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LEDER

Følg meg!

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.

Bastian Johansson
Døpt i Fjære kirke 15. april

Leo Strand
Døpt i Fjære kirke 15. april

Christian Heia Øynes
Døpt i Fjære kirke 22. april

Karina Vera Boniecka
Døpt i Fevik kirke 29. april

Jonas Schofield
Døpt i Fjære kirke 22. april

F PEER RØDAL HAUGEN
REDAKTØR

Martin Knutsen
Bjarne Holtebu
Inger Lorentzen
Ole Karlsen
Gudveig Olsen
Turid Hvoslef-Eide
Christian Åsen
Ellen Angelstad Hetland
Dagmar Gjertrude Ihme Eide

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!

«Følg meg!»  var ordene som startet rekrutteringen til
verdenshistoriens største «rekrutteringskamapanje». Jesus
møtte menn som sto med hendene fulle for å skaffe seg et
daglig utkomme. De var fiskere, men lot straks garnene ligge
og fulgte ham. (Matt. 4,20). Det forteller meg at det Jesu ord
og nærvær må ha gjort inntrykk.

Tre år fulgte de ham, tre år tett på Guds sønn, der han
delte de samme kår som dem mens han underviste dem om
hva Gud hadde fore å gjøre. De historiske konsekvensene
kunne de ikke overskue, knapt nok fatte omfanget av i sitt
eget liv.

Det er underlig at Jesus våget å slippe dem løs på verden
etter så kort læretid, men de hadde fulgt ham og han hadde
vært hos dem hele tiden. Da han skiltes fra dem var det ikke
på noen måte over. Han gikk i forveien sa han, for å gjøre i
stand en plass for dem. Gjennom Jesu død og oppstandelse
hadde Gud forsonet oss med seg selv. Fra hans side var alt
gjort ferdig. Så var det opp til oss mennesker å la oss forsone,
altså ta imot den forsoningen som Gud tilbyr. Det skulle
disiplene gå ut å forkynne. Ikke alene, for Jesus var stadig
foran, og Den hellige Ånd ville alltid være i dem og fylle dem
med kraften de ville trenge for å bringe budskapet videre. 

Kallet de fikk, et «følg meg», er stadig gjeldende. I motset-
ning til en rekke andre stemmer som oppfordrer mennesker
av idag til å følge dem — stemmer fra døde menn og kvinner
fra fortiden — så kommer Jesus til oss fra fremtiden. Han er
der og har vært der. Han har gjort i stand en plass til oss i
fremtiden. Han kjenner fremtiden og inviterer oss  til seg.
Derfor, når han sier «følg meg», så er det både en oppford-
ring og et løfte. En oppfordring om å leve slik han lærte
disiplene å leve og fullføre det oppdraget han gav disiplene,
om å gå ut og fortelle om det de hadde sett og hørt. Løftet er
at han går i forveien, og han er veien til målet.  På samme
måte som vi kan stole på en kompasskurs selv om skodda
ligger tjukk og sikten er lik null, så vet vi at pila peker mot
mot målet. Der fremme et sted ligger det vi på er på vei imot.

Spørmålet du og jeg må besvare er: Vil du følge meg? Har
du tillit til meg, at jeg har vært i fremtiden og gjort istand en
plass for deg der? 

Vi har skrevet her i FP om danske Charlotte Rørth som
møtte Jesus to ganger. Det eneste han sa til henne var: «Jeg
stoler på deg!» Ikke mer. Jeg har lurt på hvorfor han ikke sa
mer, og jeg har tenkt han må ha ment: Slik du er, der du er,
vil Jesus du skal være en etterfølger. Slik du er, der du er kan
han bruke deg, dersom du er villig til å representere ham
med hele deg. 

Ser du at synden finnes i ditt liv, så kan du få kalle en spade
en spade og bekjenne sannheten om deg selv for ham og ta
imot forsoningen. Den er en gave fra Jesus til deg. Dette
kaller vi å bli en kristen, en Jesus-etterfølger. Trenger du å
snakke med noen om å bli en Jesus-etterfølger, så finner du
mange navn og nummer i avisa her som du kan kontakte.

Vi kan si, med ordene fra 2. Kor. 5,20-21:
«20  Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som

formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere for-
sone med Gud! 21 Han som ikke visste av synd, har han gjort til
synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.»

Velkommen til å bli en av dem som vil følge Jesus!

Olivia Mørland
Døpt i Fevik kirke 29. april

Sunniva Birkedal Stenqvist
Døpt i Fevik kirke 29. april

Andreas Fliflet Christensen
Døpt i Fjære kirke 6. mai

Marie Gunleifsen
Døpt i Fjære kirke 6. mai

Elise Strandberg
Døpt i Fjære kirke 6. mai

Mason Moen
Døpt i Fjære kirke 6. mai

Nikolai Thompson Sell
Døpt i Fjære kirke 6. mai

Johanne Øksenberg Jespersen
Døpt i Fjære kirke 20. mai

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. Gaven må være minst
kr 500 og kan maksimalt utgjøre kr 40 000 for 2018.
Gaven må være innmeldt av organisasjonen og for-
håndsutfylt i skattemeldingen. Menighetskontoret må
derfor få oppgitt ditt personnummer.

Kontonummer: 2840.31.19581
Merkes: Fast givertjeneste, Fjære

fast givertjeneste

KONTAKT Fjære menighet
Kirketjener i Fjære
Håvard Backe
T: 901 81 819

Kirketjener i Fjære
Helge Flaath
T: 917 83 517

Kirketjener i Fevik
Kristine Grandalen
T: 988 17 756

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 i Fevik
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
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Asbjørn Dønnestad Asbjørnsen
Døpt i Fjære kirke 6. juni

Helene Sofie Bergshaven
Døpt i Fjære kirke 6. juni

Klara Sagen Clausen
Døpt i Fjære kirke 6. juni

Lone Bull Pedersen
Døpt i Fjære kirke 6. juni

Martin Tetlie Lundemo
Døpt i Fjære kirke 6. juni

Først av alt en takk til alle Fjæreposten-givere som har sendt små og store beløp siden
julenummeret. Det er en stor oppmuntring i arbeidet med Fjæreposten at lesere husker på
avisa med noen kroner i ny og ne. I det siste har vi også mottatt gaver i forbindelse med be-
gravelser. Det er veldig rørende! 
For å unngå å måtte skjære ned på antall utgaver av avisa, er det bestemt å først forsøke å
gå ut med et spørsmål om en sommergave.

For å spare enda noen kroner, dropper vi innlegget med giroblankett (alt koster). Vi spør deg
rett og slett: Vil du gi en sommergave til Fjæreposten, slik at vi kan fort sette med 6 nummer i
året? Kontonummeret er 2840.30.19581.  Du kan også bruke vipps (se forrige side).

Sommergave
til Fjæreposten?

«Ny» givertjeneste
I forbindelse med Prosjekt for økte inntekter for menigheten har vi etablert et Økonomiutvalg.

Følgende er personer er med i utvalget: Anders Topland, Carina Thomsen Lindvall, Anne Marie
Midtbø og Per Arne Gulstad. Fjære menighet er valgt som pilotmenighet i bispedømmet for Pro-
sjekt økte inntekter i menighetene. Vi får bistand av prosjektleder Tore Gullaksen til arbeidet. Vi
er godt i gang med å få et opplegg for økte inntekter og vil komme tilbake med mer informasjon
til høsten.

Vi opplever at midlene vi har til disposisjon ikke lenger gir mulighet for å opprettholde dagens
tilbud. I stedet for å redusere aktivitetene til barn og unge, ønsker vi å gi et enda bedre tilbud. Det
er i dag 20 som gir fast til menighetens arbeid for barn og unge. I forhold til et medlemstall på
8000 er ikke dette særlig imponerende. Vi tror det er store muligheter for å til en «bærekraftig»
givertjeneste, som gir oss muligheter til å gi barn og unge EN GOD START.

