sabbat,
og de hadde hørt at Jesus
skulle komme. Folk stimlet
sammen da det kom en
eselfole med en mann på
ryggen. Alle kastet palme -
greiner på veien og ropte og
skrek:

— Hosianna, Davids Sønn,
velsignet være Ham som
kommer i Herrens navn!

Maria sto langt bak i rekke -
ne, men hun kvakk til da hun
så hvem mannen på eselet var.
Det var jo hennes sønn, det var
Jesus! Nå så hun det klart og
tydelig, og hun måtte også
spørre Simon og Jakop om de
så det samme som henne.

— Hva tror dere dette betyr?
Hun så seg litt engstelig omk-
ring og tørket en ørliten tåre i
øyekroken.

— De vil nok bare hedre
ham, mor, sa de i munnen på
hverandre. Men en undring i
stemmen deres avslørte også
en liten frykt.

— Hva ville de gjøre med
Jesus, hennes egen sønn…?
Skulle denne påskefesten bli
en glede eller et mareritt…?

Hun torde ikke la disse
tankene få rotfeste. I stedet
fulgte hun taus med på opp-
trinnet og så seg rundt, for om
mulig å få øye på noen av
disiplene, som hun hadde hørt
at Jesus hadde fått med seg.
Kanskje de var her alle
sammen? Var det ikke tolv han
hadde hatt i sitt følge?

Jo, der så hun Johannes. Hun
løp resolutt bort til ham, grep
ham i armen:

— Si meg, hva er dette for
opptrinn? Hva vil de med
Jesus? Hun så spørrende opp
på Johannes, som kremtet og
svelget litt før han svarte:

— De vil vel gjøre ham til
konge, antar jeg…

Johannes fulgte Jesus med
blikket og hadde ikke noe
bedre svar å gi henne.

På avstand fulgte Maria og
sønnene etter Jesus. Det var
også en mengde mennesker
rundt ham som hørte ham tale
om sin død, om vantro og
dom. Maria undret seg stort
over all den visdommen som
Jesus hadde, den overgikk
langt hennes egen. Mer og mer

så hun at Jesus var fylt av en
himmelsk ånd. En ånd som
ikke var gitt av mennesker,
men av Himmelens Gud. 

— Kjære Far, ba hun — hvor -
dan skal denne påskefesten
ende?

Hun skjønte at fariseerne og
alle skriftlærde sto ham etter
livet, og ble redd for hvordan
og når de skulle få tak i Jesus.
Hun hørte noen si at de trodde
fullt og fast på det han sa,
andre bare fnøs av alt han sa
og betraktet ham som en guds-
bespotter og løgner.

Det skar Maria langt inn i
hjerterota å høre disse utsag-
nene om sin egen sønn. Men
hun kunne ikke stå frem og
tale mengden midt imot til
hans forsvar. Hun måtte stå på
avstand og se og høre på hele
opptrinnet, om det gjorde aldri
så vondt. 

Likevel fikk hun fred i sitt
indre når hun av og til hørte
Jesus tale om at Han var Veien,
Sannheten og Livet, og om den
freden Han ville etterlate seg.

— Hva mener han med det?
Etterlate seg? Skal han dø
snart?

Disse ordene satte seg fast i
hjertet hennes på en annen
måte. Nå ble hun redd igjen.

— Å, om jeg heller hadde
blitt hjemme i Nasaret sam -
men med Esther, så hadde jeg
blitt spart for alt dette…

Tankene kvernet i hodet
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Jesus vokste og ble en ung-
dom, en ung mann som var til
stor hjelp for Josef. De kunne
diskutere hvordan materiale
skulle skjæres og høvles, og
hvordan produktet skulle se ut
når det ble ferdig. 

Under slike samtaler satt
Maria mange ganger og lyttet
under mandeltreet. 

En morgen følte ikke Josef
seg helt bra. Han måtte over-
late snekkerverkstedet til søn -
nene sine. De fikk ta sty ringa
nå. Han satt i flere dager, mens
Maria stelte for ham: Ga ham
mat og drikke og passet på
ham på alle måter. De yngste
barna ble veldig lei seg da far
var syk, og spurte Jesus om
han kunne gjøre ham frisk
igjen.

