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Hei! 
Jeg har 
det fint på 
babysang! 

BARN OG UNG I FJÆRE MENIGHET 

TRENGER DIN STØTTE!
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Fjæreposten
   menighetsavis for Fjære

14. ÅRG.

LEDER

Å gjøre eller ikke gjøre

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 årDøpte

Alina Karlsen 
Døpt i Fjære kirke 2. september

Ludvig Bornhauser Helvik 
Døpt i Fjære kirke 2. september

Henning Schenk Pedersen 
Døpt i Fjære kirke 2. september

Olivia Sigbjørnsen Holte 
Døpt i Fjære kirke 2. september

Alvilde Grevstad Fremmerlid 
Døpt i Fjære kirke 2. september

F PEER RØDAL HAUGEN 
REDAKTØR

Esther Skogseth Huse 
Dagfinn Pfaff 
Ruth Byberg 
Allis Signora Hushovd 
Reidar Berentzen 
Ruth Kiland 
Anne Kristina Thorsen 
Eli Nilsen 
Neri Kasin

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 snakkes om at det norske politiske landskapet er snudd 
på hodet, fordi KrF kanskje kan komme til å søke regjerings-
samarbeid med Ap. «Jeg vælger meg April. I den det gamle faller, 
i den det ny får fæste. Det volder litt rabalder, dog fred er ei det beste 
men at man noget vil» kan jo være sant også i andre 
sammenhenger.  I England går bølgene høyt fordi en erkebis-
kop har hevdet at Jesus i positiv forstand var sosialist. I for-
lengelsen av disse hendelsene spør en norsk kommentator: 
Hvilket parti ville Jesus stemt på?» Selvsagt finnes det ikke noe 
svar på det. Verken demokrati eller frie valg fantes på Jesu tid. 
Men Jesus både sa og gjorde ting som politikere med fordel 
kan merke seg, uten at man dermed skal kunne hevde at Jesus 
er på deres lag, og bare deres. 

Jesus handlet. Han praktiserte i handling det han snakket 
om. Politikk blir ofte svart hvitt. Og det kan bli mye snakk og 
løfter forsvinner i den tynne luft. Hvis snakket også får preg av 
å sverte en meningsmotstander, bærer man ved til bålet hvor 
politikerforakten flammer. 

Å leve som man lærer, eller la ord følge handling, i den 
rekkefølgen, bør være standarden. Hvis ikke, er det ikke bare 
politikeren som risikerer å møte forakt. Men om de fine 
ordene først er eksemplifisert ved en eksemplarisk oppførsel 
og væremåte, en beundringsverdig holdning, så virker ordene 
desto sterkere. En leder eller talsperson som har skaffet seg et 
«godt rykte» blir også lyttet til.  

For de fleste av oss er det vel slik at vi ikke har et helt 
strøkent liv å vise til. Vi har ting på samvittigheten, vi vet vi har 
tabbet oss ut eller tatt feil. Men det hjelper med litt ydmykhet, 
det hjelper å innrømme å ha tatt feil, eller forsøke å rette opp 
igjen skaden. For om vi har gått i baret, så ligger vår mennes-
kelige styrke i å reise seg igjen, og gjøre nye forsøk, fortsette å 
strekke seg mot en høyere standard, ville det gode, ikke la selv-
forakt eller andres dømmesyke få tvinge en i kne, så en gir seg, 
gir opp og slutter å prøve om igjen. 

Det er vondt å ikke innfri. Det er vondt for en selv og det er 
vondt for dem som blir skuffet. Og vi har alle vårt. Våre mel-
lomværender og våre fellesskap blir mer ekte og inkluderende 
om vi har det i mente når vi møter andres tilkortkomming. 
Ikke sånn å forstå at vi skal leve med innsida ut og forkynne 
for all verden våre dårlige sider. Men motstykket, å leve som 
om alle andre kan klandres, er langt verre. 

Jeg tenker litt på bibelfortellingen om han som fikk ettergitt 
hele gjelda si, og så gikk han ut og var har og nådeløs mot en 
som skyldte ham en langt mindre sum. Bildet er overførbart 
på så mange hverdagssituasjoner. 

Snart er det landsomfattende dugnad for å skaffe Kirkens 
Bymisjon en solid nasjonal gave til sitt arbeid for et varmere 
samfunn og nye muligheter for mennesker som trenger en ut-
strakt hånd fra fellesskapet. Tenk om aksjonen kunne bidra til 
ikke bare et godt økonomisk resultat for Kirkens Bymisjon, 
men at ordene — formuleringen, de gode slagordene — slo rot 
i det norske samfunnet og borgere av riket, på en slik måte at 
det ble letter å være menneske her i landet — for alle. 

Det var Jesus-måten, og den står det alle politiske partier og 
alle kirkesamfunn, hver ende politiker, ja, deg og meg, fritt å 
kopiere. Om det skulle bli politikk ut av det, og om den blir blå 
eller rød, det får våge seg. Bare det blir mer enn ord. Ingenting 
ville være bedre.

William Juvasstøl Ramse 
Døpt i Fevik kirke 16. september

Conrad Christen Sætra 
Døpt i Fjære kirke 7. oktober

Emilie Sjursen Ottesen 
Døpt i Fjære kirke 7. oktober

Liam Sendemio Haglund 
Døpt i Fjære kirke 7. oktober

Karsten Andreas Skaga 
Døpt i Fjære kirke 7. oktober

Nikolai Pedersen Severud 
Døpt i Fjære kirke 7. oktober

Skage Tønnevold 
Døpt i Fjære kirke 7. oktober

Isak Bringsverd 
Døpt i Fevik kirke 7. oktober

Wilma Dalholt Håland 
Døpt i Fjære kirke 7. oktober
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GI :
en god start

Barn og unge i Fjære menighet 
trenger din støtte 
 
✔ Barn og unge trenger trygge møteplasser der de får ha det gøy, blir sett og 
inkludert i et kristent fellesskap.  
Du kan være med å gjøre dette mulig ved å bli fast giver til Fjære menighets 
arbeid blant barn og unge. 
✔ I nettbanken kan du ordne med en fast månedlig overføring til bankkonto 
2840.31.19581. Merk overføringen «En god start» 
Har du ikke nettbank kan du kontakte banken for et fast månedlig trekk. 
✔ For mer informasjon kontakt gjerne menighetskontoret på tlf. 370 90113 
eller send en epost til anne.marie.midtbo@grimstad.kirken.no . 
 
Takk for din gave!

Lucas Johnsen 
Døpt i Fjære kirke 7. oktober

Til deg som ikke håper mer, 
du som trenger et lysglimt,  
og trenger det no 
Til deg som ikke orker mer, 
som har tanker som bare du selv kan forstå 
Til deg som ikke tror på mer, 
du som finner en mening i livet her no 
Til deg som tror det finnes mer  
mellom vår lille jord, 
og stjernehimmel stor 
a-a-a-a 
Til deg som bare løper bort 
all bekymring og uro som kroppen din har 
Til deg som synes alt er bra, 
som nyter hver natt  
og som liker hver dag 

Til deg som venter på et svar, 
på hvert spørsmål du stilte,  
og spørsmål du har 
Til deg som ligger helt i ro, 
mellom kaos og lykke,  
mellom tvil og tro 
a-a-a-a 
Til deg som ikke sover mer, 
du som drømmer deg våken  
om alt du sku gjort  
Til deg som bare sover bort, 
selv om alt løper fra deg og tiden går fort 
 
 
Tekst: Marthe Haaland Wang / Trygve Skaug 
Melodi: Marthe Haaland Wang/ Markus Lillehaug Johnsen 
Vokal: Marthe Haaland Wang 

MUSIKKVIDEO FINNER DU HER:  http://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2018/8-10-trinn/sang/musikkvideo---til-deg
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

«Jeg liker ikke sånn mat!» konstaterer 3-åringen. Dette får vi 
høre ganske ofte hjemme hos oss, særlig til middag. Jeg tror hun 
egentlig liker maten, men hun vil ikke smake. Så det er noe vi 
øver på for tiden - det med å tørre å smake.  

