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Fjæreposten
   menighetsavis for Fjære

14. ÅRG.

LEDER

Å gi er å ta imot

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.

William Bøe-Hansen 
Døpt i Fjære kirke 24. juni

Marius Lia 
Døpt i Fjære kirke 24. juni

Håvard Øvrevik Larsen 
Døpt i Fjære kirke 24. juni

Eirik August Slåttbakk Andersen 
Døpt i Fjære kirke 24. juni

Erlend Olden Hansen 
Døpt i Fjære kirke 24. juni

F PEER RØDAL HAUGEN 
REDAKTØR

 
Unni Dykesteen Blom-Bakke 
Sylvi Johanne Fredriksen 
Berit Løland Nilsen 
Karsten Abrahamsen 
Ruth Konnestad 
Rigmor Birgitta Holth 
Unni Larsen 
Anne G Jacobsen 
Karen Annicka Egeberg Hansen

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!

Det er noe med Jesu blikk. Når jeg leser fortelligene som 
handler om møter mellom Jesus og enkeltmennesker, tenker 
jeg: Den som kunne sett det blikket, øynene hans som ser ett 
enkelt menneske. Fordi vi ikke kan se disse øynene, oppleve 
dette blikket fysisk, tror jeg vi har fått alle fortellingene som for-
teller om disse møtene. Og jeg tror vi har fått dem overlevert 
fordi alle som opplevde dem forsto at de var viktige og hadde 
noe å si til andre enn de direkte involverte. Disse blikkene, disse 
møtene, forteller noe sentralt om Jesus, om hvem han er, 
hvordan han er og hva han ville at hver enkelt som møtte ham 
skulle kjenne dypt, dypt inni seg. 

Ett av disse møtene har Vidar Øvland trukket fram i andakten 
sin på side 10. Ikke noe i fortellingen sier at kvinnen som gir bort 
sine siste slanter som gave til tempelet, møtte Jesus blikk. Men 
Jesus så henne. Ja, utifra det han sier, så så han like inn i hennes 
indre og kunne fortelle at denne kvinnen ønsket å ære Gud 
med en gave selv om det hun kunne gi ikke var så mye. Slik har 
jeg óg tenkt iblant, og kanskje du også: «Jesus, jeg er ikke så mye 
å rope hurra for, men jeg ønsker å tjene med det jeg er og kan!» 

En annen fortelling som jeg elsker, både fordi jeg kan se den 
så levende for meg, og fordi den også forteller meg hvordan det 
som legges i Jesu hender, konkret og i overført betydning, blir til 
noe nytt, noe annet og større, er fortellingen om Jesus som 
mettet fem tusen menn, og i tillegg kvinner og barn. Les i 
Johannes 6. Trolig var det altså nærmere ti tusen enn fem. Men, 
det starta med ei nistepakke. «Dere skal gi dem mat», sier Jesus 
til disiplene. Hoderysting. Har det klikket for ham?  

Men takk skal du ha, Andreas. Du har vist meg hva TRO er. 
Han blir sitert slik:  «Det er et barn her som har fem byggbrød 
og to fisker. Men hva er det til så mange?» Fordi han tror gir han 
det en sjanse, og fordi han tviler setter han ord på det også, i en 
og samme handling. Den lille gutten hadde trolig fått med seg 
niste for dagen da han hadde sagt at han ville ut og se denne 
Jesus-fyren. «Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds 
rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»  (Mark. 
10,15) Det skulle disiplene få høre av Jesus seinere. Der og da, 
med ei lita nistepakke i hendene, er i alle fall to par oppspilte, 
undrende øyne, rettet mot Jesus, og Andreas er  like mye barn 
som barnet med nisten. I en absurd situasjon. Så lite å sette inn 
for å løse en kjempeutfordring! Vannvidd.  

Men, det er slik Gudsriket vokser og alltid har vokst, ved at det 
lille som ser så puslete og lite ut i den store sammenhengen, 
overgis til Gud. Og underet skjer. Det blir mat til alle, ja det blir 
mer til overs enn det som som var utgangspunktet! Det skjedde 
der, og i nye og annerldes former har det skjedd igjen og igjen 
opp gjennom historien. Verdien og muligheten ligger ikke i 
størrelsen eller dugeligheten eller storheten på det vi bringer til 
Gud, enten det er fysiske gaver, tjenester eller selve livet vårt. Det 
er AT vi bringer det til ham som teller. Fordi vi har lyst, vi vil, vi 
ønsker å gi det til ham, ofre det, gi det tilbake, eller hva du vil 
kalle det. En kjærlighetsgave. Da kan Gud handle. Derfor 
tvinger han ingen til å elske seg. Han vil vi skal komme med alt 
vårt fordi vi ønsker det, vil det. Så skjer underet — i livet vårt, i 
menigheten, i verden, i historien. 

Men altså det lille barnet med nisten: Tenk hva det hadde å 
fortelle da det kom hjem den kvelden! «Mamma, jeg måtte dele 
maten min med noen. De var vel ca ti tusen, og alle ble mette! 
Helt sant!» Han eller hun lærte noe avgjørende den dagen: 

At å gi er å ta imot.

David Vestøl 
Døpt i Fjære kirke 24. juni

Andreas Rei Urland 
Døpt i Fjære kirke 22. juli

Nora Christine Wolles Van Goudoever 
Døpt i Fjære kirke 22. juli

Benjamin André Nielsen 
Døpt i Fjære kirke 22. juli

Caspian Emiil Nettum 
Døpt i Fjære kirke 22. juli

Alise Jacobsen Akeland 
Døpt i Fjære kirke 5. august
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I Fjære menighet ønsker vi å skape trygge møte-
plasser for barn og unge.  Der kan de ha det gøy, bli 
sett og oppleve seg inkludert i et kristent fellesskap. 
Det skjer gjennom varierte tilbud til store og små 
knyttet til Fevik kirke, Fjære kirke og FMU-bygget. Du 
kan være med å gjøre dette mulig ved å gi din gave 
til arbeidet blant barn og unge. 
 
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.  For å realisere  
dette  trenger vi flere faste givere.  Vi ønsker å øke an-
tall givere fra 20 til 400. Alle gaver er viktige om det 
skjer månedlig eller annet.  
Her er noen eksempler på hva kr 500 kan brukes til: 
 
•    4 stk barnebibler til 4-åringer 
•    Lønn til en barne- og ungdomsarbeider  
     på en samling 

•    Subsidiering av turer for tenåringer slik at  
     alle kan delta  
Alle medlemmer i Fjære menighet vil i tiden fremover 
få utfordringen om å  «GI : EN GOD START» for barn og 
unge. Tar du utfordringen?   
 
Gaven kan overføres til bankkonto 2840.31.19581. I 
nettbanken kan du ordne med en fast månedlig over-
føring.  Hvis du ikke bruker nettbank, kan du be om en 
fast overføring hos din bankforbindelse. Merk over-
føringen «En god start». Du får skattefradrag for gaver 
inntil kr 40 000 i 2018. For mer informasjon om 
gaver kan du gjerne kontakte Fjære  menighetskontor 
på tlf 37 09 01 13. 
Vi er takknemlige for at vi allerede har fått flere nye 
faste givere. Materiell og logo er under arbeid og vil 
bli presentert etter hvert. Men det er bare å melde seg 
på!

GI :  EN GOD START

TAKK 
 til alle dere som husket på Fjæreposten  

med en sommergave!

Eline Stribolt Thygesen 
Døpt i Fjære kirke 5. august

Zara Kjær Brasøy 
Døpt i Fjære kirke 5. august

Adrian Aarhus Bang 
Døpt i Fjære kirke 8. juli

Kristine Heitmann Dalholt 
Døpt i Fjære kirke 8. juli

Sara Notilie Storhaug 
Døpt i Fjære kirke 8. juli

JEG STOLER PÅ JESUS 
Å tro på Gud betyr formeg noe helt annet enn før, da hadde jeg en teoretisk tro. Å 
tro på Gud er for meg i dag like naturlig som reg og solskinn. 
For meg betyr Jesus Guds mulighet til å vise menneskeslekten at Han går med oss 
og er midt i blant oss. Jesus er Guds vitnesbyrd om at vi ikke bare har en Gud som 
er Skaperen. Vi har en Gud som kommer til oss for å gjenløse oss mennesker til seg. 
Derfor våger jeg å stole på Jesus – som en bednådet synder og som dronning. 
 

Dronning Margrethe av Danmark 
til Berlingske Tidende
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I Fevik kirke er det mandagen som 
er den store sangdagen, derav 
navnet «Super-mandag». De aller 
minste kan melde seg på Babysang, 
som starter opp mandag 10. 
september på formiddagen med 
sangpedagog Ellen Halvorsen Ler -
vold. Hun leder også barne sangen, 
som er for barn under skolealder. 
Her er det sang, dans, rim og regler, 
og rytmeinstru menter ca. fra kl. 
16.45. Men du kan komme fra kl. 
16.00 og få servert middag til 20 kr 
pr. person. Dermed slipper du 
hjemom, men kan komme direkte 
til kirka rett etter å ha hentet barn i 
barnehagen.  