Matheus Zachariassen Slaattebræk
Døpt i Fjære kirke 6. juni



Møte med en ansatt
Menighetspedagog  Ingunn

Metveit Olsen var med på
mai-møtet  i menighetsrådet.
Hun har ansvar for alle fase-
tiltak i trosopplæringsplanen
for barn i alderen 0-13 år. Hun
leder også klubben Alfsam,
har kurset «Vandring gjen-
nom Bibelen» for alle 5. klass-
ingene i Fjære og har innlegg i
hver utgave av Fjæreposten.
Ingunn fortalte at hun trives
godt i jobben og samarbeidet
med kollegaene sine. Menig-
hetsrådet takket henne for
den verdifulle jobben hun gjør
for menigheten og for den
grun dig heten hun viser i
arbeidet.

Videre arbeidsavtale
med Ellen H. Lervold

Menighetsrådet synes opp-
gavene som Ellen H. Lervold
gjør med sang for barna, sam-
linger med samlinger for
barnefamilien og
kulturlørdagen på Fevik i mai
er verdifull satsing for
menigheten.  Det ble vedtatt
at arbeidsavtalen med henne
skal videreføres for perioden
01.08.18 til og med 31.05.19.

Menighetsmøte om
arbeidet med ny kirke
på Fevik

Menighetsrådet inviterte til
menighetsmøte om ny kirke
på Fevik 22.05. Hensikten
med møtet var å informere
om arbeidet hittil og gi
muligheter for å komme med
innspill foran det videre
arbeidet. Det er to grupper
som har vært i arbeid med
grunnleggende spørsmål,
Plangruppen med Bent Sætra
som leder og PR- og innsam-
lingsgruppen med Oddvar
Tveito som leder. Represen -
tanter for gruppene ville ori-
entere fra diskusjoner i grup -
pene.  Se eget eget innlegg om
ny kirke på Fevik.

Orientering  om
styringsstrukturen  og
undergruppene i FMU

Vidar Øvland fra FMU’s
driftsstyre orienterte om sitt
arbeid med gjennomgang i
undergruppene av den nye
styringsstrukturen i FMU.
Han hadde noen forslag til

endringer som han ville kom-
me tilbake til i menighetsrådet
innen neste vår.

Inndekning av
kostnader for behand-
ling av ofringer

Gebyrer for behandling av
penger i forbindelse med of-
ringer koster menigheten ca
kr 10.000 pr år. I tillegg
kommer bruk av tid for an-
satte. For å dekke inn kost -
nadene har menighetsrådet
bestemt at vi holder tilbake 5
% av ofringene.

Muligheter for
trainees/ettåringer i
menigheten

Det er behov for frivillige til
mange oppgaver i menig -
heten. Menighetsrådet vil der-
for undersøke mulighetene
for å engasjere trainees/ ett-
åringer fra for eksempel Hald,
Bibelskolen, Drottningborg
vgs og KFUM/KFUK.

Fordeling av oppgaver
for ansatte i
menigheten

Kirkesjef Jan Ivar Strøms -
odd orienterte menighets-
rådet om prosess for ansett-
elser av kirkelige ansatte,
hvilke oppgaver som inngår i
arbeidsavtalen og hvordan
prioriterte oppgaver for
menigheten kan bli best mulig
dekket. Soknepresten ori-
enterte om ordninger for
tilpasninger av prestenes
arbeid med prosten som over-
ordnet.

Reduksjon av stilling for
daglig leder

Menighetsrådet ble infor-
mert  om at daglig leder Anne
Marie Midtbø ønsket å
redusere sin stilling  til 60%.
Det er avtalt at dette skal skje
ved reduksjon av hennes opp-
gaver til administrasjon fra
70% andel til 40% og opp-
gaver for fellesrådet fra 30% til
20% av stillingen. Noe av
reduksjon av andel administ-
rasjon skal kompenseres med
10% økning i stillingen for
Ingvild W. Limm.

Møteplan høsten 2018
Menighetsrådet har vedtatt
følgende møteplan: 4.
september, 9. oktober, 13.
november og 12. desember.

19. JUNI • 2018 Fjæreposten 54 Fjæreposten 19. JUNI • 2018

Når man rydder finner man

menighets-
RÅDET

fra

F PER ARNE GULSTAD
leder for menighetsrådet

Her er jeg, Herre, med min ånd for dine øyne, 
med mine grenser og min fantasi.
Vær du den eneste jeg frykter når jeg lever 
mitt liv i vekst med sang og tårer i.

Du gav meg livet mitt, og jorden og de andre,
og du er avhengig av hånden min
for å gi omsorg, for å bygge og forandre.
I dine muligheter kan jeg trygt gå inn,
for makten og æren er din.

Her er jeg, Herre, med min sjel for dine øyne,
med dager fylt av det jeg vil og er.
Ta bort min skyld. Vær du min trygghet så jeg møter
min dag i tillit, uten forsvar her.
Refr.

Her er jeg, Herre, med min kropp for dine øyne,
med alle krav, behov og lengsler i.
Ta fra meg mismot og bekymring. Skap meg fortsatt
hver dag til lek og arbeid, sterk og fri.
Refr.

SALMEN NORSK SALMEBOK NR 437  •  TEKST: Kristin Solli Schøien  •  MELODI: Kristin Solli Schøien

Velkommen til kirken
gudstjenester & arrangement

FJÆRE kirke
21.06. 09:00 Torsdag Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
24.06. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Tore Laukvik
28.06. 09:00 Torsdag Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
01.07. 20:00 Søndag Sommerkveld v/Vidar Øvland
05.07. 09:00 Torsdag Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
08.07. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Helge Spilling
15.07. 20:00 Søndag Sommerkveld v/Vidar Øvland
19.07. 09:00 Torsdag Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
22.07. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Helge Spilling
29.07. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Vidar Øvland
02.08. 09:00 Torsdag Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
05.08. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
16.08. 09:00 Torsdag Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
19.08. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Vidar Øvland
26.08. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Helge Spilling 

og Kjell Olav Haugen.
Presentasjon av konfirmantene.

30.08. 09:00 Torsdag Morgengudstjeneste v/Helge Spilling

FEVIK kirke
29.07. 20:00 Søndag Sommerkveld v/Vidar Øvland
12.08. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Jostein Ørum
26.08. 13:00 Søndag Gudstjeneste på Bringsverd gård

v/Tore Laukvik.

PREKEN
TEKSTEN

4. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN • 17. JUNI

Evangelietekst  •  Matt 16,24-27:
24 Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil
følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta
sitt kors opp og følge meg. 25 For den som vil
berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister
sitt liv for min skyld, skal finne det. 26 Hva vil det
gagne et menneske om det vinner hele verden,
men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi
som vederlag for sin sjel? 27 For Menneskesønnen
skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine
engler, og da skal han lønne hver og en etter det
han har gjort.

Lesetekst  •  Jos 24,19-24
19 Josva sa til folket: «Dere makter ikke å tjene Herren, for han
er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud, som ikke bærer over
med deres lovbrudd og synder. 20 Hvis dere forlater Herren
og dyrker fremmede guder, vil han igjen føre ulykke over dere
og gjøre ende på dere, hvor mye godt han enn har gjort mot
dere før.» 

21 Folket sa til Josva: «Nei! Herren vil vi tjene.» 22 Da sa
Josva til dem: «Så er dere vitner mot dere selv at dere har
valgt Herren og vil tjene ham.» De svarte: «Vi er vitner!» 23 Da
sa Josva: «Skill dere av med de fremmede gudene som finnes
hos dere, og vend deres hjerte mot Herren, Israels Gud!» 24
Folket sa til Josva: « Herren vår Gud vil vi tjene, hans stemme
vil vi lyde.»

Lesetekst  •  Ef 2,1–10
1 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og
syndene deres. 2 Dere levde i dem på den nåværende
verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet,
den ånd som nå er virksom i de ulydige. 3 Ja, vi levde alle en
gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot
oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen
vredens barn, vi som de andre.

4 Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss
med så stor en kjærlighet, 5 gjorde han oss levende med Kris-
tus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde
er dere frelst. 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden
sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. 7 Slik
ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik
han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. 8
For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave. 9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen
skal skryte av seg selv. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus
Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt
ferdige for at vi skulle vandre i dem.