To menn snakket sammen om Gud. Den ene var tydelig 
skeptisk og hadde aldri omfavnet troen på Gud. Den andre 
skrelte seg en appelsin og spiste av den, før han spurte 
skeptikeren: «Hvordan smaker denne appelsinen?» «Det vet vel 
ikke jeg», svarte skeptikeren, «jeg har jo ikke smakt på den! Det 
er jo du som har smakt og som kan forklare om den er sur eller 
søt!» «Nettopp», svarte den troende mannen. 

Du kan ikke si at du ikke liker noe du aldri har smakt. Du kan 
se på en appelsin og tenke at du ikke liker den, men du vet ikke 
det før du har smakt. Når du først skal smake på appelsinen, er 
det viktig ikke å spise den med skallet på, men å gå til kjernen. 
Ikke se på alt det ytre, eller henge seg opp i tanker og meninger 
ulike mennesker har til kristendommen, men i stedet forsøke å 
finne ut hva det egentlig dreier seg om. Sammenligningen med 
appelsinen er litt enkel, men det er noe idet. Du må smake, 
prøve ut Jesus, for å kjenne at han er god. Smaken av kjærlighet, 
glede, fred, trofasthet, nåde, tilgivelse, barmhjertighet osv. 

Så vet vi også det at smaken forandrer seg. Jeg har fire barn 
som er livredde for å få en løkbit i maten sin. Men jeg regner 
med at de alle sammen med tiden skal bli glad i løk. Det hender 
at en ikke liker en type mat ved første gangs smaking. Noen 
mennesker har smakt på en kristendom som ikke var noe særlig 
– nærmest som en råtten løk. I verden er det ufullkomne 
mennesker. Det finnes faktisk ikke ett eneste menneske som er 
perfekt. Derfor skjer det dessverre at troende mennesker viser 
frem en «usmakelig» Jesus. Da kan det være lite fristende å 
prøve en gang til. Bibelens oppfordring er å våge igjen. Og at 
den som våger skal få oppleve at Gud er god. Smak og se at 
Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham (Salme 
34,9). 

Den engelske skuespilleren David Suchet, mest kjent som 
mesterdetektiv Hercule Poirot fra krimbøkene til Agatha 
Christie, var blitt oppdratt uten religiøs påvirkning. Likevel, en 
dag i 1986 på et hotellrom fikk han plutselig lyst til å lese i Bi-
belen som han fant på hotellrommet (utplassert av Gideon). 
Han leste Romerbrevet, og følte at han fant noe han hadde vært 
på leting etter: «… noe mer, noe mystisk, men også noe jeg 
kunne ha en relasjon til,» uttaler David Suchet. Han kjøpte sin 
egen Bibel, og leste kapittel etter kapittel. Han hadde fått 
smaken på bibelens ord, og fant at Gud var god. 

Riktig svar: 
1. 2. Matteus 
2. 2. Barabbas 
3. 1. lampeolje 
4. 2. Markus 
5. X. Det 8. bud 

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

2 Hva het fangen som ble løslatt i stedet  
for Jesus den dagen han ble  
korsfestet? 
1. Barnabas   X. Barsabbas    
2. Barabbas 

3 Hva manglet fem av de ti brudepikene 
 i lignelsen? 
1. lampeolje   X. brudeklær   
2. gullmynter 

4 Hvilket av Bibelens fire evangelier  
er kortest? 
1. Lukas   X. Matteus  2. Markus 

5 Hvilket bud er «Du skal ikke stjele»? 
1. Det 6. bud   X. Det 8. bud    
2. Det 7. bud 

F INGUNN METVEIT OLSEN 
MENIGHETSPEDAGOG

BIBEL quiz

Smak og kjenn  
at Herren er god

FRA MENIGHETSPEDAGOGEN

Babysang, babyglede, mam -
ma hjerter, nærhet, rim, ryt -
mer, regler, dans, omsorg, 
kaffe, te, sosialt, harmoni, 
pludrelyder, språk  utvikling, 
smil, ømhet. Dette er stikk -
ord for hvordan babysang 
er. Og så er det så mye mer. 
Det er kvalitetstid mellom 
mor og barn. 

Fjæreposten har fått lov til 
å overvære babysang en 
man dag i Fevik kirke. Sang-
pedagog Ellen Halvorsen 
Lervold leder gruppa med 
babysangere, som denne 
dagen består av 5 mødre 
med sine små håpefulle. 

Ellen bruker ulike sanger, 
metoder, instrumenter og 
rekvisitter, noe som gjør at 
sangsamlingen blir variert. 
Barnet sitter på armen, i 
fanget eller ligger på gulvet i 
trygg avstand til mor. Det er 
spennende med lyder, andre 
babyer, bevegelser, og det er 
deilig å bli kilt og gynget. 

Det beste som fins for dis-
se små er mor eller far og 
deres stemme. Sang, beveg-
else og nærhet er be-
roligende, fint og trygt. I til-
legg viser forskning at sang 
og musikk styrker språk-
utvikling, hukommelse, 
evnen til å lære, konsentra-
sjon, motorikk og sosial 
kompetanse. Å synge kan 

styrke immunforsvaret og 
gir i tillegg godt humør og 
økt velvære. 

Under sangsamlingen læ -
rer man mange nye sanger, 
rim og regler som man kan 
ta med seg og bruke hjem -
me. Babysangen avsluttes 
med korstegning ved døpe -
fonten som en dåpspåminn-
else, og lystenning i lys-
globen sammen med Guds 
velsignelse.  

Betty Kristin Zachariassen 
Slaattebræk er på babysang 
med Matheus på 7 mnd. For 
ca. 3 år siden gikk hun på 
babysang med datteren, 
Amalie. Dette gav mersmak, 
så da barn nummer to kom, 
var det helt naturlig å bli 

med igjen: «Dette er andre 
gang jeg deltar på babysang, 
denne gang med lillebror, og 
jeg syns det er et veldig fint 
tilbud. Det er fantastisk å se 
hvordan de små responderer 
på sang, musikk og rytme. De 
virkelig nyter det. Babysang er 
koselig og sosialt både for 
barna og de voksne. Anbe -
fales!!» 

BABYsang
F INGUNN METVEIT OLSEN 

TEKST & FOTO

Betty Kristin Zachariassen Slaattebræk gir babysangen sin varme anbefaling. Hun er med        for andre gang. For ca 3 år siden 
deltok hun på babysang med datteren Amalie. Nå er hun tilbake med sønnen med Matheus   på 7 mnd. 

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. 
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E kan huske... 
  KJELL-OLAV SER TILBAKE

Å skaffe en organist

40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet

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

Et verdig og 
rimelig alternativ.

Byglands
Begravelsesbyråer

Himle
Begravelsesbyrå

May Wenche Himle
Tlf. 901 32 261

Prisinfo.: www.byglands.no

16. OKTOBER • 2018    Fjæreposten  7     

KONFIRMANT 2019:  OPPSTARTSTUR TIL DANAMARK

Bygge fellesskap
Som start på konfirmasjonsforberedelsene har alle  
konfirmantgruppene vært på fellesskapstur til Danmark.