Det er barnesang hver mandag fra 
og med 3. september, med unntak 
av skolens ferier. En gang i måneden 
er det Familieklubb for alle som går i 
kor, babysang, barnesang, og ellers 
alle andre barn, foreldre, bestefor-
eldre. Her blir det servert rimelig 
middag, det er lek, sang og andakt.  

Etter at barnesangerne så vidt har 
rukket å forlate bygget, er turen 
kommet for korøvelse med Elle 
Melle Mini, som er barnekor for 
dem som går siste året i barnehagen 
til og med 2. klasse. Her er det også 
Ellen som er kor-leder. Kirsti 
Pedersen Haugen har ansvaret for 
Elle Melle Tween som øver til sist på 
mandagen. Koret er åpent for barn 
fra 3. klasse til og med 7. klasse. Ung-
domskoret Joy øver tirsdager, også 
med Kirsti. Hun leder også voksen-
koret Prokor annenhver onsdag i 
Fevik kirke, mens Andrea Maini 
leder øvelsene til Fjære kammerkor 
hver onsdag i Fjære kirke. 

 
Superfornøyde korsangere 

Fjæreposten var på besøk på Elle 
Melle-korenes øvelse, og intervjuet 
noen av kormedlemmene om 
hvordan det er å gå i kor. Silje og 
Elisa (13 år) går i kor fordi de er glad 
i å synge, være sammen med andre 
som har samme interesser, og være 
seg selv. De har likt aller best å dra 
på overnatting med koret til Post-

mannslaget på Marivold, og å synge 
på konserter. Vilde og Celine (8 år) 
har gått i Elle Melle Mini i 4 år, 
mener at høydepunktet er: «å synge 
på Frivolltun til påske, og få pås-
keegg!». De er begge fornøyde med 
korlederen sin: «Ellen er veldig 
snill!» Vemund (11 år) som har gått i 
Elle Melle Tween i et halvt år, syns 
det morsomste er å synge på 
«Connection» på Betania i Grim-
stad.  Sunniva (14år) har gått i kor i 9 
år, og elsker sang og musikk. Hun 
forteller at «Kirsti er helt fantastisk. 
Hun jobber på for å finne sanger, 
tenke ut solister og de forskjellige 
stemmene. Hun bryr seg om alle, og 
er ekstremt dyktig.» Maren (11 år) 
liker godt kjekspausene i kor -
øvelsene, og å være med på jule-
spillet på julaften. Hun sier at Kirsti 
er «oppmuntrende og glad, noe som 
gjør at vi får energi».  Hun avslutter 
med en oppfordring til andre som 
kjenner at de har et sang hjertet: «Jeg 
syns at hvis du vil begynne i kor, så 
gjør det!! Det er supergøy!» 

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

Vi ønsker at barna våre skal vokse opp og være i stand til å ta egne gode valg 
i livene sine, men hvordan gjør vi det? Overlater vi dem til å velge selv helt fra 
de er små–såkalt fri oppdragelse? «Hva velger du å ha til frokost?» «Is og 
sjokoladepudding!». Små barn vet ikke alltid hva som er best for dem, og det 
er vi som foreldre som mange ganger må ta gode avgjørelser for dem, 
introdusere dem for forskjellige ting og aktiviteter, lære dem, vise dem. 
Underveis i oppveksten trenes barnet til å velge. En treåring kan ikke be-
stemme seg for å gå med shorts og t-skjorte om vinteren, men kan få valget 
mellom den rosa eller gule ullgenseren. Etter hvert som barnet blir større, får 
det mulighet til å ta større avgjørelser selv. Fritidsaktiviteter, skole, venner, 
kjæreste, jobb, bolig osv. Dersom barnet har lært hvordan et sunt kosthold 
skal være, er sannsynligheten ganske stor for at lærdommen blir med videre 
også i voksen alder. Dersom vi har lært barnet om bruk av penger, sparing, 
lønn for småjobber etc., håper vi at den gode kunnskapen skal forhindre dår-
lige økonomiske valg i ungdomstiden og i voksen alder. 

Hvor kommer troen inn? Valg av tro? Overlater vi dem til å velge selv helt 
fra de er små? Foreldrene velger for barna sine, enten de velger å fortelle dem 
om Gud eller ikke. Når barnet blir eldre, velger det på et tidspunkt, å tro eller 
ikke å tro. Men på hvilket grunnlag? Noen valg i livet er viktigere enn andre, 
men ved alle valg må man ha mer eller mindre informasjon, erfaring, opplev-
else og kunnskap for å ta gode valg. «Lær den unge veien han skal gå, så for-
later han den ikke når han blir gammel (Ordspråkene 22,6).» 

Hvert år starter konfirmasjonsundervisningen i Fjære menighet på høsten 
for 9. klassinger. Konfirmasjon betyr å bekrefte/stadfeste. Dette kan være en 
fin tid for ungdommer til å lære mer om, og få erfaringer med den kristne 
troen. Om konfirmanten i tillegg i oppveksten har fått med seg noen søn-
dagsskoletimer, trosopplæringstiltak, gudstjenester, speider, og/eller har for-
eldre som har lært barnet å be og lest i barnebibelen sammen, så har kon-
firmanten et godt grunnlag å ta et valg på. Bekrefte/stadfeste troen. Men her 
er det også store variasjoner blant både ungdom og voksne. Noen trenger å 
høre mye forkynnelse, før en egen tro modnes frem, mens andre kan få en 
sterk overbevisning om tro av et bibelvers eller en sang.  

Uansett hvordan trosvalget skjer, er det slik at troen trenger næring for å 
vokse og for å overleve. Kroppen vår trenger mat, og det samme gjør troen. 
Troen er også et forhold til Gud. Et ektepar trenger å bruke tid sammen for at 
forholdet skal vedvare og vokse. På samme måte trenger vi å bruke tid 
sammen med Gud for at fellesskapet skal bestå og bli sterkere. Jesus ønsker 
aldri å slippe taket, men tvinger ingen til samfunn med ham. Han strekker 
sine hender ut mot oss og venter. Valget er ditt. Det er ikke for sent. 

Riktig svar: 
1.   2. Bergprekenen 
2.  X. Nikodemus 
3.  1. Genesaretsjøen 
4.  X. Samson 
5.  2. Abraham 

1 Hvor er sitatet: «Hver dag har nok med sin egen 
plage» hentet fra? 

1. Ordspråkene   X. Jobs bok   2. Bergprekenen 
2 Hvem sa: «Hvordan kan en som er gammel, bli 
født»? 

1. Sakkeus   X. Nikodemus   2. Johannes 
3 Hva het sjøen hvor Jesus stillet stormen? 

1. Genesaretsjøen   X.   Sivsjøen   2.   Negevsjøen 
4 Hvem mistet de sterke kreftene sine da de klippet 
håret av ham? 

1. Elia   X. Samson   2. Jeremia 
5 Til hvem sa Gud: «Jeg vil gjøre deg til et stort folk. I 
deg skal alle slekter på jorden velsignes.»? 

1. Adam   X. Jakob   2. Abraham  

F INGUNN METVEIT OLSEN 
MENIGHETSPEDAGOG

BIBEL quiz

Egne valg
FRA MENIGHETSPEDAGOGEN

«Syng i kor,  
liten og stor, 
lillesøster,  
storebror»  
Slik lyder en av sangene fra Elle Melle-korets 
repertoar, og det er også en oppfordring til å 
starte i kor, barnesang eller babysang. I Fevik 
kirke er det sangtilbud til både de som ennå 
ikke kan krabbe og gå, barnehagebarn, små 
skolebarn, store skolebarn og ungdom, og det 
er også kor for voksne både i Fevik kirke og i 
Fjære kirke.

F INGUNN METVEIT OLSEN 
tekst & foto

 MAREN (11)
 ELISA (13) OG SILJE (13)  SUNNIVA (14)

 VEMUND (11)

 KORA FÅR STADIG SPØRSMÅL OM Å DELTA 

 CELINE (8) OG VILDE (8) 
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Tidlig mandag morgen 6 
august vendte vi FMU-bussen 
mot Tyskland, og over-
nattingsstedet var Center 
Parks. Her har FMU vært en 
rekke ganger før, og vi var 
mange som gledet oss. 
Turfølget bestod av bereiste 
FMU-ere, nylig konfirmerte, 
nye FMU-ere som hev seg 
med i siste liten. 