HILSEN
PRESTEN

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 

Det er mange ting som
blir liggende i esker når
man flytter. Når eskene har
stått en stund blir innholdet
i dem glemt og kan by på
overraskelser. I og med at
det er en stund siden vi
flyttet så kan man kanskje
hevde at eskene burde vært
borte nå, men esker kan
være vanskeligere å bli kvitt
enn ugress. Til min glede
fant jeg her om dagen igjen
en utgave av tidsskriftet
Strek som inneholder et
intervju med den nå
avdøde psykologiprofes-

soren Gudrun Fleischer
Eckblad. Jeg hadde tidligere
festet meg ved et av sita-
tene derfra og brukt det en
del, men nå kunne jeg lese
intervjuet i sin helhet igjen.
Her forteller Eckblad om
sin vei til kristentro i et
miljø der det var noe av det
pinligste man kunne tenke
seg. 

Sitatet som hadde blitt
hengende ved meg var det
følgende: De aller fleste i
vårt land vet om Gud, og er
livredde for at han skal
prikke dem på skulderen og
si «la oss ta en prat». De ser
det ikke som en mulighet,
men som en trussel. Sitatet
dukket opp igjen da jeg jeg
fikk vite at temaet for dette
nummeret av Fjæreposten
er «Følg meg». 

Jeg tror Eckblad har rett i
sin beskrivelse av at et møte
med Gud, eller når Jesus
sier følg meg. Det kan være
mange og ulike grunner til
at det oppleves slik. Jeg tror
en av grunnene er at vi
ganske ofte har fokus rettet
mot oss selv og en liten
sirkel rundt oss. Da kjennes
det truende når noe utenfra
ber oss vende blikket ut-
over, mot vår neste. I en tid
der mottoet tidvis synes å
være: mest, best, størst og
dyrest vil Jesu budskap
være truende for livsførsel

og forståelsen av hva som
er viktigst. Jesu budskap
strider mot individualisme
og ensidig forbruksfokus.
Kanskje vil derfor vår re-
aksjon på Jesu oppfordring
heller være lik den rike
unge mannen det fortelles
om i Bibelen da han ble
møtt med den samme opp-
fordringen. (Mark. 10, 17-
22)

Å følge Jesus vil kunne
endre prioriteringer, hold-
ninger og handlinger. Men
å tro at alt blir til det verre
fordrer en tro på en Gud
som er utspekulert og ond-
skapsfull og kaller
mennesker til det verste de
kan tenke seg. Slik er det
ikke. Ved å følge Jesus får vi
gi og ta imot. Hverken
troen, håpet eller kjær-

ligheten blir mindre når de
deles. Det er motsatt, de
vokser. Så utfordringen er:
Del troen, del håpet, del
kjærligheten. Å følge Jesus
er å stå i troens, håpets og
kjærlighetens tjeneste. 

Når Jesus sier «følg meg»
til disiplene forlater de alt
og følger han. Jeg er
tvilende til at jeg hadde
reagert på samme måte.
Alle kan og skal ikke rive
opp røttene og forlate alt. Å
følge Jesus handler ikke om
å oppgi seg selv, men å
bruke seg selv og den man

er. Slik sett er Jesu etter -
følgere og innholdet i tje-
nesten like variert som
menneskene er det. Det må
være slik.

I Galaterbrevet skriver
Paulus om å kle seg i Kris-
tus. (Gal 3,23-29) Dette er
et godt bilde på hva det vil
si å følge Jesus. Bringe han
med i alt som skjer, i hele
livet og la seg lede av han.
Samtidig i det hele være
omgitt og nært omsluttet
av han som avslutter sin
oppfordring om å gå ut
med ordene:  Se, jeg er med
dere alle dager inntil
verdens ende.»

Kilde: 
Tidsskriftet STREK – tro,
aktualitet, rotfeste, nr.4, 2010,
s. 10-16 (www.strekmag.no)

De aller fleste i
vårt land vet
om Gud, og er
livredde for at
han skal prikke
dem på
skulderen og si
«la oss ta en
prat». De ser det
ikke som en
mulig het, men
som en trussel.

Gudrun Fleischer Eckblad

”
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

I Fjære menighet har vi et misjonsprosjekt i Guayaquil, Ecuador. Vi samler inn
midler til et senter for barn og unge med forskjellig slags funksjonshemming –
Centro Creer. Her får barn og ungdom gå på skole, lære å klare seg selv, kle på seg,
gå på butikken, lage mat, de får fysioterapitrening, det er dyktige lærere der, og de
lærer også om Jesus. Det er ca. 200 barn og unge som får gå på dette senteret. Noen
klarer etter hvert å få seg en egen jobb. En av ungdommene på Creer-senteret fikk
jobb på McDonalds, en annen lærte å lage sko, og hos en tredje har familien åpnet
butikk hjemme, hvor sønnen har som jobb å lage kokosis! I Guayaquil bor det ca. to
millioner mennesker og halvparten av dem bor i slummen. Det å få et funksjons-
hemmet barn er forbundet med skam i Ecuador, og det er få eller omtrent ingen
tilbud til disse barna. Det er ikke lett å være fattig. Det å være fattig, og i tillegg få et
fysisk eller psykisk funksjonshemmet barn er derfor en nesten umulig situasjon å
havne i. Derfor er Centro Creer så viktig, som gjør det umulige mulig for disse barna.
Vi ber for dem.
På dåpssamlingene snakker vi om å lære opp barna i den kristne tro, blant annet
ved å lære barna selv å be. «Kjære Gud, jeg har det godt», husker de fleste. Den
bønnen er fin å be sammen med barnet. Her lærer barnet å takke, det lærer
trygghet, at Gud er kjærlig og omsorgsfull, og det lærer nestekjærlighet ved å inn-
lemme «alle barn på jord». 

Riktig svar:
1.1. Ravn
2.X. Sinai
3.X. Paulus
4.1. Toller
5.2. Jakob

1 Hvilken type fugl slapp Noah først ut av arken?
1. Ravn   X. Due   2. Ørn

2 Hva het fjellet som Moses fikk de ti bud?
1. Ararat   X. Sinai   2. Oljeberget

3 Hvem opplevde at en mann sovnet og falt ut av vinduet
mens han forkynte?

1. Jesus   X. Paulus   2. Peter
4 Hvilket yrke hadde Sakkeus?

1. Toller   X. Fisker   2. Tømmermann
5 Hvilken patriark ble kalt Israel?

1. Abraham   X. Isak   2. Jakob

F INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG

BIBELquiz

Alle barn på jord
FRA MENIGHETSPEDAGOGEN

Vi ber for de barna
som setter fra seg klissete sjokoladefingre overalt,
som liker å bli kilt,
som hopper i vanndammer og ødelegger buksene sine,
som rapper kake før maten,
som visker så hardt at det blir hull i matteboken,
som aldri finner igjen skoene sine.

Og vi ber for dem som
ser på fotografene bak piggtråd,
som ikke kan løpe nedover veien i nye joggesko,
som aldri har talt potetene på tallerkenen,
som ble født på steder vi aldri ville besøkt,
aldri får gå på sirkus,
som lever i en verden forbudt for barn.

Vi ber for de barna som gir oss klissete kyss
og en neve full av løvetann,
som sover med hunden i sengen
og begraver de døde gullfiskene sine,
som nesten ikke har tid til en klem
og som glemmer matpakken,
som har hele kroppen dekket av plaster
og som synger falskt,
som trykker ut hele tannpastatuben, i vasken.

Og vi ber for alle dem
som aldri får noen dessert,
som ikke har noe koseteppe å slepe etter seg,
som ikke finner noe brød å stjele,
som ikke har noe rom de må rydde,
som ikke er på bilde på noens nattbord,
som har monstre som er virkelige.

Vi ber for de barna
som bruker opp ukepengene før tirsdag,
som kaster seg på gulvet i matbutikken og hyler etter godteri,
Som pirker i maten, som elsker spøkelseshistorier,
som gjemmer skitne klær under sengen
og som får besøk av tannfeen,
som ikke liker å bli susset når hele skolen ser det,
som skaper seg i kirken og skriker i telefonen,
som får oss til både å le og gråte.

Og vi ber for de barna
som opplever dagene som mareritt,
som gjerne spiser hva som helst,
som ikke blir bortskjemt av et eneste menneske,
som går og legger seg sultne og gråter seg i søvn,
som lever og puster uten egentlig å være til.