«Nå går dere i første klasse, 
men førsteklasses er dere hele 
livet!» konstaterer hånd -
dukken Frank, alias Ingvild W. 
Limm. Frank er stadig til glede 
for store og små med sine lure 
tanker og spørsmål som 
Ingunn M. Olsen får bryne 
seg på.  

Tidligere i uka har det vært 
førsteklasses-samlinger i sfo-
tiden på Vik bedehus og i 
Fevik kirke. Her har også 
temaet handlet om at alle er 
skapt av Gud, og at alle er helt 
førsteklasses. 6-åringene lærte 
om ulike personer i Bibelen 
som var helt førsteklasses. 
Sakkeus var en liten mann 
som var veldig nysgjerrig på 
hvem Jesus var. Og lille David 

kjempet mot store Goliat. 1. 
klassingene pyntet sin egen 
bokstav med farger og klistre-
merker, som senere ble brukt 
under prosesjonen i kirka. I 
løpet av gudstjenesten deltok 
barna også med ulike sanger 
sammen med barnekoret Elle 
Melle Mini. Og 6-åringene 
fikk utdelt en aktivitetsbok 

med bibelhistorier. 
«Jeg har fått mange nye 

venner på skolen, men det er 
jammen godt å vite at den 
usynlige vennen, Jesus, alltid 
er hos meg,» avslutter 
hånddukken Frank med det 
store smilet. Og det håper vi 
at alle 1. klassingene også har 
fått med seg. 

Fjære menighet inviterte 1. klass-
ingene til gudstjeneste i Fevik 
søndag 16. september for å feire 
skolestarten. 

DU er helt 
førsteklasses

F INGUNN METVEIT OLSEN 
TEKST & FOTO

 FJÆRE

 GRIMSTAD

 FEVIK

I sommer var jeg en tur til Lillehammer og besøkte Sjur 
Pettersen som var organist på Fevik og i Grimstad en periode. 
Det var veldig morsomt å treffe ham og familien igjen. Han 
fortalte hvordan han hadde reist rundt i Norge og vært or-
ganist i over 20 år. Det morsomste var at han sa det var min 
skyld at han ble organist. Han fortale hvorfor.  

Dette var i perioden da Jens Bjelland var sogneprest og 
menigheten var på jakt etter en organist til Fevik arbeidskirke 
som den het da. Unge Haugen hadde fått i oppgave å snakke 
med Sjur Pettersen som hadde flyttet til Fevik og som var en 
utmerket pianist. Jeg hadde da vært nede hos Sjur som bodde 
i Svartedabbe ikke langt fra meg. Sjur var klar på at han var 
pianist og ikke organist, men han skulle tenke på det. 

Neste dag kom Sjur til meg og fortalte at han nok måtte 
svare nei til utfordringen. Da hadde jeg sagt til ham at jeg 
synes han selv burde si dette til Jens Bjelland og forklare 
dette. Sjur hadde da tatt turen bort i prestegården og mannet 
seg opp til å gi sitt svar om at han desverre ikke kunne ta 
jobben. Han ringer på døra og skulle frembringe sitt budskap 
da Jens Bjelland river opp døra og nermest roper ut: «Takk 
Gud! Du er som sendt fra himmelen!» med en iver og et en-
gasjement som overgår det meste. Sjur ble så overrasket og 
smigret over entusiasmen at han ikke hadde hjerte til å si nei. 
Så svarte han ja til å bli organist i Fevik arbeidskirke, og siden 
det har han vært organist i over 20 år, sist på Lillehammer. 

Gøy å høre at jeg var årsaken til at han ble organist, selv om 
jeg tror at det var en som sto bak og trakk i trådene.

I år var det veldig spennende 
på mer enn én måte med 
konfirmantturene til Dan -
mark. Vårt kjære hotell, som 
vi har brukt i over 20 år hadd 
gått konkurs, så vi måtte se 
oss om etter et nytt sted. Det 
fant vi i Sæby — et flott sted 
med fine leiligheter og gode 
lokaler. Vi har hatt 3 turer dit 

nå i høst, og alle gikk kjempe -
fint. 

Det siste turen fikk et ekstra 
spenningsmoment da stor -
men «Knud» spøkte i hori -
son ten. Vi kom oss akkurat 
over Skagerak før den brøt 
løs. På turen hadde vi med oss 
ledere fra FMU og MILK-
ledere. De gjennomførte opp-
gavene sine med stor iver og 
var til god hjelp. 

Gjennom disse tre turene 

har tilsammen 100 kon-
firmanter vært i Danmark. Vi 
synes det er viktig å bli kjent 
med dem og vise dem hva 
kristendom handler om. 
Gjennom bibeltimer, film og 
drama prøver vi å formidle 
Guds kjærlighet, at hver og en 
av dem er elsket og verdifulle 
for Gud. Nå ser vi fram til 
resten av konfirmantåret med 
disse flotte konfirmant-
flokkene. 

F KJELL-OLAV HAUGEN 
TEKST

det skjer 
SNART
ALFSAM (klubb for barn og unge med funksjons-
hemming) deltar på gudstjeneste i Grimstad 
kirke 21. oktober kl. 11.00 
4-ÅRSBOK Gudstjeneste med utdeling av 4- års 
bok 28. oktober i Fjære kirke kl. 11.00. Barnebibel 
til 4-åringene. 4-åringene er spesielt invitert til 
familieklubben dagen etter, og det er egen 4-års-
samling tirsdag 30. oktober kl. 17.30 i Fevik kirke 
FAMILIEKLUBB mandag 29. oktober kl. 16.30 i 
Fevik kirke. Lek, sang, middag, minikonsert og an-
dakt. 
BASAR PÅ VIK BEDEHUS på Vik bedehus fredag 9. 
november kl. 18.00. Koret Elle Melle Tween deltar 
med sang og musikk. Andakt ved menighets-
pedagog Ingunn M. Olsen 
BASAR I FEVIK KIRKE lørdag 10. november kl. 
16.00. Hovedlotteri, åresalg, tombola med søte 
premier, Ingers lynlotteri, salg av kaker, sang av 
Elle Melle kora. 
SMÅBARNS-GUDSTJENESTE i Fevik kirke søndag 
18. november kl. 11.00. 1- og 2-åringer er spesielt 
invitert og får utdelt bok og cd. Babysang og 
barnesang deltar. 
FAMILIEKLUBB mandag 19. november kl. 16.30 i 
Fevik kirke. Lek, sang, salg av middag, minikonsert 
og andakt. 
ADVENTSAMLING for 5-åringer tirsdag 27. 
november i Fevik kirke kl. 17.30. Her får du møte 
Kirsti P. Haugen, Ingvild W. Limm, Ingunn M. Olsen 
samt dukkene Frank og Fia. Juleevangeliet, 
adventskos, skuespill, sang og lek og et merkelig 
juletre. Pepperkaker og klementiner. Utdeling av 
cd med fengende julemusikk til alle 5-åringene. 
FMU MINI for 10-åringer fredag 30. november. 
Påmelding. FMU band, taco, velg en aktivitet, 
adventsandakt. Mer info kommer på nettsidene 
når det nærmer seg. 
FACEBOOK. HUSK å bli venn med oss på face-
book: Fjære menighet, og få oppdatert infor-
masjon. Sjekk også ut nettsidene på 
www.grimstad.kirken.no under Fjære menighet.