Med stø hånd førte bussjåfør 
Knut oss trygt til leiren der vi 
skulle tilbringe den neste uken, 

nemlig Center Parks Bispinger. 
Her leide vi sykler som vi 
brukte i leiren for å besøke ba-
deland, bowling, restauranter, 
butikker, dyrehagen og volley-
ballbanen – for å nevne noe. Vi 
fant oss fort til rette på 
hyttene, der vi selv skulle lage 
frokost, middag og kvelds de 
dagene vi ikke var på utflukt. 
Innkjøpsansvarlige Serine og 
Torill bistod hyttene med 
matlevering, og det sier seg 
selv at resultatet var en 
strålende kulinarisk opplev-
else. 

 

Trosopplæring på tur 
Hver morgen startet vi med 

et ord for dagen og lovsang 
med lovsangsteamet. Et ord 
for dagen og en forberedelse 
på andakten på kveldsmøtet 
ble gitt. Gjennom troslære, 
lovsang, leker og konkurranser 
opplevde vi samholdet som ble 
skapt gjennom turen. Etter 
kveldsmøte hadde vi som van-
lig Nikodemus-kro der vi invi -
terte på litt snacks og gode 
samtaler. 

 
Hos Schumacher 

Tradisjonen tro ble det fart 

og spenning da vi gjestet Ralph 
Schumachers egen go-kart-
bane. Her var det jevnt i 
toppen og jevnt i bunnen. Med 
en knapp seier var det under-
tegnende som i år igjen kjørte 
raskest, mens vågale Adele ble 
en god nummer to – med kun 
hundredeler som skilte. Etter 
Adele kom Frederick i full fart 
med hovedfeltet hakk i hæl, og 
vi kan vel si at det nærmest ble 
pallplassering på hele FMU. På 
veien hjem gjestet vi «opp-
ned-huset», der ordtaket 
«hæla i taket» gjaldt til fulle. 

 

Heide Park og Lüneburg 
En annen dag reiste vi til 

Heide Park, en av Europas 
største fritidsparker med berg-
og-dalbaner. Her var det om å 
gjøre å ta flest karuseller på 
kortest mulig tid, vinne FMU-
vannkrigen og klare dagens 
konkurranse: Henge i en stang 
over 2 minutter for å vinne en 
gigantisk flamingobamse til 
den evige optimistiske Kjell-
Olav. Selv de sterkeste kon-
firmanter holdt ikke over mi-
nuttet, og en litt skuffet 
Haugen måtte nøye seg med å 
kjøpe en liten flamingobamse i 

 Mission possible
Vi er hjemme fra nok en strålende FMU-sommertur. Vi er fylt av gode minner, flotte inntrykk, nye 
vennskap – og vi har blitt bedre kjent med troa vår. Sommerturen er med å legge grunnlaget 
for felleskapet i året som kommer. For mange er sommerturen med FMU årets høydepunkt. 
Mange har undret seg over at det fungerer så bra, med så mange ulike ungdommer sammen 
på tur. Men det har vist seg år etter år, at det går an — mission possible!

F ERLEND GUNSTVEIT 
tekst

byen dagen etter. 
Dagen etter inntok vi 

Lüneburg, et shopping eldo -
rado ikke så langt fra leiren. 
Her gikk kortene varme og 
lommebøkene lette, og da vi 
samlet oss for å spise et felles-
måltid på restaurant midt på 
dagen var det fortsatt et over-
veldende shoppinghumør på 
en del av jentene. 

 
Lagånd-olympiade 

Tradisjonen tro arrangerte 
vi en olympiade med fokus på 
lagånd og samarbeid. Etter 
harde kamper i volleyball, 

tårnbygging, fotball og heia -
rop-konkurranse var det 
superlaget «Gutta og Frede -
rick» som stakk av med gull-
medaljen. 

 
Minner og inspirasjon 

Etter en fantastisk sitter vi 
igjen med fantastiske minner, 
glede, energi og inspirasjon. Å 
være på en av turene med 
FMU er for mange høyde -
punktet gjennom året. Vi 
slipper taket i hverdagen, vi 
reiser til et sted langt borte 
sammen med mennesker som 
sammen ønsker gode opplev-

elser. Vi reiser med et bredt 
spekter av ungdommer i en 
viktig, og til tider, sårbar fase i 
livet. Å kunne bidra til at ung-
dom opplever omsorg, mest-
ringsfølelse og følelsen av 
tilhørighet er noe av det 
viktigste man kan oppnå som 
ungdomsledere. Det er sterkt 
å oppleve at arbeidet menig -
heten legger ned for og med 
ungdommen gir resultater. 
Derfor ønsker vi i FMU resten 
av menigheten velkommen til 
dugnad i forkant av auksjonen 
og loppemarkedet i år, lørdag 
1. september. 

Takk 
Samtidig vil jeg takke ledere 

som etter flere års innsats nå 
tar pause for å dra ut på nye 
eventyr i livet. Fantastiske 
ungdomsledere som i flere år 
har lagt ned utallige dugnad-
stimer for Gud, menighet og 
ungdom – og vi gleder oss til å 
se dere igjen når dere kommer 
tilbake. Vi som fortsetter i 
FMU gleder oss til å ta fatt på 
et nytt år med turer, ar-
rangementer, mandagskvel -
der, minilederkurs og kon-
firmantundervisning.
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Vi reiser med et 
bredt spekter av 
ungdommer i en 
viktig, og til tider 
sårbar, fase i livet.

 F
M

U 
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Hva gjør man når det rasles med sparekniven, når det 
ser ut for at nedbemanning og andre nedskjæringer er 
eneste løsning for å få endene til å møtes? I Fjære 
menighet prøver man i alle fall å snu på flisa: Hvordan 
kan vi få gjort mer enn vi klarer i dag? Hva skal til for å 
lykkes med det? Og så setter man noen engasjerte og 
kompetente folk til å jobbe med saken.

Vi ønsker jo å gjøre mer!

Agder og Telemark bis-
pedømme startet i år et pro-
sjekt for å styrke gaveinn-
tektene i menighetene. Fjære 
menighet er en av rundt 25 
som er med som pilot menig -
heter i år. Lokalt har man gitt 
givertjenesten sin et eget 
navn. I Fjære har kommitéen 
valgt å kalle satsingen «Gi en 
god start», for å understreke 
formålet, å gi barn og unge en 

god start i livet. 
— 8000 hører til Fjære 

menighet. 20 av dem er faste 
givere. De 20 vi har er viktige, 
men de utgjør bare en kvart 
prosent av medlem mene, sier 
Carina Thomsen Lindvall. 
Sammen med Per Arne Gul-
stad, som er leder for menig-
hetsrådet, Anders Topland og 
Anne Marie Midtbøe utgjør 
hun menighetens økonomi-
utvalg, som har som mål å øke 
antallet faste givere. I første 
omgang håper de å komme 

opp i 400. 
— Det burde være lett å få 

med flere, sier Anders. 
— Jeg kan jo bare se meg 

rundt i min nærmeste krets. 
Flere er jo sterkt knytta til 
Fjære menighet, men de er 
bare ikke faste givere. Det 
burde de eller kunne de være, 
sier han. 

Saken er kanskje at mange i 
årevis har gitt gjennom kol -
lekten i gudstjenesten, og slik 
støttet både menighets-
arbeidet, og en hel rekke 

Kirkelandskapet er i endring. 
Det er ikke som «før i tida», og 
det har det vel heller aldri 

vært… Men for oss som vokste opp på 50-, 60- og 70-tallet, og 
før det, ser vi at store forandringer har kommet nesten 
samtidig, uten at vi kanskje har tenkt så mye over det. 

 
Løsriving fra staten 

Lokalt ser vi at parallelt med at folk ble mer mobile, gikk ak-
tiviteten på svært mange av bedehusene drastisk nedover, med 
det resultat at de fleste nå er nedlagt. Bare på Vik og Hesnes er 
det fortsatt aktivitet. Nasjonalt har det skjedd at noen av de 
store kristne organisasjonene har gått over til å bli egne kirke -
samfunn, og det har fått følger lokalt, også her i Grimstad. 
Samtidig har Den norske kirke blitt løst fra staten og skolen har 
ikke lenger ansvaret for spesifikk kristendomsundervisning. 
Den oppgaven har kirka fått og påtatt seg, og har etablert et 
stort trosopplæringsarbeid. Etter snart femten års erfaring ser 
en nok tydligere og tydeligere hvilken formidabel oppgave det 
er å fylle hullet etter skolens allmenne kristendomsopplæring. 
Til tross for sterke og svake sider ved den ordningen, nådde 
skolen alle med en betydelig kunnskapsformidling som nå er 
betydelig redusert. Kirkas arbeid er basert på frivillig deltakelse 
og man har ikke  på noen måte de samme ressursene, verken 
organisatorisk, bemanningsmessig eller økonomisk som det 
skolen hadde for å utføre dette arbeidet. I tillegg er det slik at 
den støtten som trossamfunn får fra staten, ikke er regulert slik 
at den følger lønns- og prisveksten. Følgelig bindes en større og 
større andel av støtten til lønn, og dermed blir det mindre og 
mindre igjen til å betale andre kostnader knyttet til barne- og 
ungdomsarbeidet. 

