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Fjæreposten
   menighetsavis for Fjære

14. ÅRG.

LEDER

ORDET VAR HOS GUD

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 årDøpte

Andreas Johnsen Tangedal 
Døpt i Fevik kirke 14. oktober

Silas Romeo Githmark Wilson 
Døpt i Fevik kirke 14. oktober

Teodor Reinhardsen 
Døpt i Fjære kirke 20. oktober

Olivia Ekenes Kristiansen 
Døpt i Fjære kirke 21. oktober

Mathias Christiansen 
Døpt i Fjære kirke 21. oktober
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Mai-Rita Undhjem 
Erna Marie Solås 
Marie Wierlie Omland 
Kjell Larsen 
Odd Arve Eide 
Bjørg Jensen 
Ingrid Marie Pedersen 
Edith Irene Gonsalves 
Frode Reiersen 
Gudrun Lundemo 
Signe Haug 
Berit Lillian Gundersen 
Marta Halvorsen 
Dagmar Synnøve Berge 
Marit Theresie Vik Knudsen 
Ole Julian Pilarz 
Einar Larsen 
Per Svendsen

Døde

Vi oversvømmes av magasiner og program proppfulle av 
populær vitenskapelig innhold. Det er ikke til å unngått å 
legge merke til hvor lemfeldig man er med språkbruk og 
ordvalg når det gjelder å skille mellom det man faktisk vet, 
og det som kun er som er en teori, en antakelse ekker reb 
gjetting. Det synes å være en yndet sport å søke utover i 
universet med det mål for øyet å finne svaret på hvordan 
alt begynte, hvordan universet ble til og liv ble skapt. Vel, 
akkurat ordet «skapt» synes man å ha et anstrengt forhold 
til. En Skaper er visst ikke engang med i bildet — ikke 
engang som en mulighet.    

Bibelen sier noe ganske annet. «I begynnelsen var Ordet. 
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynn-
elsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe 
blitt til.» Kort og godt. Et enkelt og samtidig så vanskelige 
svar på livets gåte. For det handler om å tro, om å feste tillit 
til et utsagn. Det snodige er, at jo mer vitenskapen kan be-
rette om hva de oppdager gjennom sin «gudløse» leting ut-
over i rommet og bakover i tid, jo større blir min Gud, min 
Skaper. Og desto mer forunderlig er julens budskap om at 
Gud lar seg føde inn i vår lille verden — som like vel er for 
stor til at vi mennesker makter å håndtere den på en god 
og anstendig måte. 

Jeg har latt meg opplyse om at i en håndfull jord finnes 
flere levende organismer enn det finnes kjente levende in-
divid utenfor denne hånden med jord. Altså et univers inni 
universet. Og hva kan det muligens finnes utenfor vårt uni-
vers? Er vi bare en håndfull i noe som er ufattelig mye 
større? 

Ordet skaper. Slik har det vært fra begynnelsen. Ordet 
har skaperkraft i seg fordi alt har sitt utspring i Ordet. Det 
som ikke ble men som var. Hvor kjempesmarte de smartes-
te blant oss mennesker enn måtte tro vi er  — her kommer 
vi til kort. «Nei vesle Vitet rekk ikkje til, ei Tru må stydja opp-
under», for å sitere Ivar Aasen. Troen på oss selv er det som 
står mest i veien for å fatte det som skjedde da Jesus fødtes 
inn i verden da «Ordet ble menneske og tok bolig iblant 
oss …». Det er troen på Gud Skaperen som løser gåten. 