Vi ber for barna
som vil bli båret
og for dem som må bæres,
for dem som aldri gir opp
og for dem som aldri har fått noen sjanse,
for dem vi kuer
og for dem som griper alle hendene som strekkes mot dem.

De er Guds barn, hver og en av dem.

(Fra Reftel, Kristina: «Alltid elsket»)

En bønn for barna

Blildet er fra turen som FMU-lederne Kristine Henningsen, Dag Erik Røknes og
Edina Thorsnæs hadde til Creer-senteret i fjor (Fjæreposten 2/17)

Creer-senteret er et
opptrenings- og
rehabiliteringssenter
for barn og ungdom
med ulike funksjons-
hemminger.

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

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.

Det blir lagt opp til mye sang og musikk, en
kort preken og gjester som det samtales med. I
tillegg er det rom for ro og ettertanke.

Det er med glede vi kan presenterer årets
gjester. Vi skal få bli litt mer kjent med dem,
ikke bare som ansikter i avisen eller som tema–
og andaktsholdere. Men også litt mer om
hvem de er og hva de brenner for i sitt virke,
både i jobb og privat.

Søndag 1. juli kl. 20.00 
i Fjære kirke
Tema: «Hvor støtt står egentlig
kirken?»
Gjest:  Helge Spilling
Vi kjenner Helge godt i Fjære siden han er vår
sokneprest, men hva tenker har han om ut-
fordringene dagens tekst gir og hva tenker har
han om kirkas plass i fremtiden? Og hva er det
som har påvirket ham til nettopp å mene det?
Helge vil også fremføre noen av sine mest
kjære sanger. 

Søndag 15. juli kl. 20.00
i Fjære kirke
Tema: «Når jeg har alt — trenger
jeg egentlig Gud da?»
Gjest:  Sigurd Markussen
Sigurd er sokneprest i St. Franciskus Xaverius

menighet i Arendal. Det er som sokneprest i
Arendal katolske menighet han nok er mest
kjent for sørlendingene, men han har også
jobbet i Vatikanet en periode. Hva tenker han
om behovet for en frelsende og tilgivende Gud
når vi har det så godt som vi har det her på
berget?

Søndag 29.  juli kl. 20.00
i Fevik kirke
Tema: «Hva gjør du for andre, som
vil kreve en ekstra innsats av deg?»
Gjest:  Torstein Gundersen
Torstein er kanskje mest kjent som hjertelege
på Sørlandet sykehus. Men han er også aktiv i
menighetslivet i Barbu og har i dag en tjeneste
som lekprest/gudstjenesteleder. Men hva er
det som motiverer han til å gå en ekstra mil
sammen med eller for noen som trenger det?
Hvordan tenker hjertelegen om det å ha
andres liv i sin hånd?
Musikalske innslag denne kvelden får vi av
Stine Solbakken på trompet og Linn Kronheim
med sang. 

Siden det er forestillinger i Fjæreheia i slutten
av juli vil den siste søndagen bli i Fevik kirke. 
Vi håper å se deg i Fjære og Fevik kirke i
sommer!

Også denne
sommeren vil vi i
Fjære menighet
invitere både
fastboende og tur-
ister til «Sommer-
kveld i Fjære kirke».
Det blir tre kvelder i
løpet av sommeren.
Vi ønsker med dette
å gi et ekstra guds-
tjenestetilbud i til-
legg til søndag
formiddager.

Refr:
Følg meg, følg meg, 
kom og se
du kan også være med
Jesus går her, levende
følg meg, følg meg, 
kom og se

Gjentar strofe for strofe:

Peter og Andreas
hørte Jesu ord
Kom og se, sa Jesus

følg i mine spor
Så ble de disipler
mennesker som tror

Refr: Følg meg …

Du og jeg og alle
vi som lever nå
Vi kan også høre
vi kan også gå
Så blir vi disipler
som Jesus satser på

Refr: Følg meg …

Jesus venter på oss
og han smiler litt
Ikke alt er enkelt
mye er litt stritt
Men himmelen er åpen
Vi har tenkt oss dit

Refr: Følg meg …

Skrevet til Camp Unik
Skjærgårds 2018

FØLG MEG - de første disiplene, og vi
Av Tore Thomassen
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Det var andre året på rad det
ble arrangert Skaperverksted i
Fevik kirke. Været var upå-
klagelig og vinnersjansene
ved tombolaen var meget
gode, men skulle du være
uheldig å ikke vinne noe, så
ble det en liten seigmann i
trøstepremie. De fleste gikk
derfra med et fornøyd smil
om munnen. Kiosken kunne
by på sveler, kaker, boller,
kaffe, saft og pølser. Men også
is –nytt av året. Ekstra godt i
varmen. Ca. 30 frivillige med-
arbeidere var i sving i løpet av
denne dagen som startet i
Fevik kirke kl. 11.00, og for-
tsatte videre i Fevikparken kl.
14.00 med konsert. Noen
hjalp til i hobbyverkstedet
hvor barn og unge laget pa-
pirblomster, klesklypekors og
andre figurer. I kiosken hadde
vi noen flotte syngende og
dansende kioskmedarbeidere,
som bidro til en ekstra
hyggelig handel.

Barna kunne delta på ulike
«workshops» eller «verksted»
i kirka. Kl. 11.15 arrangerte
Kirsti Pedersen Haugen og
Solveig Kjølberg trommeverk-
sted. Deretter fulgte en sangs-
tund med Ellen Halvorsen
Lervold kl. 12.00, og tilslutt
breakdance-verksted med
Ronny Hansen og Yngvar
Halvorsen. Dansingen ble til
stor glede særlig for guttene,
men også noen jenter. Under
hele skaperverkstedet var
hobbyverkstedet åpent, samt
kiosk og tombola. Dessuten
kunne alle få lov til å tegne sin
egen blomst på et stort
banner utenfor kirka, med
innskriften: Skapt i Guds
bilde! Dette banneret ble
brukt foran scenen under
konserten, og skal henge på
Fevik kirke i hele sommer. Ta
en titt neste gang du kjører

forbi Fevik kirke, og se om du
kan finne igjen den blomsten
du laget! Hele parkerings-
plassen var stengt av denne
dagen så barna kunne leke
fritt, male på asfalten, eller
sitte ved kafebordene.

Konserten startet med et
breakdance-show med de to
profesjonelle danserne Ronny
og Yngvar, sammen med noen
av de barna som hadde deltatt
på breakdance-verkstedet tid-
ligere på dagen. Deretter
fulgte korene Elle Melle Mini,
Elle Melle Tween, Joy og

Koriander med «bli med
dansen», korsang og dans.
Under konserten kunne barna
også klatre litt i tau som spei-
derne hadde hengt opp, eller
nyte en pose med deilige
kirke-popcorn!

Kirka er alltid åpen for alle,
men skaperverkstedet og kon-
sertene både på lørdagen og
allsangkonserten på søndagen
er en måte å vise dette enda
tydeligere: Vi åpner dører og
«vegger» og flytter kirka ut
midt i Fevik sentrum. Ar-
rangementet er gratis og for
alle, med ønske om at folk på
Fevik og omegn skal gå derfra
med gode opplevelser, og
med erfaringer av at kirka er
et godt sted med hyggelige
folk, og med Jesus midt iblant

«Dette var fantastisk!» «Flott konsert av små og store, og morsomme aktiviteter for
alle!» «Jeg har spist 6 is!» «Jeg har vunnet to store melkesjokolader, to Snickers og
to Twix i tombola’en!» De positive reaksjonene strømmet inn under og etter skaper-
verkstedet og konserten, som ble arrangert for 2. gang.

Et godt sted
med hygge -
lige folk, og
med Jesus
midt iblant
oss

F INGUNN METVEIT OLSEN
tekst & foto

SKAPERVERKSTED. Det var
liv og røre over alt, i og
utenfor Fevik kirke under
Skaperverkstedet, og til
slutt med konsert i
Fevikparken. Store og små
var aktive og hadde en
flott dag sammen.