 
Fra bedehuset til kirken 

Vi som vokste opp med bedehusene møtte de kristne or-
ganisasjonene der, og ble i større eller mindre grad støttespillere 
og givere til disse organisasjonene og det arbeidet de drev 
innenlands og utenlands. Vi fikk våre favoritter og mange var 
lojale støttespillere år etter år. Den statsfinansierte kirka regnet 
man nok med klarte seg selv, og kollektene i kirka har også i stor 
grad gått til organisasjonene. Via bedehusforsamlingene ble 
det, i tillegg til voksenarbeidet, drevet og finansiert et stort og 
variert barne- og ungdomsarbeid. Etter bedehusnedleggelsene 
har mye av dette arbeidet flyttet over i nye og etablerte 
menigheter og fri kirke sam funn, og mange støttespillere har 
fulgt med over, og lojali teten, til hørig heten og støtten med dem. 
Samtidig har Fjære menighet og Den norske kirke startet opp-
byggingen av et trosopplæringsarbeid rettet mot alle døpes i 
kirken, for å fylle tomrommet etter skolens kristendomsopp-
læring, men også for å være med å ta over noe av det arbeidet 
som tidligere ble drevet på bedehuset. Her har altså skjedd både 
en oppdeling og en forflytting av barne- og ungdomsarbeidet, 
fra bedehus til Fjære menig het, og til større enheter re-
presentert ved nystartede menigheter og de etablerte 
frimenighetene. For Fjære menighets del betyr det at en i større 
grad må skaffe midlene som trengs for å drive et barne- og ung-
domsarbeid, som tross i stor ulønnet innsats fra mange frivillige 
også koster penger. 

Det er ganske sikkert også mange i Fjære menighet som gir 
fast til ett eller annet arbeid, lokalt eller nasjonalt, eller de gir til 
flere ulike formål gjennom kollekten i gudstjenestene. Den nye 
virkelig heten, at det trosopplæringsarbeidet som kirka driver 
også må egenfinansieres, og at det tilskuddet staten gir (til alle 
trossamfunn) ikke strekker til, er ikke så lett å få kommunisert. 
Man har hatt praksisen å gi fast til en eller annen organisasjon 
eller et arbeid/prosjekt, og så har man gitt mer sporadisk til 
kirka gjennom kollekt. 

Mange av de 8000 som til hører Fjære menighet tilhører nok 
generasjonene som står i dette spriket, at de både er knyttet til 
en kristen organisasjon og samtidig kjenner tilhørighet til Fjære 
menighet, fordi de er vokst opp med begge deler. Men an-
delene som ikke har opplevd bedehustiden, vokser, og mange 
av disse kjenner at de primært er knyttet til Fjære menighet.  

Et annerledes 
kirkelandskap
F PEER RØDAL HAUGEN 

tekst & foto

F PEER RØDAL HAUGEN 
tekst & foto

 «Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv.»
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andre organisasjoner. I det nye 
kirkelandskapet trenger 
menig  heten en større be-
vissthet blant medlemmene 
om sin tilhørighet til Fjære, og 
at vi er sammen om å holde 
oppe et godt barne- og ung-
domsarbeid. 

— Hva trengs det penger til? 
— Det koster å holde gående 

et bredt og aktivt barne- og 
ungdomsarbeid. Det kan for 
eksempel være bibler til kon-
firmanter, subsidiering av turer 
slik at alle skal kunne være 
med, materiell til oppfølging av 
dåpsbarn, forteller Per Arne.  

— Det er en klar målsetting 
for Fjære menighet å knytte et 
sterkere bånd til alle som hører 
til menigheten og kjenner seg 
hjemme i Fjære menighet. For 
barn og unge som vokser opp 
her ønsker vi å tilby flere trygge 
og gode kristne fellesskap og 
møteplasser, hvor de kan få en 

god start hvor de får både kris-
tendomskunnskap og trosopp-
læring, understreker han. 

— Ved at flere blir faste 
givere håper vi å skape et større 
engasjement rundt trosopp-
læringen, samtidig som vi får 
inn de nødvendige midlene til å 
betale det det koster. Det er 
bakgrunnen for denne of-
fensiven, forteller han. 

— Situasjonen i dag er slik at 
de midlene vi har til disposisjon 
ikke gir rom for å opprettholde 
det aktivitetsnivået/tilbudet 
som vi har i dag. Det må vi 
prøve å gjøre noe med. Vi 
ønsker jo å gjøre mer enn vi 
gjør i dag, øke tilbudet og inn-
satsen, og ikke skjære ned. Der-
for har vi meldt oss på dette 
prosjektet i bispedømmet, 
både for å lære og for å skape 
en større bevissthet rundt dette 
å drive og være med å bære 
kirkens barne- og ungdoms-

arbeid i en ny tid, sier han. 
— Vi tror jo det er mulig å 

etablere en større lojalitet blant 
de som hører til Fjære 
menighet, at de skal få et eier-
forhold til arbeidet, at folk føler 
dette er et ansvar vi er sammen 
om, hvor vi kan og må delta 
med hver vår skjerv, liten eller 
stor, sier Anders. 

 
Men enn penger 

De tre i komitéen er litt redd 
for at folk skal oppleve at det 
blir mye «pengemas», sam tidig 
som det ikke er til å komme fra 
at det i prosjektet må snakkes 
en del om penger. 

— Vi håper at folkus likevel 
skal være det vi ønsker å utrette 
for midlene vi disponer, under-
streker de alle tre. 

— At folk klarer å se bakenfor 
de kommende kollekt talene – 
hvorfor dette med å gi kommer 
til å «være tema» fremover. 

— I tillegg er det viktig å få 
fram at penger er bare én side 
av saken når vi snakker om å gi. 
Hver og en rår vi også over 
både tid, evner og muligheter 
som kan investeres i arbeidet 
for Guds rike. Vi må være flinke 
til både å utfordre og gi 
mulighet for at mennesker får 
bruke sine tallenter i menig-

hetsarbeidet. Og ikke minst 
trenger vi at det mennesker 
som tar med barne- og ung-
domsarbeidet i bønnene sine, 
både barna, ungdommene og 
lederne.

støtter lokalt ungdomsarbeid 
www.jjuc.no

F.v.: Per Arne Gulstad (menighets-
rådsleder i Fjære), Carine Thomsen 
Lindvall og Anders Topland skal 
jobbe for å øke antallet faste givere 
til Fjære menighet. Sammen med 
daglig leder, Anne Marie Midtbø, ut-
gjør de menighetens økonomiutvalg.

Luk. 8,3b. Prekenteksten søndag 12/8 var utford-
rende, og aktualiserte det nystarta arbeidet for å 
få flere som faste givere til menighetsarbeidet.
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E kan huske... 
  KJELL-OLAV SER TILBAKE

The naked sjef

40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet

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

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

Konfirmantweekenden 1978 regnes som starten på 
FMU. Tenk det er 40 år siden at «Firerbanden» dro det 
hele i gang. Dette har vi tenkt å markere med sju 
mimrekvelder.

FMU foreldrefester var på et 
tidspunkt viden kjent. Folk 
strømmet på for å se hva le-
derne hadde funnet på av 
underholdning denne gang. 

Høsten 1990. var det for-
eldrefest for FMU på bibel-
skolen. Tradisjonen tro så 
måtte vi finne på noe. Vi fant 
på at undertegnede skulle 
rundt å tigge i forretningene 
etter klær, og at vi så skulle 
selge disse plagg for plagg. 
Ideen var god og jeg gikk 
rundt i byen for å tigge klær, 
og hos Øystein Pettersen fikk 
jeg full klaff. Han tente på 
ideen og utstyrte meg med 
flott dress, skjorte og slips og 
sko. Jeg ble virkelig stilig. Da 
festen var godt i gang, tråkka 
vi til med auksjon av klærne 
jeg hadde på meg. 

Stemningen steg i taket, det 
ene plagget etter det andre 
forsvant og til slutt sto jeg i en 
shorts og et handkle. 

— Er det noen som vil ha 
shortsen også? 

 Ja, budene haglet. Så sto jeg 
igjen bare med et handkle og 
ropte ut: 

— Er det noen som vil ha 
handkledet? 

Da var det Esther Jørgensen 
ropte med høy røst fra bakers-
te benk: 

— Ja!  
Og hun fikk tilslaget. Selv-

følgelig så hadde jeg dobbelt 
sett med shortser så jeg sto 
ikke helt naken tilbake. Auk-
sjonen innbrakte 15.000 til 
FMU. 