Da svarte Jesus at det var alle
menneskers lodd å dø en gang,
og slik var det også med Josef
nå. Det måtte alle innse, og en
morgen, mens sola steg over
åskammen i øst, sto alle barna
og Maria rundt sengen til den
kjærlige og gode faren og ekte-
mannen og så at han trakk sitt
siste pust. Dermed var han
inne i evigheten — over på den
andre siden.

— Nå er det du som er for-
sørgeren, gutten min, sa Maria
og la sitt sørgmodige ansikt
inntil Jesu bryst. 

— Så lenge min Far vil, skal
jeg være her hos deg, mor, sa
han og la sine beskyttende
armer rundt skuldrene hennes.
Jesus visste at de eldste barna
var selvskrevne til å ta om-
sorgen for den av foreldrene
som levde lengst. 

Jesus tok oppgaven alvorlig
og formante sine yngre søsken
til å ta godt vare på deres mor.

Slik gikk livet i Nasaret noen

år. Maria begynte å bli en ald-
rende kvinne. Stadig møtte
hun blikket til Jesus, som hver
gang «fortalte» henne at noe
stort og annerledes skulle skje
med hennes eldste sønn.

På ny hadde hun en drøm.
Da så hun tre kors på Hode-
skallestedet i Jerusalem. Hvem
var de tre mennene? I sene
nattetimer, når hun ikke fikk
sove, lå hun og tenkte på
drømmen.

— Er dette et tegn du gir
meg, Gud, om at din Sønn skal
lide slik en død?

Hun torde ikke si det til noen
av barna. Dermed fikk hun
heller ikke noe svar på hva hun
kunne vente seg i framtiden
for sønnen sin. De visste heller
ingenting.

Men en dag, mens hun holdt
på med brøddeigen, kom Jesus
inn til henne.

— Mor, nå må du sette fra
deg deigen litt, jeg har noe
viktig å fortelle deg.

Maria satte seg på steinhella,
rettet litt på hodesjalet og
tørket en svettedråpe vekk fra
panna under det grånende
håret. Så satte hun de sørg -
modige øynene sine på sønnen
sin:

— Hva har du å si meg nå?
Hun var vant til at Jesus

mange ganger kom inn til
henne og slo av en prat om for-
middagen, men denne gangen
måtte det være noe spesielt.
Hun hørte det på tonefallet og
så det på ansiktsuttrykket
hans.

— Jo, du vet, mor, jeg har et
oppdrag her på jorda. Min Far
har gitt meg et Himmelens
budskap som jeg må ut og for-
kynne for folk. Guds rike er
kommet nær, derfor må jeg

forlate deg, mor. Jeg har avtale
med Peter at jeg kan bo i hans
hus i Kapernaum. Derfra skal
jeg dra ut i hele områdene her
omkring, Judea, Samaria, ja,
rundt hele Gennesaretsjøen.
Jeg kommer til å gå der hvor
der er folk. Du vet, veien er
ikke lang fra Nasaret til Kaper -
naum. Du kan treffe meg der,
mor, bare følg stien nedover.

Maria ble først målløs, men
så reiste hun seg og satte seg
ved siden av ham som etter
hvert skulle kalles Mesteren av
alle.

— Min sønn, sa hun. – I alle
disse åra har jeg hatt en inder-
lig bønn for deg: At jeg skulle
oppdra deg etter din Fars vilje
og Lov og dermed oppfylle de
krav Gud satte meg til. Jeg
visste at denne dagen ville
komme, men jeg kan nok ikke
bli helt forberedt. Gå du ut,
min sønn, og vær velsignet i
Guds Hellige Navn!

Hun ga ham er varm klem
og lot hånden gli nedover kin -
net hans.

— Her har du en ny kappe.
Hun fant fram kledningen fra
hylla og la den i hendene hans.