”
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det skjer
SNART

St. Hans i Ranvika
kl. 18-21

Også i år blir det et flott arrangement i
Randvika på St.Hans. 
Tradisjonen tro blir det salg av mat,
lotteri, natursti m.m.
Ta familien og naboen med deg, ta
gjerne med noe å sitte på men det er
også alt du trenger.
På scenen:
ERLEND GUNSTVEIT og NATALIE BEISLAND

VEL MØTT TIL ST.HANS-FEIRING
I RANVIKA!

Arrangør: 
Fjære menighet

23.
juni

OLAVSKILDEN-LØPET 17. JUNI
Start etter gudstjenesten i Fjære kirke søndag
17. juni. Den 2 km lange merkede løypa kan gås
eller løpes. Frivillig startkontingent til bekjemping
av slaveri. Salg av vafler og kaffe, saft.

17.
juni

Musikalen «St. Valentin»
blir en stor lokal stor begiv-
enhet når den kommer tilbake
hit hvor den ble skapt for flere
år siden, av ansatte ved Fjære
ungdomsskole. Etter det har
den har den vært ute i verden
en tur — oppsettinger i tre
italienske byer — før den nå
kommer «hjem». En rekke
lokale aktører skal fylle sen -
trale roller under oppsettingen
i Fjæreheia 27. juli – 4. august.
For tiden øves og jobbes det
med innøving av sanger og
innspilling av lydspor, samtidig
som det bygges kulisser i
Fjæreheia. 

Fjæreposten fikk snike seg
inn i på slutten av siste øvings-
helg i Kilden konserthus, hvor
opphavsmennene til musik -
ken, Peter Halltorp og Arve
Konnestad og folk fra Kildens
egen stab jobbet med innspil-
ling av sangene. Manuset er
skrevet av Odd Grjotheim. Alle
disse tre var i sin tid kolleger
ved Fjære ungdomsskole, hvor
man i flere år jobbet aktivt
med musikaler som prosjekt.
Oppsettingen er et samarbeid
mellom Kastellet Kultursenter
og Kilden Teater og Konsert-
hus, regi ved Bentein Baard son
og Sølvi Kleiva Ugland fra Kas-
tellet er produsent.

Mange dugnadstimer
Grup per av sangere fartet ut

og inn av studio, men vi fikk en
prat med noen av herrene fra
Fjære og Grimstad mens de
ventet på neste runde i opp-
takstudio.

Noen er skoleelever og
studenter, og noen er i jobb.
Felles for dem er at de bruker
masse tid til dette prosjektet.
Fram til øvingene begynner i
Fjære heia 11. juli har det gått
mye tid i helger. Fra 11. juli blir
det en del heldagsøvinger, og
så man ge ettermiddager fram
mot premieren 27. juli. 

En rekke av aktørene bruker
store deler av ferien sin. For de
flestes del er det  snakk om
rein dugnad. Bare noen få  har
en form for økonomisk kom-
pensasjon.

— Det nytter ikke å tenke at
dette er tapt inntekt den tiden
vi er med på dette, sier Erlend
Gunstveit (Fjære), som regner
med å bruke cirka en måned
av ferien, og får støtte av de
andre. 

— Dette er en sjanse til både
å lære, oppleve og få verdifull
erfaring.

— Hadde det ikke vært for at
jeg var med da musikalen førs-
te gang ble satt opp av Fjære
ungdomsskole, hadde jeg
neppe vært her, forteller
Sigurd Kvinlaug (Fjære), som
er veldig glad for å ha fått

muligheten igjen.
— For meg er dette siste og

eneste sjanse til å være med på
noe slikt vil jeg tro.

Han er ferdig siv.øk. i som -
mer og begynner straks i sin
første jobb. 

Eirik Buflaten (Fjære) tar sin
bachelor i musikk vitenskap på
UiO i sommer.

— Dette er bare utrolig gøy
og lærerikt å få være med på
og få oppleve fra innsiden, sier
han.

Ole Martin Hodnebrog
driver Hageland på Moy
Moner til daglig, og sier han
har fått sneket seg med fordi
eldste dattera også er med, og
takket være ett stykk snill kone.

Marcus Jovany Igland
(Land vik) er alt i bransjen som
frilands skulespiller, utdannet

fra Westerdals og Bordar. Han
roser musikalen og tror den
har forutsetning for å bli en
suk sess. 

— Det er mye og god musikk
her, flotte og varierte sanger og
arrangementer, mener han.

— Virkelig, istemmer Sigurd. 
— Det er så du fryser på

ryggen innimellom.
— Hva slags musikkstil er det

snakk om ?
— Blandling av rock og

opera kanskje, sier Marcus.
— Ja, men mer enn det, inn-

vender Sigurd. 
— Her er en nydelig bønn i

en salme og flere ballader, og
det er det som gjør denne
musikalen så bra, fordi melo-
diene er er så varierte og gode,
mener han.

Handlingen
Bakgrunnen for handlingen

er trolig lite kjent, selv om
Valentinsdagen de siste åra har
kommet inn som nok en im-
portert feiring i Norge og
Skandinavia. Dessverre preges
den i Skandinavia av kom-
mersielle interesser, slik at
opphavet blir borte. I Norge
ble det i 2015 omsatt Valen -
tinsdag-produkter for 255
millioner kroner.

Opphavet er legenden om
St. Valentin.  Om den er opp-
konstruer eller hvor mye som
er historisk riktig, diskuteres.

Det fortelles om to martyrer —
presten Valentin av Roma og
biskop Valentin av Terni —
som de fleste vi i dag vil mene
egentlig er en og samme
person, og at det bare er snakk
om to versjoner av samme
helgenlegende. 

Det fortelles at keiser
Claudius II ikke tillot soldater å
gifte seg, fordi det å være
familiefar påvirket kamp-
moralen deres. Å gifte seg var
altså en måte å slippe unna
soldattjenste på. Valentin
trosset dette keiserlige for-
budet ved å viet soldater og
deres kjærester i all hemm e -
lighet. Dette medvirket til at
han til slutt ble arrestert. Da
keiseren forsøkte å få ham til å
vende tilbake til de gamle
romerske gudene, svarte
Valentin blankt nei. «De er
demoer», sa han. Denne
uredde holdningen gjorde inn-
trykk på keiseren, men råd -
giverne advarte ham. Keiseren
overlot ham derfor til dommer
og fangevokter Asterius. Han
hadde en datter som var blind.
Valentin bld forelsket i jenta,
og han ba for henne om at hun
måtte få synet tilbake. Det
skjedde, og dommeren og
mange med ham lot seg døpe.

Brevet
Da alt dette kom keiseren for

øre,  kastet han alle i fengsel.

21.
juni

Valentin ble torturert og siden
halshugget. Men før han ble
henrettet skrev han et av-
skjedsbrev til sin kjære Julia,
og undertegnet med «fra din
kjære Valentin». Det er her-
fra vi har fått praksisen med å
sende Valentinskort og andre
hilsener på Valentinsdagen.

— Tror dere publiukum vil
oppfatte handlingen som for-
kynnende på noe vis? Noen
vil si Valentin fremstilles som
en slaks Kristus-skikkelse?
Eller at her er en parallell til
Daniel som trosser kongen og
Stefanus som taler synagog-
lederene midt imot og blir
steinet for det?

— Sikkert både ja og nei,
hevder Ole Martin. 

— Det tror jeg helt kommer
an på hvilket ståsted en har
hvor godt man kjenner bi-
belhistoriene.

— Samtidig er det mye all-
ment her, om vennskap, kjær-
lighet og mot som jeg tror folk
fra ulike trosretninger vil om -
favne, sier Marcus.

— Mye ved Valentin minner
jo om Jesus som ofrer seg, han
som gir sitt liv for vennene,
som ikke yter motstand. Det
som ser ut som et nederlag
har blitt til et evig ettermæle
og helgenstatus. Det likner jo
litt, mener Erlend.

St. Valentin regnes forøvrig
som helgen for unge, for ny-

forlovede par, for reisende, for
gode ekteskap, mot epilepsi
og besvimelse.

Komplett musikal
Regissør Bentein Baardson

uttalte til Agderposten at St.
Valentin «er en skikkelig god
musikal, som rommer roman -
tikk og tragedie.»

Karene vi snakker med er
enig i det, men er spent på
hvordan St. Valentin vil kom-
me ut sammenliknet med
Nasa   reeren. 