Jul er at skaperordet ble menneske, mennesket Jesus som 
handlet og skapte historie. Men jul er også Jesu ord — det 
han lærte disiplene og som vi har fått overlevert, og ordene 
om Jesus Kristus— at han var Guds sønn, sendt til oss for å 
frelse oss fra det onde. Vårt kall og vårt oppdrag som 
kristne er å være både Kristus-mennesker i verden — 
Ordet som ble menneske, og bærere av Ordet om Kristus 
— frelsesbudskapet. Når vi ikke skygger for dette med vårt 
måten vi lever på, med egoismen, vår selvopptatthet og 
egenrådighet, kan Gud fortsatt ved sitt skaperord — med 
skaperkraft — utrette det han sender det til: å åpne for en 
individuell og personlig relasjon til hvert enkelt menneske. 
Vi kan vite oss elsket av Gud, verdsatt så høyt at han kom 
hit og delte våre kår, brakte himmelen med, og til sist gikk 
gjennom døden og beseiret den, slik Biblen forteller. 

Men hvorfor måtte det skje på den måten, kan vi 
spekulere. Slik spekulasjon er også en yndet sport. Jeg 
spekulerer jeg også i blant, men først og fremst så hviler jeg 
i troen på at det var slik det måtte skje, det skjedde, og det 
var for meg — og deg. Og med den troen dypt i min sjel, så 
finner julens budskap «den rette vei, og det blir jul på ny!»

Liv Land 
Døpt i Fjære kirke 21. oktober

Mille Dorthea Kaarvang Githmark 
Døpt i Fjære kirke 21. oktober

Lucas Larsen 
Døpt i Fjære kirke 4. november

Leon Terjesen 
Døpt i Fjære kirke 4. november

Emil Thorsnæs Støle 
Døpt i Fjære kirke 4. november
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GI :
en god start
✔ Barn og unge trenger trygge møteplasser der de får ha det gøy, blir sett og  
blir 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 registrere en fast månedlig betaling til bankkonto 
2840.31.19581. Merk betalingen «En god start». 
Du kan få skattefradrag for gaver inntil kr 40.000 i 2018. 
For mer informasjon om gaver eller skattefradrag, kontakt gjerne menighetskon-
toret på tlf. 370 90113 eller send en epost til amm@grimstad.kirken.no. 
Takk for din gave! 
 
Antall givere til Fjære menighets arbeid blant barn og 
unge er nesten doblet i løpet av 2018. Fra 20 faste 
givere til 37. Det gleder oss over at så mange har tatt 
utfordringen. Det er en god start og vi gleder oss til 
fort settelsen. Det er plass til mange fler! 
I desember vil vi ha en trekning blant våre faste givere. 
Den heldige giver, vil bli kontaktet og få en fruktkurv. 
Takk til alle faste givere! Menighetens arbeid blant 
barn og unge er avhengig av dere!

REDAKTØR / FORMGIVER / ANNONSER: 
Peer Rødal Haugen 
Epost: redaksjon@peers.no 
Telefon: 99261422 

KONTO: 2840.31.19581 
ADRESSE TIL REDAKSJONEN: 
Fjæreposten v/ Peer R. Haugen 
Krokvn. 16, 4870 Fevik 

UTGIVER: Fjære menighetsråd 
OPPLAG: 5400, 6. utg. pr år 
TRYKK: Agderposten trykk 
DISTRIBUSJON: Easy2you 

INTERNETT: Siste og alle tidliger utgaver av Fjæreposten på nettet finner du 
enklest ved å google <fjæreposten>. Du kan også leite deg fram via 
www.grimstad.kirken.no under menyvalget Fjære menighet. På 
menighetens side finner du også en del nyttig informasjon om menigheten 
og om arrangementer.

Julegave uten giro! 