Så sa Jesus farvel til sin mor
og til Esther, som ennå var
hjemme.

Dagen var varm og solfylt,
og en sypress skjulte den
kjente ryggen for de to som sto
i døråpningen og så sønn og
bror gå til sin himmelske gjer-
ning.

Senere denne sommeren
skulle det være bryllup i
Kana’an. Maria var også inn-
budt sammen med sine barn.
Hun var ivrig etter å se om
Jesus kom, og hun ble lettet og
glad da hun så ham i samtale
med noen eldre menn. Hun

merket seg at gjestene fulgte
etter ham med spørsmål hele
tiden.

Plutselig gikk vertskapet
tomme for vin. Maria tenkte
da at dette var noe for Jesus,
han som hadde gjort så mange
undergjerninger hjemme. Hun
gikk bort til ham og fortalte det
som hadde skjedd. Men Jesus
bare så på henne og sa:

— Min time er ennå ikke
kommet.

Da skjønte hun at dette var
noe hun ikke hadde noe med
og trakk seg litt unna. 

Likevel ble sekkene fylt med
vann, som på ett ord fra Jesu
munn ble til den beste vinen. 

— Hvorfor sparte de den
beste vinen til slutt?     

Fra nå av kom hun til å følge
nøye med på hva Jesus ville fo-
reta seg, og hvor han kom til å
være.

— Hva mener du med dette,
Gud? Hvor lenge skal han
holde på slik? Hva er din plan
med min sønn som også er
Din?

Dagene fikk fra nå av et
ganske annet innhold for
Maria. Hverdagslivet måtte
hun dele med Esther hjemme
og ta imot nyheter om Jesus
der han reiste og virket. 

Gud ga henne stadig nye
drømmer, og en natt våknet
hun igjen, våt av svette. Nå
hadde hun ikke Josef ved siden
av seg, så nå måtte hun prøve å
«tyde» drømmen selv. Hun
hadde sett Jesus i en stor hage
med mange trær i ei mørk natt.
Overalt var det soldater med
sverd og spyd som lette etter
ham… 

Hun satte seg opp i sengen
og så seg rundt i det natte -
mørke rommet og ropte på

Josef. Men han var jo ikke der!
Hun grøsset ved tanken;
Hennes egen sønn, Jesus, som
Gud hadde sendt som Verdens
Frelser gjennom henne, skulle
han lide en slik skjebne?

Uforståelig!
Maria var glad hun ennå

hadde Esther hjemme. Godt å
ha noen å spise sammen med,
noen å snakke med.

Veien fra Nasaret til Kaper -
naum var ikke lang. Der hadde
Jesus fått husvære, og derfra
skulle han gå ut til Samaria,
Judea og landsbyene omkring.
Det hendte han stakk oppom
Maria for å se hvordan det sto
til med henne og Esther. Jesus
likte også å følge med på det
som skjedde i snekkerverk-
stedet, og av og til hadde han
ett og annet å lære bort til
Judas, som nå var «sjefen» der. 

— Nei, du kan ikke bruke
den planken slik, det blir for
mye for den. Gjør heller slik og
slik…

Han demonstrerte mildt og
vennlig, slik at Judas skjønte
nøyaktig hva han mente. Da
sto gjerne Maria i døråpningen
til verkstedet og fulgte nøye
med på hva guttene hennes
snakket om. Hver gang han var
hjemme, måtte han fortelle
hvor han hadde vært, hvem
han hadde møtt og hva han
hadde gjort. Spesielt fint syntes
Maria det var å høre om alle
undrene han gjorde. Brød-
underet, med mat til flere
tusen, var en sterk historie for
henne. Hun ønsket at hun
kunne ha fulgt ham på reisene
hans, men det var jo helt umu -
lig. Noen ganger var en eller to
av de yngre sønnene hennes
med, og de kunne fortelle om
store ting de hadde sett: Den