— Selvsagt er det to helt for
skjellige historien … Hand-
lingen i Nasareeren er bedre
kjent,  den er en større historie
men samtidig mer forutsigbar
og med krevende roller å fylle.
St. Valentins styrke er kanskje
at her er mye historie som folk
ikke kjenner og ikke vet om
Valentin-tradisjonen. Den er
også nokså tydelig. Det er ikke
behov for mye tolking her,
hevder guttene.

— Jeg er nokså sikker på at
de som ser denne musikalen
vil ha helt andre tanker i hodet
ved neste Valentinsdag, sier
Arve Konnestad.

— Hvor går veien videre
etter Fjæreheia?

— I første omgang vil vi
prøve å få den oversatt til eng-
elsk og tysk. Der har vi noen
følere ute. Spansk er også ak-
tuelt... Vi vet at musikaler er

populære i Asia, forteller
Peter, og avslører vel at han
kunne tenke seg å prøve seg
der øst.

De to er i alle fall klare på at
det de synes det er stort at de
har kommet så langt at
Kilden, gjennom Kastellet
Kultur senter,  har valgt å satse
såpass store ressurser på
verket deres.

— Det er utrolig gøy, og
spennende, samstemmer de to.

— Hvordan er denne opp-
setningen i forhold til frem-
føringenen som har vært i
Italia?

— Den er blitt enda mer
musikal. Flere dialoger er blitt
til sanger. To av 26 sanger er
helt nye. En stor forbedringer
er at alt nå er kommet på
noter. I Italia basserte de seg
mye på lydsport, lytting og
akkord rekker, forteller Arve. 

— Selv om de i Italia hadde
noen flotte kulisser, blir
Fjæreheia noe helt annet. Det
blir spennende!

Mens det øves i Kilden,
bygges det i Fjæreheia.
Mengder av kubikkmeter
isopor skal omskapes til ku-
lisser som skal trekke
publikum til datidens Forum
Romanum i Roma. 

Nok en gang har vi forvent-
ninger til det som skal skje i
det gamle steinbruddet, en av
landets flotteste utescener.

Hvor kommer det fra dette at
mange har begynte å sende
hverandre Vanlentins-kort, brev
og andre hilsener på
Valentindagen? Det finnes svar
på det. Og sommerens opp-
setting i Fjæreheia vil fortelle
deg noe om.

ORGEL-
sommer
i Fjære
Onsdag 4. juli kl 20:
Kantortrio i konsert
Gianluca Salluce (Bologna)
Andrea Maini (Fjære)
Jorunn Myre (Kragerø)

Søndag 22. juli kl 20:
Domenico Morgante (Italia)

4.
juli

22.
juli

Musikalsommer i Fjæreheia
F PEER RØDAL HAUGEN

tekst & foto

Arve Konnestad er en av opphavs-
mennene. Sølvi Kleiva Ugland fra
Kastellet er produsent.

Eirik Buflaten (Fjære), Erlend Gunstveit (Fjære), Marcus Jovany Igland (Landvik), Sigurd Kvinlaug (Fjære) og Ole Martin Hodnebrog (Fjære) har roller i
musikalen. De gleder seg til å oppleve musikalen på Fjæreheia-scenen og synes det er gøy å få være med.

Rikke Wedøe skal være med å synge, men tar også en tørn med
malerkosten og maler kulisser i Fjæreheia. Peter Halltorp — den
ene av opphavsmennene — leder opptak av lydspor til sangene.

Elise Bjørknes Christiansen
(Fjære) og Iman Tobi (Grim-
stad) er blant flere som har
roller som unge par.



12 Fjæreposten 19. JUNI • 2018 19. JUNI • 2018 Fjæreposten 13

E kan huske...
KJELL-OLAV SER TILBAKE

Sjeldent leserbrev

40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet

Ny kirke ferdig  til advent 2023?

Søndag 19.august kl.10.00. 
Sykkeltur til Fjære via Rore og jernbanelinja
Turleder: Roger Heen
Vi starter fra Fevik kirke.

Søndag 16. september kl.12.30 etter gudstj.: 
På sti og vei på Hisøy      
Turleder: Solveig Henningsen
Avreise fra Fevik kirke.

STI-turer høsten 2018

det skjer
SNART

HØST
2018

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!

Haglund Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Regnskap - Bedriftsrådgivning
Tlf. 37 25 61 00
www.haglund.no

STRIKKEKAFÉEN Høsten 2018
13.09 «Uforglemmelig lærdom fra min beste 

mor» v/ Kapombo Katjivena. 
Katjivena presenterer
boka som han utga
sommeren 2017.  Boka
handler om det tyske
folkemordet i Namibia
1904-1908 sett gjen-
nom øynene til ei 11
år gammel jente og
skrevet ned av
Katjivena som er
hennes barnebarn.

Gjennom et stillfarende portrett inviteres vi inn i
en kultur, religion og en tenkemåte som bygger
på respekt for mennesker og natur, ærefrykt for
livet og nødvendigheten av fred.

11.10 «Kunst og uttrykksterapi som hjelp i hver 
dagen» v/ Gunn Wilson.  

08.11 «Feviks historie» v/Bent Sætra. 
13.12 «Barndommens jul» v/ Inger Brit Kjøl og 

Anne Lise Kirkedam. 

STRIKKE-
KAFÉEN

HØST
2018

Hvorfor ny kirke på
Fevik?

Det har vært en betydelig
befolkningsvekst i denne de -
len av kommunen de siste ti-
årene.  I nærmeste fremtid er
det planlagt en større utbygg-
ing østover mot kommune -
grensen. I dette området har
Fjære menighet behov for en
større kirke med rom for all-
sidige tilbud og aktiviteter for
gammel og ung. Sammen
med andre gode krefter vil
Fjære menighet være med å gi
gode oppvekstvilkår for barn
og unge i denne delen av
kommunen. I kirkens pro-
gram inngår kulturelle ak-
tiviteter som konserter,
kulturlørdag for barn, kuns-
tuke og St. Hans-arrange -
ment. Dette vil inngå i pro-
grammet fremover.

Fjære kirke trenger
avlastning

Den egner seg ikke for alle
typer aktiviteter og er kostbar i
drift. I tillegg til FMU-bygget,
foregår mye av arbeidet i Fjære

menighet  i Fevik kirke. Det ble
gjort mange forsøk på ut-
videlser av Fevik arbeidskirke
på 1990-tallet. Tidlig på 2000-
tallet ble det utredet mulighet
for ny kirke som ble skrinlagt. I
fjor ble det lagt til rette for
bygging av ny kirke med kjøp
av to eiendommer på ca 3,8
mål, som kommer i tillegg til
dagens eiendom på 2,1 mål.
Den sentrale plasseringen på
åsryggen på Feviktoppen med
gode kommunikasjoner blir
vurdert som fordelaktig for ut-
byggingen.  

Aktivt gruppearbeid i
menigheten

Det har vært et aktivt grup -
pearbeid i Fjære menig het
etter vedtaket i kommune -
styret i oktober 2017 om kjøp
av to naboeiendommer med
tanke på bygging av ny kirke
på Fevik. En plangruppe med
Bent Sætra som leder har blant
annet sett på rombehov, ut-
nyttelse av eiendommene,
videreføring av barnehagen,
kostnadsestimater og frem-
driftsplan. Det er enda tidlig i
planprosessen og det er mange
spørsmål som må avklares. PR-

og innsamlingsgruppa med
Oddvar Tveito som leder har
diskutert planer for å skape en-
gasjement, profilering av ny
kirke, innsamlingsarbeidet
med mål settinger. Det er nylig
holdt et menighetsmøte med
informasjon fra arbeidet i
grup pene. Det var få kom-
mentarer eller spørsmål til
presentasjonen på møtet og de
frem møtte tok informasjonen
til etterretning.