Grimstad Adressetidendes 
utskremte, Dagfinn Grønn-
lund, skrev om festen og auk-
sjonen. Han skrev at jeg solgte 
håndkledet, dermed lå det 
ann til at alle kunne tenke sitt. 
Han gikk selvfølgelig utifra at 
alle skjønte jeg ikke kastet alle 
klærne . Men ikke alle skjønte 
det, så jeg fikk reaksjoner på 
at slikt ikke gikk an. Rektor på 
Bibelskolen, Kurt Hjemdal, 
ringte, og han tenkte på hva 
Bibelskolens givere ville si. 
Han ble beroliget da jeg for-
talte hva som hadde skjedd. 
Dagfinn måtte rykke ut i neste 
avis og forsikre at Haugen 
ikke solgte alle klærne. 

Morsomt var det at Dag-
bladet snappet opp saken og 
skrev om det på sistesiden. 
Min bror var i Oslo på tur og 
fikk med seg reportasjen med 
overskrift «Stripping på Bibel-
skolen». Han viste det til min 
mor, men hun reagerte ikke 
for hun viste ikke hva stripp-
ing var. 

Mimrekvelder 
med «firerbanden»

På mimrekveldene vil vi vise gamle filmer, 
dele minner og prates. Ta gjerne med bilder 
hvis du har. Vi håper gamle FMU’ere har lyst 
til å treffes, eller har lyst til å se hvordan du 
så ut for 40 år siden. Alle som på en eller 
annen måte har vært støttespillere i disse 
årene er spesielt velkommen. Alle sam-
lingene er på FMUbygget.  

 
Lørdag 13. oktober kl 19.00 
Filmer som vises: Konfirmantweekend 1978 
(4min), Sommerturene: LUS Kongsvinger 
1979 (22min), Holmsborg 1980 (10min), 
Fjærland 1981 (14 min), Borås/Holmsborg 
1982 (14min), Scharbeutz/Holmsborg 1983 
(50min)  
                                 
Lørdag 10. november kl 19.00 
Filmer som vises: Borås/Holmsborg 1984 
(49min), Fjærland 1985 (59min),  
Kl 22 NATTKINO: FMU/s eneste spille -
film vises; «Alt for høna». 

Fredag 28. desember kl 19.00  
Filmer som vises: Holmsborg/Damp 2000 
1986 (60min), Kempfervennen 1987 (22min) 
– Skara/Holmsborg 1988 (56min) 

 
Lørdag 19. januar kl 19.00 
Filmer som vises: Paris 1989 (60min), 
Borås/Holmsborg 1990 (77min) 

 
Lørdag 16. februar kl 19.00 
Filmer som vises: Kempfervennen 1991 
(65min), Stade/Holmsborg 1992 (105min) 

 
Lørdag 9. mars kl 19.00 
Filmer som vises: Paris 1993 (49min), 
Fjærland 1994 (60min) 

 
Lørdag 6. april kl 19.00 
Filmer som vises: Kempervennen 1995 
(48min) – Holmsborg 1996 (51min),  
Bispingen 1997 (41min) 

           

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 
FMU-huset mandag kl. 18:00 
FMU-bussen går fra Haugeneskrysset ca. 17:35 
• ALFSAM, FMU 
FMU-huset annenhver torsdag kl. 18:00-20:00 
• SØNDAGSSKOLE, VIK bedehus 
Vik bedehus hver søndag kl. 11:00-12:00 
• FREDAGSKLUBB PÅ VIK bedehus 
• JENTEFORENING, HESNES bedehus 
Hesnes bedehus, for ca 4 år og oppover 
annenhver tirsdag kl. 17:30-19:00 
• GUTTEFORENING, HESNES bedehus 
annenhver onsdag, for 4. klasse og oppover 
• FREDAGSKLUBB, HESNES bedehus 
annenhver fredag for 5.-7. klasse 
• BABYSANG, FEVIK kirke 
Mandager kl. 11:30 
    kontakt: Ellen Halvorsen Lervold 971 15 888 
• BARNESANG 0-6 ÅR, FEVIK kirke 
Hver mandag kl. 16:00-17:30 
Middag fra kl. 16:10-16:40 
    kontakt: Ellen Halvorsen Lervold 971 15 888 
• ELLE MELLE, FEVIK kirke 
Elle Melle Mini hver mandag kl. 17:35-18:25 
    for 1.-2. klasse 
Elle Melle Tween hver mandag kl. 18:30-19:45 
    for 3.-7. klasse 
    kontakt: Ellen Halvorsen Lervold 971 15 888 
• JOY, FEVIK kirke 
hver tirsdag kl. 18:30-19:45 
    for de som er for gamle til Elle Melle Tween 
    kontakt: Kirsti P. Haugen 480 45 506 
• FAMILIEKLUBB, FEVIK kirke 
Mandagene 17/9, 29/19 OG 19/11 kl. 16:30 
    kontakt: Kirsti P. Haugen 480 45 506 
• ETTER SKOLETID, FEVIK kirke 
Leksehjelp for 6.-7. klasse, tirsdager kl. 14:00 
    kontakt: Bent Sætra 992 75 419 
• SØNDAGSSKOLE / BS-AGENTENE, FEVIK kirke 
Fevik kirke annenhver søndag kl. 11.00 
 
 
VOKSNE 
• MORGENSANG, FJÆRE kirke 
Hver torsdag kl. 09:00 
• FJÆRE KAMMERKOR, FJÆRE kirke 
har øvinger i Fjære kapell onsdager kl. 19:30 
• PROKOR, FEVIK kirke 
øving onsdager i Fevik kirke kl. 20:00-22:00 
• ÅPEN KIRKE, FEVIK kirke 
Kirken er åpen for stillhet og bønn  
mandager kl. 20:30-21:15 
• ÅPEN BIBELGRUPPE, FEVIK kirke 
Torsdager i partallsuker,  
    kontakt: Kåre Henningsen 988 06 372 eller 
    Roger Heen 400 63 656 
• Livsnære grupper, FEVIK kirke 
Det er nå 8 grupper. Er du interessert? 
    kontakt prestekontoret, 37 09 01 09 
• STRIKKE-KAFÉ, FEVIK kirke 
Torsdager kl. 12:00, 13/9, 11/10, 8/11 og 13/12. 
• SY-HELG, FEVIK kirke 
21-22/9, 26-27/10 OG 16-17/11.  
    kontakt: Kari Aas 477 64 773 
• STI-FEVIK, FEVIK kirke 
Turgruppe tilknyttet Normisjon. 19/8 og 16/9 
    kontakt: Arne Martin Gimse 909 33 348 
• ELDRETREFF, VIK bedehus 
kl. 16:00 hver fjerde tirsdag i mnd. 

ÅSHILD WILHELMSEN har 
ca 35 år bak seg som søndags-
skolelærer, mange av dem på 
Vik bedehus. Litt rask over-
slagsregning i hodet forteller 
meg at hun må ha starta tidlig 
som søndagsskolelærer. 

 

— Det var onkel som ledet 
Søndagsskolen på Fredheim 
bedehus på Sømsveien. Da da 
jeg og venninna mi var blitt 10-
12 år så mente han at det var 
på tide at vi fikk ansvar. Siden 
da har jeg vært søndags-
skolelærer.  

Åshild brenner virkelig for 
Søndagsskolen og for at barna 
skal få møte Jesus og bibelhis-
torien tidlig, og at de møter 
voksne som formidler at Jesus 
er viktig i livene deres. 

På Vik står de midt i det 
spriket som har oppstått i 
kirkelandskapet, ved at folk og 
oppgaver forsvant i alle ret-
ninger, til større enheter, til 
frimenigheter eller til Fjære 
menighet, og engasjerte seg 
aktivt et annet sted. 

 Vik bedehus hører til i 
Normisjon, men ikke som del 
av Norkirken i Grimstad. Da 
Normisjon startet som 
menighet i byen var det flere i 
Vik-området som «flyttet 
over» til bymenig heten med 
seg og sitt. Søndagsskolen på 
Vik bedehus er knyttet til Aust-
Agder Søndagsskolekrets, slik 
som Søndagsskolen i Fevik 
kirke er det, men fordi de er 
lokalisert i på Vik i eget bygg, 
har de opplevd seg litt på siden 
av Fjære menighets trosopp-
læringsarbeid. Vik har har på 
en måte falt mellom to stoler. 

Av Åshilds generasjon, som 
dreiv barnearbeidet på be-
dehuset da ungene deres var i 
den alderen, er det få igjen. 
Hun og et par venninner, Hilde 
Steinmoen Ask og Helle 
Bringsværd Taasti, er de som 
fortsatt holder liv i Søndags-
skolen og Fredagsklub ben. 
Flere ganger de siste åra har de 
drøfta situasjonen og vurdert: 
Skal vi fortsette eller legge ned? 
Er det rett bruk av tida vår og 
kreftene våre å holde søndags-
skole gående for 5-6 barn? Er 
det råflott å drifte og koste 

vedlikehold på et stort fint 
bygg når aktiviteten er såpass 
liten? Skal vi også «melde over-
gang» til en større sam -
menheng? 