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
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TORJUS VIERLI        —            livet går videre… heldigvis…

AKTUELL 
Konsert i Fevik kirke søndag 21. oktober 
med kone og svigerinne i gruppa 
«GARNESS». For tiden er han på turné 
med Ingebjørg Bratland og Espen Lind.
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Kvelden 16. januar var Torjus, 
Sigvart Dagsland og lydmann 
Helge Leirvik på vei sørover 
mot Oslo. I Torjus’ hode var det 
derimot Bjørn Eidsvågs sanger 
som turnerte. Neste jobb var 
teaterforestilling med Bjørn 
Eidsvåg og Svein Tindberg. Så 
langt kom han aldri. Det smalt. 
Flere beinbrudd i overkroppen 
og store indre skader i bryst og 
mage satte ham ut av spill for 
lang tid. Ikke kunne gå, spise 
og drikke normalt... 

— Det er det det verste jeg 
har opplevd, men det kunne jo 
gått mye, mye verre. Samtidig 
er noe av det fineste, beste, jeg 
har opplevd knyttet til den bil-
ulykken, og det er den om-
sorgen og kjærligheten jeg og 
de andre involverte, og 
familien min, har opplevd, helt 
fra nyheten om ulykken kom ut, 
og i lang tid etterpå, forteller 
han. 

Utpå våren og forsommeren 
kunne han så smått begynne å 
jogge litt, og nå er livet nesten 
som det var før.. på godt og 
vondt. 

— Det er litt skremmende 
hvor fort en vender seg til å 
tenke på ting som selvfølgelig, 
selv etter å ha opplevd noe 
slikt.  Når en stopper opp og 
tenker seg om, så vet en jo 
godt at det langt fra er noen 
selvfølge, ikke for oss i Norge, 
og i alle fall ikke for mennesker 
andre steder i verden.  

Fortsatt kjenner han tegn til 
den skruen som holder ting på 
plass inni der et sted, men det 
går bra. Igjen er han på farten 
og gjør det han liker best og 
kan best, spille. 

 
VEGÅRSHEI  
OG GRIMSTAD 

Om han er vegårsheigutt 
eller grimstadgutt ? Han er noe 
usikker — nok litt både og. 
Familie har han begge steder, 
men nå bor han i alle fall i 
Grimstad, med kone Hildegunn 
Garnes Reigstad (Halve 
«Garness») og to små barn. 

Men hans musikalske CV 
startet på Vegårshei som 
spillemann for ungdomskoret.  

— Egentlig var jeg ikke god 
nok til det, men det var ikke så 
mange å ta av. Om ikke annet 

så ble det mye nyttig læring av 
å måtte strekke seg i en litt for 
krevende oppgave, ler han. 

Etter videregående gikk 
veien til konservatoriet i Kris-
tiansand. Så ble han altså 
musiker, slik han alltid hadde 
tenkt at han skulle bli, og har 
fått spille med svært mange 
svært dyktige med musikanter. 

 
OSLO OG NYE FOLK 

– Den første jeg fikk sam-
arbeide med, som alt hadde 
fått seg en kariere, var Bertine 
Zetlitz. Hun traff jeg allerede i 
studietida. Og ganske tett etter 
fikk han spille med Sissel Kyr-
kjebø. Siden har jeg vært 
heldig å treffe på folk som 
hadde nettverk og som snakka 
for meg...  

Han flytta til Oslo etter kon-
servatoriet, som blant annet 
førte til mange år med  Oslo 
Gospel Choir. Han kom i kon-
takt med en mann ved navn 
Erik Hillestad, som har hatt og 
har en helt unik rolle i norsk 
musikkliv, som produsent og 
tekstforfatter og med et van -
vittig nettverk av dyktige 
musikere. Det førte til en 
plateinspilling med Carola,og 
ikke minst til samarbeidet med 
Sigvart Dagsland, som har vart 
i over 20 år.   

Morten Abel og Odd Nord-
stoga har også hatt gleden av 
Torjus’ eminente keybordspill. 
Marit Larsen har han også spilt 
mye med. 

Gruppa «Vintermåne» med 
Frøydis Grorud (hun med sax-
en i «Beat for beat») og  Anne 
Gravir Klykken (vokalist) har 
holdt samman i årevis, uten at 
det har blitt så mange plater av 
det. 

— Jeg liker best det å spille 
live på konsert, forteller han. 
Den «musikalske samtalen» 
mellom gode musikere i et 
band liker han godt, med litt 
rom for innfall og lekenhet. 

— Det er i stor grad impro-
visasjon, selv om det meste er 
nøye planlagt, foteller han. 

Jeg ser meg rundt i studioet i 
gamle Lia bedehus og lurer på 
hvor mange tangentinstru -
menter det er der. 

— Tja...  
Han vet ikke sikkert. Jeg kan 

telle fort om mot en tjue, fra  et 
diger Hammond-liknende 
orgel med lesley-kabinett til 
noe bitte smått og rart med 
bare et par oktaver. Og mye — 
det meste faktisk — er 
gammelt, fra før-digital tid. 

— Her er mye greier å holde 
styr på…? 

— Jo, det er faktisk en del 
jobb å sørge for at alt virker 
som det skal, innrømmer han. 

I utgangspunktet liker han 
den «gamle lyden» bedre enn 
den polerte sounden produsert 
via hypermoderne teknologi. 

— Men kombinasjonen er 
bra, smiler han.  

— Starte med det gamle og 
etterarbeide med det nye. 

Nytt og gammelt i skjønn for-
ening er også det Torjus er 
midt oppi nå om dagen. For 
tiden turnerer han sammen 
med Ingebjørg Bratland og 
Espen Lind. Lind har skrevet 
nye melodier til en rekke 
gamle salmetekster. 

— Der fungerer det nye 
veldig godt sammen med det 
gamle, sier han. 

Og med Ingebjørg Bratlands 
vakre folketonestemme blir det 
ganske sikker ikke dårligere. 
Apropos å jobbe med dyktige 
folk... Joda, han innrømmer at 
han er heldig. 

— Er det da du trivest best? 
Når du får samspille med slike 
folk? 

— Ja, det er nok det. Sam -
tidig må jeg nok at innrømme 
at jeg savner litt mer tid til å 
pusle her i studio, prøve ut 
ting… det blir det litt for liten 
tid til. Kalenderen har lett for å 
bli litt for full. 

 
GARNESS 

I tillegg har han et ikke ube-
tydelig hjemmebane-prosjekt 
med «Garness» sin julekon-
sert-turné. «Garness» er altså, 
for å repetere det, duoen 
Hildegunn, som er kona hans, 
og svigerinna Ingelin. Tvilling -
søstrene Garnes Reigstad har 
etter hvert skaffet seg en solid 
lytterskare både i og utenfor 
kristne sammenhenger, med 
sin musikalitet, sin kreativitet 
og sitt klare vitnesbyrd.  

I den grad mye helgejobbing 
tillater, så er  Torjus og Hilde -
gunn aktive i Norkirken i Grim-
stad. 

— Hva tenker du om ha en 
tjeneste som musiker? 

— Jeg er bevisst på at jeg 
har musikk både som jobb og 
tjeneste. Å være del av det 
frivillige arbeidet i menigheten, 
opplever jeg som veldig verdi -
fullt — å være en del av det 
fellesskapet og kunne bruke 
mitt talent der. Alle burde få 
delta med det de er best til, 
understreker han. 

— Hvordan er det med deg 
og komponering og låtskriv-
ing? 