Fra arbeidet i 
plangruppen

Plangruppen har fått ut-
arbeidet tekniske tredimen-
sjonale skisser for utnyttelse
av eiendommene med al-
ternativer med og uten bruk
av den hvite villaen.  Skissene
er basert på 500 sitteplasser
med dagens/fremtidens rom-
behov, men de gir ikke et
bilde av en fremtidig kirke.
Barnehagens behov kan
dekkes både i underetasjen
eller delvis i den hvite villaen
med et nybygg.  Mulighetene
for parkering under jorda er
ikke anbefalt av kostnads-
hensyn. Arkitekten som har
levert mulighetsskissene be-

merker at det ville vært guns-
tig med mer rom rundt kirke-
bygget. Plangruppen har
basert sitt arbeid på det til-
gjengelige arealet. Kostnads-
anslagene fra andre kirkebygg
indikerer at en ny kirke på
Fevik kan holdes innenfor en
ramme på 75 mill kr.

Forslag til gjennom-
føringsplan

Plangruppen har blitt enig
om et forslag til gjennom-
føringsplan for Fevik nye kirke
slik:  

•Avklare fysiske ramme-
betingelser for ny kirke og av-
klare bruk av arkitekt-kon-
kurranse. 

•Søke om finansiering av ar-
kitektkonkurransen.  

•Forberedelse og gjennom-
føring av arkitektkonkurranse,
oktober 2018 til mars 2019. 

•Sikre politisk støtte for
bygging av ny kirke på Fevik -
april til september 2019. 

•Utarbeide reguleringsplan/
endring med basis i vinner-
utkastet, august 2019 til høst
2020. 

•Sikre politisk vedtak om
videre prosjektering og byg -

ging, høst 2020. 
•Kontrahering av arkitekt og

spesialrådgivere, januar/fe-
bruar 2021. 

•Detaljprosjektering og byg -
ging, februar 2021 til desem -
ber 2023. 

Fra arbeidet i PR- og
innsamlingsgruppen

PR-og innsamlingsgruppen
har sett på muligheter for å
drive PR og samle inn penger,
som er  to sider av samme sak.
Gruppen skal ikke bare skape
engasjement for en ny kirke,
men også rundt drømmen om
et revitalisert lokalsamfunn på
Fevik.  En kirke som ikke bare
er et møtepunkt noen søn -
dager i måneden, men et
møtepunkt for alle, alltid. En
kirke der mange trives og har
lyst til å bidra med noe. En ny
kirke vil gi muligheter for et
møtested som lokalsamfunnet
kan være stolt av.

Forslag til PR-tiltak
Gruppen har arbeidet med

tiltak for å gi informasjon om
arbeidet i kirka og har inn-
hentet tilbud om filming av
aktivitetene knyttet til kirka.

Sosiale media vil bli tatt i bruk.
Det er allerede planlagt en
«kick off»  i januar 2019 hvor
«Autofil» Jan Erik Larsen skal
delta. Tiltak for innsamling vil
komme i gang for fullt når det
foreligger arkitekt-forslag for
utforming av kirkebygget. Fo-
reløpig målsetting for innsam-
lingen utgjør 10-15 mill kr.
Hva slags kirke vil du ha?

Hva er ditt ønske for Fevik
nye kirke?  Hva med utform-
ingen? Skal den se ut som en
kirke? Skal den ha eget tårn?
Hvilke byggematerialer skal
benyttes? Skal den ha solcel-
lepanel på taket?  Skal den
fungere som en Sjømanns-
kirke? En arbeidskirke?  En
kirke for alle, også for deg? Skal
den være en kirke med kultur?
En kirke som møte sted mel-
lom Gud og mennes ker, mel-
lom mennes ker, gene rasjoner
og kulturer?  En allsidig hver-
dagskirke for me nig het og
nærmiljø og  sam tidig  ivareta
behovet for ver dig het og
høytid?

Kom gjerne med dine syns-
punkter til gruppene

F PER ARNE GULSTAD
leder for menighetsrådet

Bildene over er av Strand kirke på Tau i Rogaland. Bygg-
ingen av den skal starte i sommer. En ny kirke på Fevik vil
ikke komme til å likne denne. De fysiske forutsetningene og
kravene på Fevik er helt annerledes, både inne og ute.

De som ga informasjon på menighetsmøtet var fra venstre:
Menighetsrådets leder Per Arne Gulstad, leder av PR- og
innsamlingsgruppen Oddvar Tveito, leder av plangruppen
Bent Sætra og kirkesjef Jan Ivar Strømsodd.

I forrige nummer av Fjæreposten fortalte jeg en liten historie
om tidligere sokneprest i Fjære, Tor Sandnæs, med over-
skriften «En prest-asjon». Jeg fortalte om soknepresten som
overrasket oss med gode turnprestasjoner i godt voksen
alder.

Etter at dette hadde stått på trykk dumpet det en dag ned
et brev på menighetskontoret med adresse til Fjæreposten.

Jeg gjengir  brevet her:

Til Fjæreposten
Fikk tilsendt «Kan huske» og fikk lyst til å skrive svar, for-

nøyelig var det. Men noen feil.
Tor var 1,74 m og trygg sjåfør og glad for Kjell Olav som

medarbeider. Jeg savna det egentlig.
Det skal dere få, et ord jeg er glad i og glad for Jesus sa: «Jeg

vil ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.»
Les Joh. ev fra kap. 14, v. 15 og 16. 
Takk for rike år i Grimstad og Fjære.
Gud velsigne små og store.

Hilsen Synnøve Sandnes, 103 år
Vesterven 4 , Farsund.

Hele brevet var skrevet med sirlig håndskrift.
Dette var fantastisk morsomt. Vi har nok ikke noen gang

tidligere fått leserbrev fra en så gammel leser av Fjære-
posten.

Jeg må få understreke at Tor Sandnæs og jeg  hadde et
særdeles godt forhold og at tiden sammen med ham og
Synnøve var rik på fine opplevelser.

Morsom opplevelse! Neste gang jeg er i Farsund så stikker
jeg innom.

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
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Det ble en stor dag for mange
i den vesle landsbyen Oju -
banda i delstaten Andhra
Pradesh i India. Tid for
«dedication», det vil si inn-
vielse og snorklipping, for-
bønn, hilsener og fest i den
nye kirka som nå er reist.
Sponset av Fjære menighet i
Grimstad! Et kirkebygg med
tilbud om fellesskap, omsorg
og evangelisk undervisning
for store og små.

Det var på sjølveste 1.pås-
kedag, den 1.april,  at den ves-
le menigheten i landsbyen
kunne markere begivenheten.
Sammen med de nasjonale le-
derne i indiske Evangelistens
Helping Hand og tidligere
leder av Evangelistens Mi-
sjonstjeneste Tor Marius
Gaus laa, som også repre sen -

terte Evangelisk Orientmi-
sjon. Han fikk æren av å
klippe snora og «skride» inn i
kirkerommet med tent lys i
handa sammen med de andre
deltakerne.

Arbeidet med kirkebygget
startet sist i februar. Bygget er
reist i blokker, med takkon-
struksjon i stål og takplater —
god løsning også med tanke
på sultne småmaur som elsker
å spise opp trekonstruksjon.
Åpne vinduer i bokstavelig
forstand under åpningsdagen.
Siden kommer det gitter på
plass der.

Det er plass til mange i den
vesle kirka. For alle sitter på
golvet, som skikk er i kirkene i
India. Da kan en stu seg godt
sammen. Under taket, i for-
svarlig høyde fra hodene,
sørget vifta for god sirkulasjon
av lufta. Mikrofoner og for-
sterkeranlegg som brakte

sang og ord ut, også til dem
som måtte befinne seg uten-
for. Ingen skal beskylde de
troende i India for å «gjemme
seg på bedehuset», slik det
ofte hevdes om troende i
Norge.

Pastorekteparet Ratna Ku -
mari og Ratna Raju som
startet arbeidet både i denne
landsbyen, og i nabolands-
byen Chinnuru for ti år siden,
var tydelig stolte over å ta i
bruk kirka som et tjenlig red-
skap i arbeidet. 

Det var ingen troende i
Ojubanda da ekteparet be-
gynte arbeidet der. Det bor
om lag 300 mennesker i
landsbyen. Om lag 70 prosent
av dem kan lese.  I dag teller
forsamlingen der henimot 50
sjeler. Alle var de samla i kirka
under innvielsen og deltok ak-
tivt i sang og hilsen.