Kvinnen
ved korset

Av Hilde Johanne Raabu Andersen
Del 2

Hilde Johanne Raabu Andersen dikter seg inn i Bibelens tekster. I fortellingen «Kvinnen ved korset» dikter hun seg inn i
livet til Maria, Jesu mor. Dette er siste del av historen. Starten sto i forrige utgave av Fjæreposten.
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hennes og hun ønsket bare å
gjemme seg bak sjalet som
hun hadde over hodet. Men nå
var de her i Jerusalem, hun og
de to sønnene hennes. Hun
ville og måtte følge med på hva
som skulle skje videre med
ham. Tidlig en morgen fikk
hun høre at Jesus hadde holdt
nattverdsmåltid på Øvresalen
sammen med disiplene sine,
og at han hadde gått derfra og
over Kedronbekken sammen
med Peter, Jakob og Johannes.
De var visst i en hage med
mange trær… Getsemane, het
hagen.

Hun grøsset. Var det denne
hagen hun hadde sett i
drømmen den gangen?

Nå begynte hennes mors -
hjerte å blø for sønnen sin. Det
var både med frykt og beven
hun gikk sammen med søn -
nene sine bakerst i det lange
opptoget som oppsto da de
skjønte at Jesus var på vei til
øverstepresten og det høye
råd. 

Maria strakte hals da meng -
den sto stille. Da kunne hun så
vidt se Jesus stå der fremme
sammen med Pilatus. Men hva
hadde han på hodet? Det var
da ingen kongekrone? Det lig -
net på en ring av torner…

Åh, hun gjemte ansiktet i
hendene og lot tårene renne
fritt nedover det trette og slitte
ansiktet hennes. 

— Hva gjør de med Jesus,
Simon? Spørsmålet kom gråt-

kvalt og hakkende. Hun kunne
bare høre bruddstykker av for-
høret, for folk pratet i munnen
på hverandre, og enkelte bifalt
med høye rop.

Så hørte hun Pilatus stem -
me:

— Hva skal jeg da gjøre med
Jesus? Jeg finner ingen skyld
hos ham! Jeg synes han er
uskyldig!

Men før han fikk snakket
ferdig, kom ropene fra folke -
mengden:

— Få ham bort! Og gi oss
heller Barabbas fri!

Hørte hun riktig? Maria måt -
te virkelig følge med nå. Mente
folk at de skulle la Jesus dø, ja,
til og med korsfestes, og så
slip pe en morder fra feng selet
fri?

Igjen så hun for seg drøm -
mene hun hadde hatt for lenge
siden: Blod, sverd, kors… Nå
begynte hun å ane hvilken
skjeb ne som ventet hennes
sønn. Dette var ikke til å tro, en
helt uutholdelig tanke. Hadde
hun virkelig kommet hit til
Jerusalem for å se at Jesus måt -
te lide slik? Dette som skulle
være en påskefest!

Sakte begynte mengden å
bevege seg. Maria, Jakob og
Simon fulgte med, hele tiden
med blikket festet i den ret-
ningen de kunne skimte Jesus.

Men da Maria så at de la et
tungt trekors på ryggen hans
etter alt de hadde gjort ham,
fikk hun lyst til å skrike ut: La

ham være! Men hun kunne jo
ikke det. Ingen ville vel høre på
henne likevel…

I stedet lente hun seg mot
Simons skulder og hulkende
fikk hun fram ordene:

— Kan han ikke i det minste
slippe å bære korset selv…?

De som gikk bak henne,
stønnet over en slik oppførsel.

— Han får som fortjent! ut-
basunerte de.

Som fortjent? Han som had -
de bare vært god mot alt og
alle, hadde han fortjent dette? 

Maria slet seg fram i meng -
den mens hun holdt seg fast i
Simons arm. Dette var smerte -
lig vondt, ja så vondt at hun
ikke engang hadde lyst til å snu
og dra hjem. Dette opptrinnet
måtte hun ha med seg! Hennes
egen sønn – hvorfor skulle han
lide slik? Var det sånn å skulle
være verdens Frelser? Igjen og
igjen måtte hun sukke til sin
Far i Himme len.