— Det er nå meg da, men jeg 
har alltid ment at det har vært 
viktig å ha et slikt søndags-
skoletilbud lokalt, som ungene 
kan gå til. Om det kom bare én 
unge, kunne jeg holdt søn-
dagsskole for han jeg,  ler hun. 

— Til jul i fjor kom det 
plutselig to nye, to førsteklass-
inger, så da ble vi enige om å 
holde på fram til sommeren. Så 
lenge noen kommer og på en 
måte signaliserer at det er 
viktig at vi finnes og at de vil 
sende ungene sine til oss, er 
det vanskelig å slutte ... 

 
Midt i oppbruddet 

Sentraliseringen og opp-
bruddet som har skjedd 
kjenner Åshild veldig godt. Ja, 
hun er nesten en personi fi -
sering av de store og forsåvidt 
drama tiske endringene i det 
lokale kristne barnearbeidet. 
Lojali teten har knyttet henne 
til Vik, både fordi det er der 
hun bor, og der har de fortsatt 
bedehuset, men også fordi hun 
der står i et arbeid hvor barna 
hører til, de kommer uke etter 
uke, og hun får et forhold til 
dem over tid. I tillegg er det en 
tjeneste hvor hun har lagt ned 
et stort engasjement over 
svært mange år. 

— Jeg ser for meg at ved et 
nærere samarbeid mellom 
kirka og Vik bedehus så kunne 
vi vært søndagsskole for 
mange flere. Det er som om vi 
liksom ikke har blitt regnet 
ordentlig med… Vi har på en 
måte mista hverandre. Fjære 
menighet har FMU, men ut 
over det er det bare Fevik som 
har et sammenhengende 
ukentlig barnearbeid, i alle fall 
som når en del jenter.  

— Da vi starta her på Vik 
med våre egne unger og deres 
venner, var vi mange, både 
ledere og unger — og mange 
gutter, kanskje fordi våre egene 
unger var gutter …? Etter hvert 
som barna ble store søkte de ut 
mot ungdomstilbudene, og en 
del foreldre fulgte med barna 
over i andre sammenhenger.  

 
 

Hvor står vi? Hvor går vi? 
Jo mer vi snakker sammen 

blir det klart for meg at her er 
et stort stykke arbeid igjen å 
gjøre, som ikke hand ler om 
penger, men om formål, 
struktur og arbeidsdeling mel-
lom menig hetens ansatte og 
frivillige (problema tikken 
lønnet/ ulønnet), om forholdet 
mellom kortvarige markerin -
ger av ulike alderstrinn (dags-
hendelser eller over noen få 
dager) contra ukentlige, varige 
tilbud som Søndagsskole. 

Søndagsskolen har gjennom 
generasjoner vært en bære-
bjelke i den nasjonale og lokale 
kristendomsopplæringen, som 
ikke uten videre lar seg er-
statte. Mennesker som har sagt 
at de ikke har annen utdann-
ing enn Søndagsskolen, har 
ikke bare skøyet. Det har ligget 
et alvor under. De fikk med seg 
viktige verdier derfra.  

Søndagsskole og bedehus 
hørte sammen. Det er grunn til 
å tro at Søndagsskolen har 
mistet noe av sitt fotfeste fordi 
bedehuset forsvant eller ble 
tappet for ledere. 

Dessverre minker behold-
ningen av slike ledere som Ås-
hild og venninnene hennes. De 
har samlet mye erfaring, har 
tenkt gjennom mange pro -
blem stillinger, og er en åpen -
bar ressurs med tanke på 
strategiarbeid og rekruttering 
av nye ledere. De utgjøre en 
kapital som ikke kan kjøpes for 
penger, selv om pengene 
måtte finnes. Trosopplæringen 
trenger en oppgradert Søn-
dagsskole, og Søndagsskolen 
trenger flere som Åshild og 
hennes trofaste søndags-
skolemedlærere. 

Åshild undres: 
— Dere som hadde en 

fantastisk ungdomstid i FMU, 
og som i dag er blitt småbarns-
foreldre: Hvor er alle dere?  

Kanskje det er deres tur til å 
«ta en vakt» for barna i Fjære 
menighet?

Mellom to stoler

F PEER RØDAL HAUGEN 
tekst

FOTO: PRIVAT
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Gud elsker en glad giver

LEKPRESTENS 
små funderinger

Men det sier jeg: Den som sår 
sparsomt, skal høste spar somt, 
og den som sår med velsignelse, 
skal høste med velsignelse. En-
hver skal gi det han har bestemt 
seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst 
eller av tvang. For Gud elsker en 
glad giver. (2. Kor 9,6-7) 

Paulus skriver at vi skal gi 
meg hjertet. I en verden som 
forteller oss at vi må stille 
krav, at vi må hevde vår rett 
og at alle skal legge til rette for 
oss, er det vanskelig å trenge 
igjennom med ordene om at 
Gud elsker en glad giver. For 
har vi, i egne øyne, noe å være 
av med? Noe vi ikke trenger 
selv? 

I Mark 12,41-44 kan vi lese 
følgende: 

Jesus satte seg rett overfor 
tempelkisten, og han så på 
hvordan folk la penger i den. 
Mange rike ga mye. Men det 
kom også en fattig enke og la i to 
småmynter, verdt noen få øre. 
Da kalte han disiplene til seg og 
sa: «Sannelig, jeg sier dere: 
Denne fattige enken har gitt mer 
enn noen av de andre som la 
penger i tempelkisten. For de ga 
alle av sin overflod, men hun ga 
av sin fattigdom alt hun eide, alt 
hun hadde å leve av.» 

Det er med andre ord ikke 
størrelse på gaven som er det 
viktigste, men at man gir med 
hjertet.  

Gaven vi leser om i 2. Kor 9 
er en innsamling som Paulus 
har bedt om som skal sendes 
til menigheten i Jerusalem. 
Der sliter de og Paulus har 
medlidenhet med dem og ber 
andre menigheter om å bidra. 

I Luk 8,1-3 hører vi om de 
som følger Jesus og deres bi-
drag til ham og disiplene for 
at de skal kunne fortsette å 
reise rundt. Etter Jesu død og 
oppstandelse ble det samlet 
inn til disiplene og etter hvert 
ble det innsamlinger til 
menig heter og det arbeidet de 
stod i for å bringe budskapet 
om den oppstandne Kristus ut 

til enda flere mennesker. 
Og slik har det fortsatt frem 

til vår tid. Skal misjonsbefal-
ingen bli oppnådd må det bi-
drag til for å utruste de som 
skal ut til fjerne himmelstrøk 
eller bare ut i eget nabolag. 
Arbeidet i vår egen menighet 
– helt fra Frivoll til Engene, fra 
Kroken til Rønnes – er 
viktigere enn noen gang. Skal 
vi nå ut med misjonsbefal-
ingen lokalt må vi stå rustet 
for fremtiden. Men det 
handler ikke bare om penger, 
frivillige er vel så viktig og ikke 
minst steder der vi kan 
invitere inn nye til møter og 
aktiviteter av ulike slag. Selv 
om en menighet ikke er 
avhengig av et spesielt bygg, 
ser vi har menigheter som har 
mistet sin kirke i f.eks brann 

ofte opplever et ekstra brenn-
ende engasjement i etterkant. 
Og at mange flere enn de van-
lige kirkegjengerne stiller opp 
for å løfte sammen for å få en 
ny kirke.  

Jeg har vokst opp med ut-
trykket «ta til du skjems». 
Dette hadde to betydninger, 
noe som ble bestemt av 
tonefallet og på hvilket ord 
trykket ble lagt. Enten be-
tydde det at vi ikke måtte ta så 
mye, for det skulle være nok 
til alle. Eller at det var alt for 
mye, så ta helst litt mer en du 
trenger.  

Kanskje er det på tide å 
skrive om uttrykket noe og 
heller si «gi til du skjems!».  

Enken ved tempelkisten er 
en av de som jeg ser passer 
inn i det nye uttrykket. Hun 

ga ikke av sin overflod, men 
ga så hun kjente det. Men i et 
evighetsperspektiv var det 
hun som vant mest. Og jeg 
tenker at hun ikke ga av plikt, 
men at hun ga med hjertet. 