Tor Marius Gauslaa uttrykte

glede over å representere
Evangelistens Misjonstjeneste
og Evangelisk Orientmi-
sjonen. Sjøl er han leder i det
evangeliske hjelpeforetaket
Hjerte Til Hjerte, som ar -
beider i det samme område i
India. Han minnet om at de
ulike foretak er å ligne med
båtlaga som fisket på Gen -
nesaretsjøen, slik det be-

skrives i Bibelen. Og at det var
til Guds ære at båtlaga hjalp
hverandre i sjelevinnerarbei -
det. 

Han lovet også at Fjære
menighet skulle bli informert
om hvordan hjelpen deres var
blitt til velsignelse for liten og
stor i Ojubanda og distriktet
rundt. 

En gledens dag i India
Fjære menighet har støttet kirkebygging i Ojubanda i India

En herlig forsamling med barn og voksne på innvienlsen

F TOR MARIUS GAUSLAA
tekst & foto

Ånden er én
og kilden er
den samme

Et verdig og 
rimelig alternativ.

Byglands
Begravelsesbyråer

Himle
Begravelsesbyrå

May Wenche Himle
Tlf. 901 32 261

Prisinfo.: www.byglands.no

Toplands tema hadde for-
muleringen «Vi slukker tørs ten
ved den samme kilden». Hun
rettet oppmerksomheten mot
at det er kirken selv som har
skapt skillene som har gjort det
vanskelig og til dels umulig å
samarbeide på tvers av disse.
Midt i talen hen vendte hun seg
til pater Sigurd Markussen fra
Den Katolske Kirken i Arendal,
og sa: «Sigurd, du er ikke en
fjern fetter, du er min bror!»
Den vennlige hilsenen satte
ganske sikker igang noen
tanker hos flere i den tallrike
forsamlingen. Hva og hvordan

tenker vi om hverandre og
hverandres forsamlinger?

Det er en kjensgjerning at
skillene var der ikke da kirken
ble født den aller første pinse -
dagen. Tvert imot var den førs-
te pinsen preget av fellesskap
og at kommunikasjon brøt ned
skiller. Den Hellige Ånd gjorde
at alle forsto og evangeliet om
Jesus bredte seg raskt. De som
hadde sett og hørt hadde ett
forsett: Følge Mesteren og for-
telle videre det de hadde lært.

Som menig kirkegjenger var
det godt å høre Anne Mari To-
plands forkynnelse med kloke
tanker om båndene som bin -
der sammen og skaper enhet.

Mange ser med uro på at

ulike typer statistikk, rap porter
og egne erfaringer ser ut til å
fortelle det samme: Kristen tro
er på vikende front i det norske
sammfunnet, mens skaren av
kristne vokser i andre deler av
verden. Grunnene til det kan
være mange, og det finnes nok

mange mer eller mindre vel-
begrunnede meninger om
hvorfor det er blitt slik. Men
det burdet i alle fall være klart
for kirken at dersom den fort -
satt har som målsetting å nå
nye mennesker med evangeliet
om Jesus, så er ikke løsningen å

bruke krefter på ting man har
ulike syn på, men finne
sammen i det man har felles.
Derfor er det denne pinse -
festen av det gode, og det
kunne godt være flere lik -
nende fellesarrangement.

Det er blitt en god tradisjon at mange
menigheter fra ulike kirkesamfunn møtes til
felles pinsegudstjeneste i Fjære parken 2.
pinsedag. Noen velger å ikke delta på
grunn ulike syn i teologiske spørsmål. Nett-
opp det var tema for dagens predikant,
Anne Mari Topland, som til daglig er pastor
i Arendal Frikirke.

F PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto

Anne Mari Topland fra Arendal Frikirke talte til en stor
og lydhør forsamling i Fjæreparken 2. pinsedag.

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

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

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no



SCOTT OM
FREMBRINGEREN

Gud er jordens og altets kilde, frem bringer en
av stoffet omkring en, skaperen av lyset og
livet, kraften og gnisten i det som er til. Han er
også tildanneren av det, han har slup pet
jorden av hånden og satt den i sving med alt
sitt. Nu går den i fart om solen, alt mens den
ruller sig sakte omkring, så stillingen end rer
sig dag for dag. På det vis blir her natt og dag,
blir her sommer og vinter, arbeide og hvile.
Det er innrettet med stor artet innsikt, her er
tatt hensyn til alle sider, alt er uttenkt så fint
og nøiaktig at her enn ikke finnes et insekt,

uten det har fått anvist sin plass — sin opgave
i det veldige bruk og har sin bestemmelse og
sitt mål. Hvordan er det ikke med som -
merfuglen? Hvad er her ikke for et innbyrdes
sam  spill mellem humlen og blomsten,
mellem mulden og treet? Hvor er det ikke
vidunderlig ordnet med vinden og solen og
regnet og alt? Men enda all denne orden er
til, enda så finnes her hoder som mener at her
ingen ordner har vært. Her er intet ophav, her
er ingen skaper, den største frembringelse har
ingen frembringer. Om derimot de samme
hoder får se en usselig hummerteine, så tviler
de ikke et øie blikk på at her har vært en
mester for den. De tar på ingen måte ha sett

ham, teinen er mere enn godt be vis for at han
virkelig må ha vært til. Se, hvor den er for -
nuftig innrettet, her er åpne masker og spiler,
så vannet og lyset får fritt spill. Og dertil er
her to kalver for gjesten, to aldeles patente
dører, som nok lar ham komme inn når han
vil, men vanskelig slipper ham ut igjen. De er
gjort med et makeløst snille, hele teinen er
bare snille og vidner om ophavets kløkt og
forstand. Teinen har sikkert nok sin frem -
bringer, en teine kan vel ikke gjøre sig selv?
Det kloke hode smiler og spør.

Fra Kilden, eller brevet om fiskeren Markus, 
utg. 2018 (Gabriel Scott Selskabet) s. 99-100
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ALLSANG på toppen

I forbindelse med Kulturhelga og Skaperverkstedet i
Fevik kirke 26. og 27. mai, var søndagen avsatt til ProKor
og «Allsang på Toppen»  fra scenen i Fevikparken.
Program met var sanger av Bjørn Eidsvåg.

Bjørn Eidsvåg hører til blant
de omstridte. Presten, rocke -
ren, skuespilleren, tru ba duren
og låtskriveren har sørget for å
skaffe seg et kamelon-likende
image som gjør at mange ikke
riktig vet hvor de har ham.
Akkurat det får Vår Herre
gjøre opp med Bjørn om når
den tid kommer. På Fevik-
toppen denne søndagen var
det definitivt mannens sanger,
særlig fra hans tidlig produk-

sjon, som var i fokus — sanger
fra en lang karriere som har
endret seg mye underveis.
særlig med vekt tidlige sanger.
Uansett hva man måtte mene
om om herr Eidsvåg, så er det
ikke til å komme ifra at han
har forsynt oss med en rekke
tankevekkende og inn i sjelen
nærgående tekster og til
fengende melodier. ProKor
hadde valgt ut et stort knippe
gamle og kjente sanger som
publikum fikk synge med på,
trygt ledet av ProKor med
egne og innlånte solister. Et
bunnsolid band — Trygve
Songe, Svein Haugen og Hans

Kjelløkken, ledet av Fevik
kirkes egen musikalske leder,
Kirsti P. Haugen, sørget for
takt og tone. 

Parken på Feviktoppen
egner seg godt til slike intime
arrange ment, hvor de gamle
gravhaugene får gjøre nytte
som små amfier. Med litt til-
rettelegging fra kommunen,
for eksempel med et par tre
solide, perma nente strøm-
uttak, ville det vært enda enk-
lere å håndtere lyd/lys til en
scene og matservering og
kafé. Noe å tenke på for en
eller annen etat.

F PEER RØDAL HAUGEN
tekst

F ERLEND GUNSTVEIT
foto

En fast musikkpaviljong i parken hadde gjort seg, og sikkert
også øket antallet arrrangement. Men det er vel for mye å
håpe på. 

Kjell-Olav Haugen har
alltid vært begeistret for
Eidsvågs sanger, og
fremfører dem selv i
mange sammenhenger.
Denne gangen var han
gjestesolist for ProKor.