Etter noen korte stopp der
framme, så det nå ut til at
folkemengden hadde kommet
fram til bestemmelsesstedet,
som het Golgata. Veien dit var
steinete og litt bratt enkelte
steder, men Maria tok sine sis-
te krefter og kom seg opp til
toppen. Der smøg de seg,
Maria, Simon og Jakob, fram i
mengden, for om mulig å få
øye på Jesus. 

— Å, nei! Maria slo seg for
brystet idet hun fikk se sønnen
sin, den gudgitte og førs-

tefødte. Det var et fryktinn-
gytende syn som møtte henne:
Den sterke ryggen hadde store
merker av sår under blodet
som rant i bekker nedover hele
legemet hans. Ansiktet var
ugjenkjennelig, tilsølt av blod
etter dype sår. Håret hans, det
ellers så nydelige, tykke, mørke
håret, hang nå i blodige tjafser,
og skjegget likedan. Over det
ene øyet var det vokst fram en
diger kul. Han var fullstendig
ugjenkjennelig. 

Nå sto Maria så nær at hun
kunne se hva soldatene skulle
gjøre: De la korset på bakken
og med en brysk stemme be-
falte en av dem at Jesus skulle
legge seg ned på korset. Plut -
selig ble hele mengden stille.
Ikke ett ord ble sagt høyt under
denne bestialske handlingen.
Det eneste som hørtes, var
bolteslagene som festet Jesu
hender og føtter til korset.
Blodet rant.

Maria slo blikket ned, og da
hun så opp igjen, sto hennes
søster, Salome, ved siden av
henne. De slo armene om
hverandre, og sammen gråt de
så de ristet. De klynget seg til
hverandre mens korset ble
reist med innskriften på:
Jødenes Konge. På hver side av
Jesus hang også to røvere. Var
det ikke tre kors Maria hadde
sett i en av drømmene sine?
Litt lenger borte sto Maria
Magdalena. Over dem var
himmelen blå med sola som

Guds eget øye som bivånet
hele scenariet. Et par fugler
fløy over retterstedet og kvitret
en slags avskjedssang for sin
Herre og Mester. 

Maria så at Jesus tørstet og at
de ga ham noe å drikke. Hun
så ansiktet hans, det vred seg i
smerte og fortvilelse. Hun så
øynene hans, de vendte op-
pover mot Himmelen, som om
han ville si: Kan du mene dette,
min Far? Hvor lenge skal jeg
holde dette ut? Så hørte hun de
fortvilede ordene:

— Min Gud, min Gud, hvor-
for har du forlatt meg?             

Det var nok ingen andre enn
Maria som tolket språket hans
på korset. Hun så seg rundt i
folkemassen. Noen sto med
steinansikter, mens andre var
bedrøvet og skjulte tårene bak
skjelvende hender. Selv var
hun glad for å ha fått sin søster
ved siden av seg, i tillegg til
sønnene sine. 

Nå hadde Johannes også
kommet fram til henne. Sam -
men gikk de bort til korsfoten
mens blodet dryppet ned på
steinene rundt korset. Maria
skalv under sjalet sitt og
Johannes støttet henne så hun
ikke skulle falle. 

Plutselig hørte Maria den
kjente stemmen:

— Kvinne, der er din sønn! 
Hun visste med ett hva det

betød. Da hun deretter hørte:
— Dette er din mor, var hun

sikker på at hennes alderdom

var sikret. 
Hun løftet blikket opp mot

Jesus, og i det øyeblikket øy ne -
ne deres møttes, ante hun et
«takk og farvel» fra den tiden
de fikk være mor og sønn
hjemme i Nasaret.

Idet Jesus sa med svak røst:
Jeg tørster, skjønte Maria at
dette var de siste ordene hun
fikk høre fra sin førstefødte
sønn. 

Sakte drakk han vineddiken,
ga fra seg et stønn og sa med
ny styrke:

— Det er fullbragt!
Da Maria nå så opp på ham

igjen, bøyde han hodet og ga
fra seg et siste sukk – så var det
over. 