— Det har det vært fint lite 
av, aller minst det å skrive tekst. 
Nei, jeg liker best å få være 
med å forme fremføringen av 
andres gode tekster og melo-
dier. Det er det jeg føler jeg 
kan. Selv om teksten og melo-
dien er der, så  gjenstår alltid 
fremføringen, og den musikals-
ke utformingen er det jeg vet 
jeg kan og har lyst til å gjøre. 

F PEER RØDAL HAUGEN 
TEKST & FOTO

Musiker Torjus (41) har røtter både på Veg-
årshei og i Grimstad. Som den litt anonyme 
men ettertraktede spillemannen reiser han 
land og strand rundt med noen av Norges 
mest profilerte artister.  
I januar var han på tur med Sigvart Dagland. 
Da gikk det galt. Men det kunne gått enda 
verre...

Undertegnede var på en fotojobb på en stor konferanse hvor MORTEN ABEL med band skulle underholde. 
I mørket og med scenen innhyllet i røyk, var det ikke så lett å se hvem som befant seg der. Men ut av 
røyken kom denne blanke skallen og det gode blikket som liknet umisskjennelig på unge Vierli. Morten 
Abel er bare én av mange som har nytt godt av Torjus’ eminente spill.

Det er mye «greier» i studioet til Torjus.  Og mye gammelt. Torjus liker den «gamle lyden».
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GÅ FOR AT ALLE SKAL HA NOEN Å GÅ TIL

BLI BØSSEBÆRER
I Norge i dag er det altfor mange som står utenfor. Noen mangler en seng 

å sove i, andre har ingen å snakke med. Årets TV-aksjon skal skape et 

varmere samfunn. Fordi e� møte kan endre et liv - og flere møter kan 

endre et helt samfunn. Bli bøssebærer for TV-aksjonen NRK 21. oktober.

BLIMED.NO / RING 02025
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støtter lokalt ungdomsarbeid 
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det skjer 
SNARTVerdens største dugnad!

«Våre oppgaver er 
blant annet å se og 
avdekke krenkelse 
og nød. Nøden er 
ofte skjult for dem 
som har ansvar og 
makt i samfunnet, og 
kan dekkes til av 
dem som opplever 
den. Vi vil bidra til å 
vise hva nød, kren -
kelse og urettferdig 
gjør med mennesker, 
og skape håp og nye 
muligheter.»

Om ikke vi behøver være stolte skal vi i alle fall være glade for at det er 
mulig å få med seg hele Norge på en stordugnad sammen med NRK der 
målet er at tilværelsen skal bli litt bedre for dem som trenger et løft og en 
hjelpende hånd i en livssituasjon hvor egne krefter ikke strekker til.

TV-aksjonen, verdens største 
dugnad og innsamlingsaksjon, 
er et særnorsk feno men som 
har pågått hvert år siden 1974. 
Over 5,8 milliarder kroner 
(over 7 milliarder i 2018-verdi) 
er samlet inn til veldedige for-
mål. De siste årene har inn-
samlingsbeløpet ligget i over-
kant av 200 mill., med 
rekordnotering i 2014 da det 
kom inn 251 mill. til Kirkens 
Nødhjelps prosjekt for å skaffe 
mennesker i fattige land rent 
vann. 

 
VÅRE EGNE 

Mange av aksjonene har gått 
til organisasjoners hjelpepro-
sjekt utenfor Norge.  Det sier 
noe om det norske folk at de i 
årevis har bidratt til at 

mennesker i land som ikke har 
trukket vinnerloddet slik som 
Norge, får en håndsrekning fra 
nord. Jeg tror det følger 
velsignelse med å gi av sitt og 
dele med andre, fordi det gjør 
noe med et folk som fellesskap 
og samfunn når man ikke 
vender seg bort, men velger å 
ta inn over seg andres nød og 
velger å engasjere seg og være 
med og skape forandring. Å 
gjøre det sammen, gjør noe 
med oss og det samfunnet vi 
skaper for oss selv og felles-
skapet oss i mellom også. Det 
holder på varmen i en verden 
som lider av utenforskap og 
manglende inkludering. 

I år er det en innenlands or-
ganisasjon som skal få de inn-
samlede midlene, og det er folk 
i vårt eget land, i vår egen by, 
som skal få nyte godt av nord-
menns giverglede. Kirkens 

Bymisjon har tatt på seg opp-
gaven å være der for dem som 
på en eller annen måte ikke får 
være med å dele alle godene i 
et Norge som «går så det 
suser». Mange har, av ulike 
årsaker, ramla av dette «vel-
standstoget», eller de har aldri 
fått bli med. Gjennom arbeidet 
som Kirkens Bymisjon driver 
over det ganske land, har 
mange mennesker fått hjelp, 
funnet et fellesskap, gjenopp-
daget sin verdi og fått restartet 
livet sitt. 

 
GRIMSTAD LANGT NEDE 
BYKLE LANGT FREMME 

At TV-aksjonen har et ele-
ment av konkurranse i seg, 
skaper en ekstra liten «drive». 
Det skaper litt temperatur og 
engasjement, samtidig som det 
blir synlig for all verden 
hvordan givergleden er fordelt 

her i landet! 
Det har allerede en stund 

vært mulig å sende sine bidrag 
til akjonen, og idet Fjære-
posten går i trykken har inn-
samlet beløp rundet 12 
millioner. Aust-Agder ligger på 
6. plass på fylkesstatistikken, 
men Grimstad ligger helt nede 
på 293. plass av 423 kom-
muner. I snitt har grim-
stadborgere så langt gitt kr 1,06 
(!) pr innbygger. Det ikke mye 
å være stolt av, tvert imot. For-
håpentligvis Grimstad lenger 
fremme når aksjonsdagen 
kommer. 

Det er Bykle kommune  som 
løfter Aust-Agder. De ligger på 
en klar 1. plass både i Aust-
Agder og i landet, skyhøyt over 
landsgjennomsnittet.

F PEER RØDAL HAUGEN 
TEKST & FOTO

Da Fjæreposten var innom Bymisjonens kafé på torvet i Arendal, var det denne blide 
gjengen som som tok imot i det trivelige lokalet. F.v.: Leander Fagerhøi, Anne Mette 
Bjørkavåg (arbeidsleder) og Åshild Veråsdal (kokk).

TORVET 2 I ARENDAL 
Der har Bymisjonen i 

Arendal kafé, kontorer og base 
for en del av tiltakene. Arbeidet 
i Arendal startet opp i 2013 og 
vokser stadig. 

Kaféen ligger der som en 
orange rose og lyser. Fjære-
posten var innom den 9. 
oktober, og denne dagen var 
det virkelig orange dag. En 
jevn strøm av folk kom inn og 
avleverte orange skjerf til 
«Orange skjerf-aksjonen» den 
16. oktober. Det er en årlig ak-
sjon som går over hele landet. 
Den dagen farges Arendal og 
andre byer organge ved at 
skjerfene henges opp over alt. 
Hvem som helst kan ta med 
seg et skjerf, enten til seg selv 
eller som gave til en annen. 

— Innen aksjonsdagen den 
16. har vi helt sikkert fått inn 
over 200 skjerf, forteller 
arbeidsleder Ann Mette Bjør -
ka våg, som er den jeg møtte i 
kaféen denne dagen. 

— Alle som tar med seg et 
skjerf og bruker det, er med å 
signalisere Bymisjonens visjon 
og mål om et nærere og 

varmere samfunn, hvor vi er 
«min  dre alene sammen».  

Det er forøvrig også slag -
order for TV-aksjonen. 

I Arendal drives det et stort 
Bymisjonsarbeid, med utgans-
punkt i Torvet 2.  