Vår gave fra Gud – hans ord 
og hans nåde – er ubetalelig. 
Men vi kan være med å skape 
en menighet som betyr noe 
som sitt lokalmiljø. Som betyr 
noe for alle de som bor i 
omegn. Og som er der når 
ting i livet gjør at de trekker til 
kirkens nærhet og omsorg. En 
levende kirke er en levende 
menighet med et åpent sinn i 
møte med alle slags men -
nesker. Vi vil aldri klare å bli 
Jesus helt lik, men vi har fått et 
oppdrag av Han som vi etter 
beste evne skal løse med de 
midler vi har. Skal vi klare 
dette – må vi stå sammen som 
troende og vi må løfte opp 
felleskapet som det viktigste vi 
kan gi vår neste.  

 
Liv Nordhaug har skrevet 

teksten til salme NOS 719: 
 

Vår Far, vi må bekjenne 
at gjelden vår er stor. 
Vi svikter våre søsken 
som gråter ved vårt bord. 
Vi blindes av vår rikdom. 
Vi kaster våre brød, 
mens bror og søster segner 
i sult og savn og død. 
 
Vi sløser i vår velstand 
og nyter gode kår, 
mens søsken går til grunne 
og dør i unge år. 
Rettferdigheten venter. 
Å Herre, vekk oss du, 
så vi kan se og skjønne 
den nakne nødens gru. 
 
Å Gud, du ber oss dele 
de gaver du har gitt, 
mens vi så ofte glemmer 
at alt vi fikk er ditt. 
Gud, gi oss nye øyne, 
Gud, gi oss nye sinn. 
Gud, løs du våre hender 
med kjærligheten din. 

 
Vår oppgave er å vise vår 

neste Jesus. Til dette må vi 
sammen løfte i flokk. Vi må gi 
med hjertet – for Gud elsker 
en glad giver! 

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!

«ENKENS SKJERV»» AV GUSTAVE DORÉ

… de ga alle av 
sin overflod, men 
hun ga av sin 
fattigdom alt hun 
eide, alt hun 
hadde å leve av. 

 
JESUS
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Gud, du er ikke i min verden 
allikevel er jeg i din. 
Selv om jeg synder, så har du meg kjær. 
Nå ser jeg hvor galt det er 
at du ikke er i min tanke. 
Allikevel er jeg i din. 
Du av nåde meg gav 
dette overflodshav,  
og allikevel glemmer jeg deg. 

Gud, du er ikke i mitt hjerte, 
allikevel er jeg iditt. 
Selv om jeg synder, så har du meg kjær. 
Nå ser jeg hvor galt det er  
at jeg ikke holder din hånd. 
Men allikevel holder du min. 
Du har sagt: Be og få, 
og hvis jeg banker på 
vil du selv lukke døren opp! 

Gud, kom og vær du i min veerden 
slik jeg alltid er det i din! 
Selv om jeg synder så har du meg kjær. 
Nå ser jeg hvor riktig det er 
at jeg alltid holder din hånd 
slik som du, Herre, holder i min. 
Gode Gud, kom du inn 
i mitt hjerte og sinn. 
Du skal aldri mer utenfor stå.

SALMEN   NORSK SALMEBOK NR 706  •  TEKST/MELODI: Kristin Solli Schøien

Velkommen til kirken 
gudstjenester & arrangement PREKEN 

TEKSTEN

TRENGER DU KIRKE-SKYSS?

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 

Trenger du skyss for å komme deg til gudstjeneste, 
kan du ringe en av disse kontaktene: 
 
FJÆRE KIRKE 
Beth Løhaugen, Kroken, tlf. 48277934 
Berte Marie Reiersølmoen, Bergemoen, tlf. 37042241 
Solveig Tønnesøl, Grefstad/Hausland, tlf. 37047191. 
 
FEVIK KIRKE 
Norman Risholm, Fevik, tlf. 90787218 

FJÆRE kirke 
02.09. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling 
06.09. 09:00 Morgengudstjeneste 
09.09. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
13.09. 09:00 Morgengudstjeneste 
16.09. 19:00 Salmekveld med Fjære Kammerkor 
20.09. 09:00 Morgengudstjeneste 
23.09. 11:00 Gudstjeneste 
27.09. 09:00 Morgengudstjeneste 
30.09. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling.  

Gullkonfirmanter deltar. 
04.10. 09:00 Morgengudstjeneste 
07.10. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling 
11.10. 09:00 Morgengudstjeneste 
14.10. 11:00 Felles gudstjeneste på Bibelskolen 
18.10. 09:00 Morgengudstjeneste 
21.10. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
 
FEVIK kirke 
02.09. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik.  

Konfirmant presentasjon 
09.09. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland 
16.09. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
07.10. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
14.10. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
21.10. 19:00 Konsert  med Garness

15. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN • 2. SEPTEMBER 
 
38 Da de dro videre, kom han til en landsby der en 
kvinne som het Marta, tok imot ham i huset sitt. 39 
Hun hadde en søster som het Maria, og Maria 
satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans 
ord. 40 Men Marta var travelt opptatt med alt som 
skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: 
«Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg 
gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal 
hjelpe meg.» 41 Men Herren svarte henne: «Marta, 
Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. 
42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den 
gode del, og den skal ikke tas fra henne.» 
 

Luk 10,38-42 
 
LESETEKSTER 
1 Israelittene kom til Sinai-ørkenen i den tredje 
måneden etter at de hadde dratt ut av Egypt, på 
nymånedagen. 2 De brøt opp fra Refidim og kom til 
Sinai-ørkenen. Israelittene slo leir der i ørkenen, de slo 
leir foran fjellet. 3 Moses gikk opp til Gud. Da ropte 
Herren til ham fra fjellet: «Dette skal du si til Jakobs hus 
og fortelle til israelittene: 4 Dere har sett hva jeg gjorde 
med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på 
ørnevinger og bar dere hit til meg. 5 Hvis dere adlyder 
min røst og holder min pakt, skal dere være min 
dyrebare eiendom framfor alle andre folk; for hele 
jorden er min. 6 Dere skal være et kongerike av prester 
og et hellig folk for meg. Dette er de ordene du skal si til 
israelittene.»  

   2 Mos 19,1-6 
 
10 Det gleder meg stort i Herren at deres omsorg for 
meg nå skyter nye skudd. Dere har nok hatt omtanke for 
meg før også, men hadde ikke mulighet til å gjøre noe 
med det. 11 Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg 
har lært å klare meg med det jeg har. 12 Jeg vet hva 
det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. I alt 
og i alle ting er jeg innviet, å være mett og å være 
sulten, å ha overflod og å lide nød. 13 Alt makter jeg i 
ham som gjør meg sterk. 14 Likevel gjorde det meg 
godt at dere sto sammen med meg da jeg var i nød. 

Fil 4,10-14
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det skjer 
SNART

& kulturuka 
I FEVIK KIRKE 

Kunst-
Lørdag 13. oktober kl 16.00  
Åpning av utstillingen. 
Presentasjon av kunstnerne 
Sang av Landvik mannskor 
Helge Bøe forteller litt om kunsten 
 
Søndag 14.oktober kl 12.00 
(etter gudstjenesten)  
Kunstner Hans Bentsen har kunstverksted for 
små og store. 
 
Torsdag 18. oktober kl.19.00  
Kulturkveld  med tema: «Kilden av Gabriel 
Scott» 
Peer Haugen viser bilder og forteller om sitt 
arbeid med nyutgivelse av Kilden. 
Illustratørren Arvid Bergstøl vil være tilstede. 
Boksalg og signering 
Opplesning. 
Musikalsk innslag ved Kirsti P Haugen 
 
Søndag 21. oktober kl.19.00.  
Konsert med Garness og Torjus Vierli. 
Trekning av kunstlotteriet. 
Utstillingen er åpen hver dag unntatt fredag.  
Se nærmere åpningstider på plakat. 

1. september 
braker det løs – igjen!

1. september er det loppemarked igjen, og vi har fått inn mange 
lopper og fine auksjonsting. Men før vi kommer så langt, gjens-
tår det masse arbeid. Særlig i uka før 1. september fra onsdag 
29. august, trenger vi hjelp. 

VI TRENGER HENDER SOM KAN BÆRE OG 
SORTERE. De som føler kallet til å ta i et tak, må  
kontakte Kjell-Olav Haugen 93217137  
eller Anne Marie Midtbø tlf 37090113. 

  
Program for loppemarkedet: 
Åpning/innslepp lopper  kl 09.00. 
Visning av auksjonsting  kl 10.00. 
Aksjonstart  kl 11.00. 
Slutt ca kl 16.00. 
  
Ta med penger, men vi har også kortautomat og 
vipps.

Noen godbiter 
fora det som 
kommer på auk-
sjonen:  
Tegning av Fjære 
kirke, laget av 
Birger Morholt fra 
1941 Han jobbet i 
Grimstad Adres-
setidende og ble 
avistegner i 
Fædrelands-
vennen. 
 
Flott floshattetui 
med en fin floss-
hatt oppi                               

Det ser rimelig kaotisk ut i garasjen (t.v.) og i teltet (over). 
Det gjenstår et stort rydde- og sorteringsarbeid, og mye 
bæring, så her trengs det mange hjelpende hender.