Plutselig ble det et mørke
over hele området og jorden
ristet i sine grunnvoller. Dette
gjorde et dypt inntrykk på alle
som sto omkring, og enkelte
måtte erkjenne:

— Sannelig var han Guds
Sønn.

Stille frigjorde Maria seg fra
Johannes armer og sank sam -
men foran korsets fot. De
blodige steinene ble nå dekket
av en gråtende kvinnes tårer
og skikkelse mens massen av
mennesker snudde ryggen til
det frykteligste av alle tiders
drama som hadde rystet ver -
den.

Han som hun engang hadde
født til jorden, hadde nå full-
ført sin gjerning, og i siste
sekund også hatt tanke for sin
elskede mor.

Mørket som hadde senket
seg over byen da dramaet var
over, gjorde at kvelden kom
tidlig. Men Maria ville ikke og
kunne ikke gå fra stedet der de
korsfestet ham, før hun så hva
de ville gjøre med det døde
legemet. Derfor tryglet hun
Johannes om å være sammen
med henne ennå en stund.
Hun ble da vitne til at Simon
fra Kyrene kom og tok Jesus
ned fra korset for å legge ham i
graven de hadde gjort i stand i
en hule i fjellet.

— Kom, Maria, sa Johannes

til henne og la en trøstende
arm om skulderen hennes. 

Han ville ikke at hun skulle
utsettes for flere sterke påkjen -
ninger enn dem hun alle rede
hadde vært igjennom. Litt
motvillig fulgte hun med,
mens hun snudde seg og fikk
et siste glimt av sønnen sin i
halvmørket. 

Nå visste hun at dette var
absolutt siste gang hun så
Jesus.

Men, han hadde jo snakket
om at han skulle gjenoppstå —
på den tredje dagen? Hun
hadde jo hørt at Jesus hadde
vekket folk opp fra de døde,
både Lasarus og den lille jenta
til Jairus, men det var liksom
noe annet å tro at han selv
skulle oppstå igjen. Nå ble
Maria virkelig i tvil. Var det
noen vits i å gå her rundt omk-
ring i Jerusalem og vente på et
så stort himmelsk under? Var
det ikke bedre å komme seg
hjem til Nasaret og Kaper -
naum-området og begynne
hverdagen igjen? Tankene rev
og slet i henne der hun gikk
ved siden av Johannes i halv-
mørket. 

— Hva tror du, Johannes? sa
hun til ham som nå hadde blitt
hennes sønn og forsørger.

— Jeg synes både du og jeg
skal bli her noen dager til alt
roer seg ned. Du vet, folk er så
opptatte av alt dette og har så
mange meninger. Derfor blir
det så mye prat og folkesnakk
mellom dem som trodde på
Jesus og dem som ikke trodde
på ham. Som du skjønner, er
nå jødene ville av begeistring
over å ha fått ham av dage,
mens resten av byen og lands-
delen gråter over ham. Jeg tror
vi skal gå hjem til meg så du
kan få deg litt søvn og hvile
etter alt dette vi nå har vært
igjennom.

Maria måtte medgi at ideen
var god, men hun lurte nå på
om hun ville få noe særlig søvn
den første natta. Hun skuttet
seg og dro sjalet tettere om seg
mens hun småfrøs litt i den

kjølige kvelden der de gikk ned
fra Golgatahøyden. Hun var
utrolig takknemlig til Jesus
som hadde sørget så godt for
henne mens han hang
blødende på korset. Nå kunne
hun bare sende sin takk opp til
sin himmelske Far. Litt lengre
bort skimtet hun Salome og
Maria Magdalena. Også de
gikk med bøyde hoder og
skjulte ansiktet i sjalet sitt. 

Da Maria omsider sovnet,
hadde den nye dagen grydd og
hun våknet ikke før det var
langt på ettermiddagen. Jo -
han   nes satte frem litt fiken og
dadler og mat til henne, hun
måtte komme til krefter igjen. 