Gateentrepenørene er et 
prosjekt som drives i sam-
arbeid med Arendal kommune 
og NAV. Det er et arbeidstren-
ingstilbud til unge og innvand-
rere opp til 30 år, der de får 
opplæring i jordbruk, matfag 
og salg/service. Gjennom 
Gateentrepenørene får de nye 
muligheter, og det er dette pro-
sjektet som har utviklet både 
kaféen og  produktene som 
tilbys for salg, blant annet 
«BRA juice» i tre smaker, som 
har blitt et varemerke, og 
«BRA gulerotchutney».  

— Nå holder vi på å lage til 
små egenproduserte trekasser 
som fylles med økologiske 
produkter basert på bl. a. det vi 
dyrker på Bjørkedalen andels-
gartneri i Grimstad. Det blir en 
fin firmajulegave, for eksempel 
til ansatte i Fjære menighet — 
eller andre, smiler Anne Mette. 

Åpen barnehage er et annet 
tilbud i regi av Bymisjonen i 
Arendal. 

— Vi har to dager i uka i 
Eydehavn og to dager her på 
Torvet, forteller Anne Mette. 

—  Foreldrene må være der 
sammen med barnet sitt. For 
innvandrerforeldre er det en 
god mulighet til sosialisering 
og språktrening. De får også 
mat der. 

Ungdomskaféen er et 
poplært treffested og brukes av 
mange, både etnisk norske og 
innvandrere. 

Aust-Agder og Telemark ble 
egen stiftelse i 2016, med av-
delinger i Arendal, Kragerø og 
Porsgrunn. Den nye loka -
liseringen på Torvet i Arendal 
har også gjort Bymisjonen mer 
synlig i gatebildet. 

Selv Grimstadfolk er somme 
tider i Arendal. Et besøk i den 
trivelige kaféen på Torvet 2 er 
absolutt å anbefale, både for å 
se arbeidet på nært hold og for 
å sitte ned i hyggelige omgiv-
elser og nyte en porsjon suppe 
eller en ferskpresset juice.

BYMISJONEN 
I ARENDAL



— I kirka sitt oppdrag med å 
gi barna bibelkunnskap og 
møter med levende tro, er vi 
bevisste på at Fevik barnehage 
har en viktig rolle, under-
streker leder i barnehagen, 
Ingunn Haugereid Jerstad.  

— Det at vi er lokalisert i 
samme bygg som kirka gjør 
samarbeidet nært og godt. 
Barna blir fortrolige både med 
kirkerommet, som vi får 
bruke i flere sammenhenger, 
og de som arbeider i kirka. 
Sangpedagog Ellen Halvorsen 
Lervold har en deltidsstilling i 
kirka, og har samlinger for 
flere grupper i kirka på 
mandag ettermiddag. Flere av 
barna i barnehagen er med 
der. Når de foresatte henter 
barna i barnehagen kan de gå 
rett til en enkel middag i kirka 
og videre til samling med 
Ellen. Ellen er kjent for  barna 
siden hun har ukentlige sang -
stund hver fredag i barne -
hagen for gruppa 3-5 år. I til-
legg til Ellens ukentlige sam-
linger, har Kirsti P. Haugen, 
musikalsk leder i Fevik kirke, 

muikkstund i barnehagens 
lokaler en gang i måneden. 
Hun formidler bibelkunnskap 
både gjennom rytmer, sanger 
og bibelfortelling, forteller 
Ingunn. 

— I tillegg til disse sam-
lingene har vi vandringer i 
kirkerommet, enten her i 

Fevik kirke eller i Fjære kirke, 
både til påske og jul, som også 
Kirsti er ansvarlig for. Mer 
sporadisk har vi blitt invitert 
av menighetspedagog Ingunn 
Metveit Olsen og barne- og 
ungdsomsarbeider Ingvild 
Wangensteen Limm til sam-
linger på FMU med opplegg 

for ungene både ute og inne.   
Blant annet har vi vært der og 
gått den nye bibelstien gjen-
nom skogen. Det var en flott 
opplevelse for ungene. 

— Disse tingene er slike som 
hender av og til eller når noen 
kommer utenfra. Hvordan 
preges hverdagen av at det er 

kirkens barnehage? 
— Vi som jobber her er be-

visste på at vi skal være 
rollemodeller for ungene. Det 
handler om hvordan vi er mot 
hverandre og snakker til 
hverandre, at de skal kunne 
lære noe om godhet og om-
sorg for hverandre ved å se 
hvordan vi voksne oppfører 
oss. Så synger vi bordvers 
både før og etter måltidene, så 
ungene lærer noe om takk-
nemlighet, at maten vi får å 
spise er en gave, og at det er 
noe vi skal takke for. 

— Velger foreldrene denne 
barnehagen spesielt fordi 
barnhagen legger vekt å å gi 
en kristen oppdragelse og 
opplæring? 

— Først og fremst tror jeg at 
nye familier blir rekruttert av 
dem som har hatt barna sine 
her. De er våre viktigste am -
ba sadører og gir oss den beste 
«reklamen». Når foreldrene er 
tilfreds og setter pris på oss og 
måten vi driver denne barne -
hagen på, så går ryktet foran 
oss. Så… det er nok en kom-
binasjon, konkluderer barne -
hagelederen. 
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fremfører 
Bach: Messe i h-moll 
Lørdag 27. oktober kl. 19:00 
Trefoldighetskirken, Arendal

Agder kammerkor 
og Musica Antiqua (Nederland)

27. 
OKT.

10. 
NOV.

det skjer 
SNART

Verdifulle møter i barnhagen

Typisk situasjonsbilde fra basardagen i Fevik kirke. Proppfullt er det rette ordet. Det mysser 
av folk og det er så en må åle seg fram mellom bordene. Her er de alle, fra de yngste som 
må bæres på armen til de eldste som trenger en kjepp å stø seg på.

BASARtid
Basarens overlevelsesmeka -
nisme tror jeg må ligge i 
resepten: en pussig form for 
«gambling», mye god kaffemat, 
svært mye god kaffemat, at hele 
familien er med og tilløp til kaos. I 
alle fall sett med et vennlig 
skråblikk. 

Lokalene i Fevik kirke er  
definitivt ikke dimmensjonert  
eller konstruert for et slikt ar-
rangment. Men sånne baga -
teller kan man ikke ta hensyn 
til. Det er det eneste man har 
— enn så lenge. For håpentlig-
vis kommer det bedre tider. 
For det er én av grunnene til at 
man i det hele tatt trommer 
sammen til basar: Ønsket og 
behovet for en ny kirke. Så da 
er det bare å klemme på og 
stokke folk inn så langt det går, 
legge opp til enveiskjøring 
mellom border og stoler og en 
form for vikeplikt ved blikkon-
takt i kryssene. For man sitter 
jo ikke mye stille på en basar. 
Man går — med kaffe i ene 
hånda og tallerken med kake 
og smørbrød den andre, eller 
begge deler i den ene hånda, 
og ett eller annet i den andre. 
Henter og bringer. Om man 
setter kaffen i halsen eller 
tømmer den over naboens 
fang, så blir det en fin ingre-
diens i fortellingen. Er man av 
det fingernemme slaget og har 

bidratt til gevinstbordet med 
hjemme strikket brukskunst, 
risikerer man å komme hjem 
med sitt eget håndverk, vunnet 
på lodd kjøpt for opp til flere 
hundrelapper. Sånt skjer. Også 
det er en del av fortellingen. 
For det er den gode saken som 
teller. 