DAGSRETREAT MED 
HARALD OLSEN 
Tid:  
Lørdag 13/10  kl. 10-15 
Sted:  
FMU-bygget  
 
Harald Olsen er en norsk for-
fatter og forsker som bl.a. har undervist ved In-
stitutt for religion, filosofi og historie ved 
Universitetet i Agder. Han har lang erfaring som 
retreatleder og har forfattet flere bøker om bl.a. 
kontemplativ spiritualitet. 
 
Arrangør: Diakoniutvalget i Fjære menighet 
(som også spanderer en enkel lunsj) 

Et verdig og 
rimelig alternativ.

Byglands
Begravelsesbyråer

Himle
Begravelsesbyrå

May Wenche Himle
Tlf. 901 32 261

Prisinfo.: www.byglands.no

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

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 skjer 
SNART

NORD-NORGE-KVELD, Fevik kirke 
24.oktober kl 20.00 blir det Nord-Norge-kveld i 
Fevik kirke 
Sammen med kona Klara, reiste Oddvar Tveito 
nordover og hadde sine to siste  arbeidsår som 
prest på Andøya. 
Nå er paret tilbake på Fevik, og på denne 
kvelden vil de fortelle fra tida på Andøya og vise 
bilder fra noe av det mest naturskjønne vi har i 
Norge. 
Det blir også mye sang og musikk denne 
kvelden. Pro Kor med Kirsti Haugen vil bl.a lede 
forsamlingen i sanger fra nord.

BARNESANG oppstart mandag 3. September 
kl. 16.45, middag fra kl.16.00 i Fevik kirke. For 
barn under skolealder med foreldre/ bestefor-
eldre/søsken. 
 
BARNEKORET ELLE MELLE MINI oppstart 
mandag 3. September kl. 17.30 i Fevik kirke. For 
barn fra førskolealder. 
 
BARNEKORET ELLE MELLE TWEEN oppstart 
mandag 3. September kl. 18.30 i Fevik kirke. For 
barn fra 3. Klasse. 
 
BABYSANG starter opp mandag 
10.september kl. 11.30 i Fevik kirke. For babyer 
under ett år. NB! Påmelding til Ellen innen 3.9, 
Ellen.halvorsen@gmail.com 
 
FJÆRE MENIGHET INVITERER 
de som har begynt på skolen i år  
til Førsteklasses gudstjeneste søndag 16. 
September kl.11.00. Utdeling av bok til 1. Klass-
ingene.  
 
FAMILIEKLUBB mandag 17. September i Fevik 
kirke. Sang og lek fra kl.16.30. Middag kl.17.00, 
underholdning, andakt og korsang. 
- 3-års samling i Fevik kirke kl. 17.30. Utdeling 
av DVD med kristent barneTV.  

OPPSTART FOR MANGE GRUPPER:

13. 
okt.

24. 
okt.

1. 
sept.

13.-21. 
okt.



SCOTT OM 
Å GI 

Og så stod han for Kristen en dag — den 
mektige Kristen, den rike Kristen som hadde 
ofret hundre kroner til hedningemisjo nen på 
en gang — så stod han for Kristen med luen 
i hånden og bad så pent om en liten hjelp. 
Kristen måtte ikke bli vond på ham, måtte 
ikke ta det ille op, men han trengte så sårt til 
litt støt te, så meget han klarte sig frem til 
sommeren og kunde begynne med noten 
igjen. (…) Kristen stod opreist under det her, 

stod og strøk sig gjennem skjegget med en 
kluntet og fet hånd. Det var på sånt underlig 
vis — det så mest ut som han klappet sig selv, 
smeiget ansiktet i lange tak. Men han lot 
Markus forklare sig ferdig, det var som han 
syntes det var moro å høre, han så rent godslig 
ut der han stod. Markus så det og fattet håp, 
han husket den dagen i bedehuslunden, da 
Kristen hadde ofret så grovt i hatten, ofret til 
vilt fremmede folk. Men nei, da Kristen op -
lukket munnen, så var det avslag allikevel. 

– E driver ikje med udlån, sa han — og 

om e så gjorde, Markus, så vilde e ialfald ikje 
låne til de. Han drog munnen ut til et flir: 

– Du retirerer så ikje allievel. 
Fra Kilden (GSS 2018) s. 226-227 

 

KILDE TIL TANKE OG TRO FRA GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

Det starta altså i 1968 og de 
første årene hadde messa 
tilhold på Bedehuset i Grim-
stad. Senere ble messa flyttet 
til Triangelhuset hvor messa 
hadde mange gode år. 

Fra 1968 til 1992 var messa 
over to dager. Fra 1993 ble ak-
tiviteten redusert til én dag, 
uten at det hadde noen 
negativ effekt på det øko-
nomiske resultatet. 

I 2016 ble det vedtatt to 
endringer: Julemessa ble til 
Høstmesse og flyttet fra 

Triangelhuset til Filadelfias 
lokaler i Grooseveien 36. Her 
er der ingen trapper og veldig 
gode parkeringsmuligheter.  

Messa har i disse årene en-
gasjert utrolig mange kvinner 
og noen menn, som med -
lemmer i misjonsforeninger 
fra Landvik, Fjære og Grim-
stad. Det gjelder ansvar for 
messa for hvert år, loddsalg i 
butikker, ansvar for kon-
taktmøter, mye praktisk ar -
beid når messa arrangeres. 
Planlegging av neste års mes-

se starter ganske kjapt etter at 
årets messe er ferdig. 

Villigheten er stor og vi har 
en tydelig utfordring fra NMS 
sentralt: Mennesker utfordres 
til å bli med «å bekjempe 
urettferdighet, dele troen på 
Jesus og utrydde fattigdom» – 
altså å engasjere seg for andre. 

Årets messe er den 51 mes-
sa som holdes. Noen pro-
grampunkter blir derfor noe 
an ner ledes enn vanlig, bl.a. 
har ordfører Glimsdal lovet å 
åpne messa med en hilsen. 

Grimstad trekkspillklubb 
deltar også ved åpningen. 

På familiemøtet holder 
Helga Raen andakt og HITS 
fra Misjonskirken synger og 
danser for oss. 

På kveldsmøtet vil misjonær 
Konstanse Raen fortelle fra 
sitt mangeårige arbeid i Afrika 
og Mannskoret fra Landvik 
deltar med sang. 

Loddsalg i butikkene starter 
nå i august og vi holder på 
med det frem til messa som i 
år er 20. oktober. 

Dersom det er noen unge – 
for eksempel mellom 20 og 50 
år som kan tenke seg å en-
gasjere seg i årets eller 
fremtidige messer, ville vi 
sette stor pris på det! 

Vi håper og ønsker at 
mange støtter opp om 
loddsalget og Høstmessa slik 
at vi kan ta imot utfordringen 
fra NMS på en god måte.  

 
Inger Elise Berge

det skjer 
SNART

Høstmesse 
for Det Norske Misjonsselskap 
(NMS) i Grimstad

I år er det 50 år siden første misjonsmesse 
for NMS ble arrangert. Den  ble kalt NMS 
Julemesse Grimstad og det var en spenn-
ende oppstart med mange modige kvinner 
som stilte opp. Årets messe er 20. oktober.

Torsdag 13.09 kl. 12.00 får vi et spennende 
besøk på strikke kafeen i Fevik kirke. 
Kapombo Katjivena forteller om boken 
«Mama Penee. Jenta som gjennomskuet 
folke mordet». 
Boken handler om det tyske folkemordet i Namibia 1904-1908, 
sett gjennom øynene til ei 11 år gammel jente, skrevet ned av 
hennes barnebarn, nettopp foredragsholderen Kapombo 
Katjivena. Han ble en av lederne i frigjøringsbevegelsen 
SWAPO og sentral i oppbygginga av det frie Namibia. Det er de 
afrikanske fortellertradisjonene som vil får nedfelt på papir i 
dette fantastiske kildeskrifter, som vever enkeltmenneskers liv 
og død inn i den store historien om europeisk imperialisme, 
folkemord og overgangen til et samfunn styrt av sørafrikanske 
apartheidlover. Kapombo Katjivena er altså barnebarnet til 
Mama Penee. Han måtte dra i eksil 23 år gammel. Han har vært 
sentral i frigjøringsarbeidet og i gjenoppbyggingen av et fritt 
Namibia. Nå bor han i Arendal. Dette blir et spennende møte. 

Spennende møte på Strikkekaféen 13. 
sept.

20. 
okt.

Kapombo Kajivena, som nå bor i Arendal, har skrevet bok om folkemordet i Namibia i 1904-
1908, slik hans bestemor opplevde det som 11 åring.

Alle er velkommen, med 
eller uten strikketøy!