Nå var det sabbaten. Dagen
etter var det søndag, og Maria
hadde fått nyss om at Maria
Magdalena og den andre
Maria ville gå til graven og
salve Jesu legeme. Dette hadde
Maria også lyst til å få med seg,
men hun ville ikke spørre om
hun kunne bli med. I stedet
satt hun oppe hele natten uten
å sove og ventet på det øye-
blikket da Jesus skulle oppfylle
sitt løfte til henne: Jeg skal
gjenoppstå! 

Tidlig om morgenen ble
byen vekket av nyheten om at
Jesu legeme var fjernet fra
graven. Maria ble slått av und-
ring og redsel. Hadde noen tatt
ham? Kunne de ikke engang la
ham være i fred i graven?

Johannes ble så opprørt over
dette at han ville få det be-
kreftet med egne øyne. Han

fikk tak på Peter og sammen
løp de bort til graven. And -
pustne og med blodsmak i
munnen stoppet de brått da de
så at steinen var rullet bort.
Johannes ble stående og se inn,
men Peter nøyde seg ikke med
å stå utenfor, han fôr rett inn.
Bare hodetørkleet lå igjen og to
engler satt der inne.

— Han er ikke her, han har
oppstått, kunne de fortelle.

Maria satt under et oliventre
utenfor huset til Johannes og
nøt solstrålene fra morgensola
som smøg seg mellom trærne,
da hun plutselig hørte en kjent
stemme si: 

— Maria, min mor, nå ser du
hva jeg lovet deg. Du har ikke
tvilt på meg da jeg snakket til
deg om min oppstandelse, og
nå er jeg her. Jeg vet du har
hatt det smertefullt, men vit at
jeg har lidt med deg. Derfor
ville jeg at du skal være den
første som skal se mitt ansikt
etter min oppstandelse. 

Maria tok seg til hodet og ut-
brøt et lite skrik, redselen tok
henne. Ja, visst hadde hun
trodd på sin egen sønn, men at
hun skulle få møte ham hadde
hun ikke i sin villeste fantasi
drømt om. Plutselig sto han
her og like plutselig var han
borte igjen. Nå skjønte hun at
han var guddommelig. 

Maria bar på sin hemmelig -
het, mens hun lyttet til alle de
andres opplevelser om når og
hvordan de hadde sett Jesus.
Johannes ville gjerne ha henne
med seg på øvresalen da de

skulle ha et måltid der.  
Mens de snakket om dette

som hadde skjedd, sto plut -
selig Jesus midt i salen hos
dem. Maria  ble helt fra seg av
glede og ville bort til ham, men
Jesus frarådet henne. 

— Jeg er her, Maria, og det er
nok for deg.

Hun så seg litt hjelpeløst
omkring, men møtte blikket til
Johannes som sa at det fikk
være slik. 

I førti dager gikk Jesus blant
sine i Jerusalem og Maria ville
se og møte ham så lenge hun
var der. Johannes var hennes
fulle støtte.  

Men apostlene ville vende
oppover mot Galilea igjen. Da
slo Maria og Johannes følge
med dem, slik de hadde gjort
det på veien nedover mot
Jerusalem. 

Det var godt å komme til-
bake til virkeligheten igjen,
syntes Maria. Nå skjønte hun
virkelig hvilken nåde og opp-
gave hun hadde fått fra Him -
melens Gud da han hadde be-
trodd henne denne tjenesten, å
føde Hans Sønn. Nå var Him -
melen det neste målet for et
gjensyn. 

Da hun noen uker senere
fikk vite at disiplene hadde
vært med Jesus oppe på Ol-
jeberget for siste gang, og at
Han derfra ble tatt opp til
Himmelen, visste hun at hen -
nes jordiske oppgave var full-
ført og at hun selv var klar til å
reise den dagen Gud kalte
henne hjem.       
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… han hadde jo snakket om at
han skulle gjenoppstå — på den
tredje dagen? Hun hadde jo hørt at
Jesus hadde vekket folk opp fra de
døde, både Lasarus og den lille
jenta til Jairus, men det var liksom
noe annet å tro at han selv skulle
oppstå igjen …

Igjen så hun for seg drøm mene
hun hadde hatt for lenge siden:
Blod, sverd, kors … Nå begynte
hun å ane hvilken skjebne som
ventet hennes sønn. 