Overskuddet går til akkurat 
det man holder på med her, å 
drifte et aktivt menighetsliv 
med gode fellesskap og møte-
plasser for barn og unge, og 

voksne med. Basar er en del av 
den store dugnaden, en 
dugnad som blir viktigere og 
viktigere etter som priser og 
lønninger går i været mens of-
fentlig støtte ikke holder følge. 
Det må kirka lære seg å leve 
med. Kanskje er det til ens eget 
beste at hver og en som ønsker 
en levende, nærværende og 
virksom kirke blir bevisst at 
her må man ta i et tak og være 
med å yte til fellesskapet.

Høsten er basartid. Både på Vik bedhus (9/11) og i Fevik 
kirke (10/11) gjør man seg klar til årets basar. Bedehusene 
blir borte ett for ett, men «basaren», eller «bedehusbasaren» 
ser ut til å overleve, ja, kanskje til og med få en renessanse. 

F PEER RØDAL HAUGEN 
TEKST & FOTO

F PEER RØDAL HAUGEN 
TEKST

FOTO: FEVIK BARNEHAGE

HESNES-KVELD 
HESNES BROTHERS

Drottningborg lørdag 27. oktober kl 18.00

LANDET SØR FOR 
ONSBERGKLEIVA 

& gjestelåtskriver RAGNAR KORTNER  

KANELBOLLE FRA HESNES GARTNERI & KAFFE/TE  •  ENTRÉ KR 200

NYE SANGER OM, TIL OG FRA HESNES

MED

27. 
OKT.
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Velsignelsen

menighets- 
RÅDET

fra

F PER ARNE GULSTAD 
MENIGHETSRÅDSLEDER

HILSEN 
PRESTEN 

Satsning på barn og unge 
MR ønsker å utrede hvordan menigheten skal satse på arbeidet blant barn og unge frem-

over. Samfunnet og kirkestrukturen er i endring og menigheten må tilpasse seg nye ramme-
betingelser. Vår menighet har stor kontaktflate i lokalsamfunnet, som vi bør utnytte i arbeidet. 
Menigheten kan bruke våre to sentre, Fevik kirke og FMU-bygget på en enda bedre måte.  

MR vedtok å etablere en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter for de an-
satte og interesserte til å gjennomgå menighetens tilbud til barn og unge. Den skal vurdere be-
hov for endringer og behov for nye medarbeidere og frivillige. Gruppen skal foreslå hensikts-
messig fordeling av arbeidet på menighetens to sentre. Arbeidet avsluttes i løpet av 1/2 år. Re-
sultatet diskuteres på samling for deltakerne på strategisamlingen fra i vår. Vi tar gjerne imot 
forslag til kandidater til arbeidsgruppen. 

 
Muligheter for ettåringer etc 

Vi har undersøkt om det er muligheter for trainees/ettåringer for hjelp til arbeidet blant 
barn og unge i menigheten. Drottningborg vgs har ordning for utplassering av elever, Hald i 
Mandal har  6 måneders utenlandspraksis for sine elever, og KFUK/M har ikke ordning med 
ettåringer lenger. Menigheten får vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre noe mer med 
dette. 

 
Diakonstilling 

MR støtter fullt ut initiativet for å få en felles diakonstilling i Grimstad, som er finansiert over 
driftsbudsjettet til Grimstad kirkelige fellesråd. Vår menighet har ikke mulighet til å være med 
på egenfinansiering av en slik stilling, da vi for tiden ønsker å prioritere givertjenesten for barn 
og unge.  

 
Nytt misjonsprosjekt 

Vårt misjonsprosjekt de siste årene har vært Misjonsalliansens arbeid med inkludering og 
hjelp til funksjonshemmede i de fattigste områdene i millionbyen Guayaquil i Ecuador. Tre 
unge fra vår menighet var våre utsendinger der i fjor og fikk se arbeidet som foregikk. Vi har 
også hatt besøk av fotballag og grupper med barn, som har deltatt på gudstjenesten i Fevik 
kirke og har hatt vennskapskamper med fotballag fra Express. Vi ønsker å fortsette sam-
arbeidet med Misjonsalliansen og vil støtte det generelle arbeidet i Ecuador. Avtalen vil gjelde 
ut året 2021. Det er ønskelig at misjonsprosjektet skal få sin naturlige plass i gudstjenester og 
øvrige aktiviteter i menigheten. 

 
Regnskap hittil i år 

Regnskapsrapporten fra menighets-
kontoret viser at økonomien er under 
betryggende kontroll. For kostnadene 
har vi et mindreforbruk hittil i år. Med 
betydelig dugnadsinnsats har 
menigheten fått gode tilskudd til 
driften med brutto kr 97 000 fra St 
Hans i Randvika og kr 54 000 for 
parkering til Fjæreheia. Resultatet fra 
årets loppemarked for FMU ble kr 305 
000 brutto. Det er likevel behov for 
økte faste inntekter for satsing på 
arbeid blant barn og unge.  Den nye 
givertjenesten har fått navnet Gi: En 
god start. 

En av det fineste oppgavene for meg som prest er å lyse 
velsignelsen. Det å få avslutte en gudstjeneste, andakt, sjuke-
besøk, vigsel eller gravferd med å formidle Guds kraft og 
nærvær med de gamle orda fra Bibelen — den «aronittiske 
velsignelsen» fra — er sterkt og flott:  

 
«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!» 

4. Mosebok 6,24-26 
 
I den gamle keltiske kristne tradisjonen var det vanlig med 

bønner og velsignelser knytta til daglige gjøremål og 
situasjoner, når en skulle starte dagen, tenne opp ilden eller 
legge ut på reise. Den gamle irske «Velsignelse ved rei-
sestart» tar Guds skaperverk inn i bønnen, og den synger vi 
mye når vi er på tur med turgruppa i menigheten og ellers, 
ved gudstjenester og konserter:  

 
«Må din veg komme deg i møte,  
vinden alltid være bak din rygg,  
solens lys leke på ditt kinn,  
regnet falle vennlig mot din jord.  
Og må Gud gode hånd verne om deg  
til vi møtes igjen». 
 
På veggtavla over kontorpulten min henger et «velsignel -

se s ønske fra det 4de århundre» som jeg gjerne vil gi videre til 
Fjærepostens mange lesere. Det ligner på «St. Patricks 
brynje» og formidler velsignelsen og beskyttelsen fra en Gud 
som omgir oss på alle sider, slik også salmenes bok i Bibelen 
uttrykker det: «Bakfra og forfra omgir du meg», Salme 139,5, 
en bønn som brukes mye til meditasjon i retreatarbeidet i 
Norge. 

 
«Må Herren gå foran deg og vise deg den rette veg. 
Må Herren gå ved siden av deg  
så Han kan ta deg i sine armer og beskytte deg  
mot farer fra høyre og venstre side.  
Må Herren gå bak deg og bevare deg  
mot onde menneskers falskhet.  
Må Herren være under deg og løfte deg opp  
når du faller og redde deg ut av snaren. 
Må Herren være i deg for å trøste deg  
når du er mismodig.  
Må Herren vær omkring deg for å forsvare deg  
når menneskene overfaller deg.  
Må Herren være over deg og velsigne deg!       
Ja, må den nådige Gud velsigne deg i dag og i morgen!» 
 

Oversatt fra tysk av Solveig Taarland 
 
Ta denne velsignelsen med deg inn i høsten og vinterhalv-

året med ønske om GUDS FRED! 

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

GI :
en god start
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Tak ske dig, milde herre Gud 
som raader skyens sluse, 
fordi der også denne gang 
er blevet fest tilhuse. 
Du glemte ei en syk og træt, 
men gav med fulde hænder 
og av din store kjærlighet, 
som vokser, mens den brænder! 
 