Gratis
skaperverksted
og konserter i mai
SKAPERVERKSTED OG KONSERT 
I FEVIKPARKEN
LØRDAG 26. MAI
Vi gjentar suksessen med skaperverksted
i Fevik kirke fra kl. 11.00-13.30. Kl. 14.00
blir det konsert i Fevikparken med Elle
Melle korene, solister, familien Songe og
breakdance-opptredener med Ronny
«Slim Jin» Hansen og Yngvar «Mali» Halv-
orsen. Kafésalg og tombola.

På skaperverkstedet i Fevik kirke blir det
sangstund for de minste med Ellen Halv-
orsen Lervold, trommering med Kirsti
Pedersen Haugen, hobbyaktiviteter og holy
hip hop med de profesjonelle danserne
Ronny Hansen og Yngvar Martin Halv-
orsen. Sammen har disse to breakekurser
Prokids på Samsen kulturhus. I tillegg
underviser Yngvar i breaking på kultur-
skolen i Songdalen, og har deltatt i «So you
think you can dance?» Ronny «Slim Jin»
var med på Skaperverkstedet i fjor. De to
danserne har nettopp gjennomført to full-
satte forestillinger av «Breakerens nye
klær» i Kilden konserthus. De har selv ut-
viklet idê og manus til stykket som er basert
på H.C Andersens Keiserens nye klær.  

Tombola og kafé
Under skaperverkstedet og konserten blir

det salg av pølser, kaker, sveler, saft og kaffe.
Det blir også muligheten til å prøve lykken i
tombolaen med de søte gevinstene. På
scenen i Fevikparken får vi møte de to kon-
feransierene som vil lede oss gjennom kon-
sertprogrammet. Elle Melle Mini, Elle
Melle Tween, Joy, ulike solister, familien
Songe, og Ronny og Yngvar vil delta med
floot sang, musikk og dans. Vi gleder oss og
håper at DU kommer!! 

Kan du tenke deg å hjelpe til med noe til
Skaperverksted? Kake, svelerøre, stå i
kiosken en time? Ta kontakt med Ellen
Halvorsen Lervold på facebook eller mail:
ellen.halvorsen@gmail.com.

PROKOR-KONSERT — 
«Allsang på Toppen»
I FEVIKPARKEN
SØNDAG 27. MAI KL. 17.30
Prokor, band og solister spiller og synger
Bjørn Eidsvåg-låter på «syng med oss»-
konsert i Fevikparken 27. mai kl. 17.30.
Band og gjestesolister: Trygve Songe, Hans
Kjelløkken, Svein Haugen, Erlend Gunst-
veit og Kjell-Olav Haugen. Det blir salg av
kaffi og noe å bite i. Kollekt. Blir været dår-
lig flyttes konserten inn i kirka.

Se annonse siste side.

JOYELLE MELLE
TWEEN

ELLE MELLE
MINI

RONNNY
«SLIM JIN»

HANSEN

& YNGVAR
MARTIN
HALVORSEN

SKAPER•
VERKSTED

GRATIS

Fevik kirke lørdag 26. mai
kl. 11.00 -13.30
•  Breakdance
    m/ Ronny og Yngvar, 
•  Trommegruppe 
    m/ Kirsti P. Haugen og Solveig Kjølberg
•  Sangstund
    m/ Ellen Halvorsen Lervold
•  Kunstverksted, kafe og tombola.

GRATIS
KONSERTER
• Fevikparken lørdag 26/5 kl. 14.00
med BARNEKORA fra Fevik kirke, solister og familien Songe
Kafésalg og tombola.

• Fevikparken søndag 27/5 kl. 17.30
med PROKOR, og kafésalg.
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JOY

det skjer
SNART

TA MED

FAMILIEN

OG KOM!