SALMEN   SALMER 2008 NR 84  •  TEKST: Gabriel Scott •  MELODI: Jon Kleveland

Velkommen til kirken 
gudstjenester & arrangement

FJÆRE kirke 
18.10. 09:00 Morgengudstjeneste 
21.10. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
25.10. 09:00 Morgengudstjeneste 
28.10. 11:00 Høsttakkefest v/Helge Spilling.  

Utdeling av bibler til 4-åringene 
01.11. 09:00 Morgengudstjeneste 
04.11. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
04.11. 18:00 Minnegudstjenste v/Tore Laukvik 
11.11. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling 
15.11. 09:00 Morgengudstjeneste 
18.11. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling 
22.11. 09:00 Morgengudstjeneste 
25.11. 17:00 Konsert med Fjære kammerkor. «Messias» 
29.11. 09:00 Morgengudstjeneste 
02.12. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling 
06.12. 09:00 Morgengudstjeneste 
09.12. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling 
13.12. 09:00 Morgengudstjeneste 
16.12. 18:00 Vi synger jula inn. FMU og Tore Laukvik. 
 
FEVIK kirke 
17.10. 19.00 «Kilden» av Gabriel Scott m/ Kirsti og Peer  

Haugen, Arvid Bergstøl, Per Emanuelsen 
21.10. 19:00 Avslutning av kunstuka  

Konsert m/Garness 
28.10. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland 
11.11. 19:00 Temakveld "Når livet snur",  

v/Dag Nordengen 
18.11. 11:00 Gudstjeneste v/Vidar Øvland 
25.11. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling 
02.12. 18:00 Lysmesse v/Tore Laukvik og konfirmantene 
09.12. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
16.12. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling

PREKEN 

TEKSTEN
22. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN • 21. oktober 
 
 
20  Hold fast på din fars bud, min sønn, forkast 
ikke rettledning fra din mor!  21 Bind dem alltid 
til ditt hjerte, knytt dem om halsen!  22 Når du 
går, skal de lede deg, når du ligger, skal de 
verne deg, og når du våkner, skal de tale til 
deg.  23 For budet er en lykt, rettledningen et 
lys, formaning og tilrettevisning er veien til livet. 
           

   Ordsp 6,20-23a 
 
LESETEKSTER 
1 Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjær-
ligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes medfølelse 
og barmhjertighet, 2 så gjør nå min glede fullkommen: 
Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel 
og sinn. 3 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ær-
gjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere 
enn dere selv. 4 Tenk ikke bare på deres eget beste, 
men også på de andres. 

Fil 2,1-4 
 
35 Jesus svarte: «Ennå en liten stund er lyset hos dere. 
Dere må vandre mens dere har lyset, så ikke mørket 
faller over dere. Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor 
han går hen. 36 Tro på lyset mens dere ennå har lyset, 
så dere kan bli lysets barn.» Da Jesus hadde sagt dette, 
gikk han fra dem og skjulte seg for dem. 

Joh 12,35-36TRENGER 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 

Du kom hver liten sjæl ihu 
og kunde ingen glemme 
der fandtes ei saa usselt kryp, 
du hørte jo dets stemme! 
Hvert barn, hver spurv, hver fattig orm, 
hver mund, som gik og lette, 
du tok dig av og tænkte paa 
og gav til livsens mætte. 
 

Tak ske dig for den gyldne flom, 
hvormed du marken dækker – 
den dyre skat, det rike korn, 
du os til brødet rækker! 
Tak ske dig og fora halmens guld 
du skjænker os tileie – 
den myke halm, hvor Jesus Krist 
har hatt sitt første leie! 
 

... 
 
O, at vi engang maatte staa 
med fulde aks for tronen 
og ikke slå vort øie ned 
i angst for tornekronen!

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!



SCOTT OM 
Å VÆRE FATTIG OG TIGGER

 

 
Men nu vil jeg si en tingen — det er 
naa vel ikke nogen skam at være 
stillet slik, at en ikke har nogen ting, 
men er nødt til at gaa med paase og 
tigge til sig det en behøver? 
Skammen maa nu vel være de 
andres, som har stelt verden slik, at 
det blir folk til overs, som maa tigge 
— folk som ikke har nogen tingen, 

av det de andre har tat alt sammen, 
saa her ikke er noget igjen? Hvordan 
kan for eksempel noget menne¬ske 
gaa rundt og eie jorden de trør paa 
med skog og mark og alt som er 
paa? Eier fuglen jorden kan hænde 
eller ræven eller haren eller noget 
fornuftig dyr som er til? Naa, men 
menneskene eier jorden, det vil si en 
sort mennesker gjør det, og hvad er 
det for en sort? Er det en anderledes 
sort end vi? Nei, det er ikke en 

anderledes sort, det skulde da være 
at det var en daarligere sort, av det 
de har stjaalet saa møe mere end vi 
andre nogen tid har gjort. Ja, for det 
er ikke andet end tjueri, og det her 
tjueriet har gaat i arv! De har holdt 
sig mere frem, de har hat mere 
matvet end vi — eller er her kan 
hænde nogen, som kan forklare det 
anderledes?

KILDE TIL TANKE OG TRO FRA GABRIEL SCOTTS FORFATTERSKAP

Allehelgensmesse i Fjære kirke 4. nov. kl 11 

Fjære kammerkor deltar  
med musikk av Mendelsohn

4. 
NOV.

25. 
NOV.

det skjer 
SNART

TORSDAGTRIMMEN 

20. sep      kl 1900      Moysand camping  
27. sep      kl 1800      Esketveit Via Tingstveit og Elva  
04. okt       kl 1800      Resvik bedehus, vi løper til Reddal  
11. okt       kl 1800      Fevik lysløype starter med  
                                   en tur over Tysåsen  
18. okt       kl 1900      Dømmesmoen lysløype  
25. okt       kl 1900      Fevik lysløype  
01. nov      kl 1900      Dømmesmoen lysløype  
08. nov      kl 1900      Fevik lysløype  
15. nov      kl 1900      Dømmesmoen lysløype  
22. nov      kl 1900      Fevik lysløype  
29. nov      kl 1900      Dømmesmoen lysløype  
06. des      kl 1900      Fevik lysløype  
13. des      kl 1900      Dømmesmoen lysløype  
                                   med julegløgg rundt bål etter løpinga. 
 
Vi løper rolig i en time. 7-9 km i timen avhengig av terrenget  
Vi løper mest mulig på stier og skauveier.  
Dette er for alle som har lyst. Bli med du også! 
Spørsmål til Leif på 97594772  
Det kan bli endringer pga snø og is mot slutten av året.  
Mvh Kristen Leifsen og Leif Hodnebrog  
Følg oss på facebook   "torsdagtrimmen" 

HØST

JULENATTINÉ-KOR 
Årets junenattiné nærmer seg og korstart for 

nattinékoret er onsdag 14. november kl 20.00. Prokor er en 
flott gjeng, men korets leder ønsker seg enda flere sangere i 
nattiné-prosjektkoret. Nye sanger skal øves inn og de 
gamel tradisjonelle får stadig ny drakt. Her blir det både 
juletoner og glad gospel som gir julestemning og som 
fokuserer på hva jula handler om.  

Øvingene er på onsdager med fem øvinger fram mot jul 
og en generalprøve.  
Kontakt korleder Kirsti P. Haugen for mer info 48045506

HØST

Fra «Barkefletteren» 
Gabriel Scott Selskabet  
(Gyldendal 1931), side 196