Kjære leser! 
Dessverre finner du ingen giro i avisa denne jula, til betaling av 
julegave til Fjæreposten. Helt siden starten i 2005,  har det vært slik.  
Du forstår, vi skal prøve å spare noen tusenlapper. Trykking av 
blanketter og den manuelle innleggingen i avisa koster en del kroner, som 
vi prøver å spare inn ved at vi rett og slett minner deg om det her på denne måten.  
Et ikke ubetydelig beløp kommer inn hvert år ved at mange betaler litt bladpenger, og det er vi svært 
takknemlige for. Hvis du er av dem som fortsatt bruker giroblanketter, må vi rett og slett håpe på at 
du klarer å ordne betalingen på en annen måte. 
Gaven betales til bankkonto  2840.31.19581.  Mrk. betalingen «JULEGAVE til Fjæreposten». 
Tusen takk til alle som husker oss denne jula også, slik mange har gjort hvert eneste år siden starten. 
Tilbakemeldinger vi får tyder på at det er mange som setter pris på avis og leser den. Den beste og 
viktigste inspirasjonen til å fortsette arbeidet med den. For øvrig ønsker redaktøren seg fortsatt en 
skrivelysten medarbeider eller to til jul … 
Undertegnede benytter anlendningen til ønske alle lesere en fredfull advent og en velsignet jul! 

Med vennlig hilsen Peer Rødal Haugen, redaktør

TIL FJÆRE  
MENIGHET 

Fjære kirke   
#127519 

Fevik kirke   
#106439 

FMU  
#107824

Tomine Brekkhus Sandåker 
Døpt i Fjære kirke 4. november

Caspian Marino Ruud-Olsen 
Døpt i Fjære kirke 18. november

Ingrid Emilie Borge Thorsen 
Døpt i Fjære kirke 2. desember

Mathias Thorsen 
Døpt i Fjære kirke 2. desember
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

Ifølge flere psykologer er folk som pynter til jul tidlig 
lykkeligere enn de som venter: 

- I en verden full av stress og jag, har folk behov for ting som 
gjør dem lykkelige. Julepynt og dekorasjoner fungerer som et 
medium til sterke og lykkelige barndomsminner for mange. 
Pynter du derfor til jul tidlig, vil både lykkefølelse, humør og 
positive forventninger forsterkes, forteller den britiske psyko-
logen Steve McKeown. Ifølge en annen studie har julelysene 
også en ytterligere funksjon; et hjem med julelys blir ofte opp-
fattet som vennlig og imøtekommende i nabolaget. 

I adventstiden henger vi gjerne opp lys både ute og inne, og vi 
brenner mer stearinlys. Når november og desember kommer 
sigende inn over oss med mørke morgener og mørke kvelder, så 
kan hver og en føle seg litt trett og nedstemt innimellom - noen 
mer enn andre. Da er det godt for oss med litt lys i hverdagen. 

I jula feirer vi at Gud ble menneske. Han kom til jorden og ble 
født i en stall. Guds sønn, en konge, verdens frelser og verdens 
lys kom til oss. Jesus er verdens lys. Han døde for vår skyld og 
stod opp igjen så vi skulle få være sammen med Gud for be-
standig. Jesus viser oss veien til Gud. Han er veien til Gud. Der-
for er Jesus et lys for oss. Det er godt for oss med litt lys i 
hverdagen. 

Jesus sier: «Tro på lyset…så dere kan bli lysets barn (Johannes 
12,36)». I Matteus 5, står det: «Dere er verdens lys!» Vi er lys i 
mørket for menneskene rundt oss.  Alle mennesker er skapt i 
Guds bilde, helt spesielle, og med en unik verdi. Vi er skapt til å 
ha fellesskap med skaperen. 

Vi er også skapt til å ha fellesskap med andre mennesker, og 
til å bry oss om og hjelpe hverandre. Gud elsket oss først, og 
derfor kan vi også elske hverandre. Vi kan være hverdagshelter 
for mennesker rundt oss og noen ganger også for mennesker i 
andre land: når en skoleelev sier «Hei» til en som står alene i 
skolegården og spør om han/hun vil være med, når en ungdom 
hjelper en som har tungt å bære, når en bestemor ber, når en 
bestefar leser barnebibelen for barnebarna, når vi deler, når vi 
rekker ut en hjelpende hånd, når vi deler vår tro. Hverdags-
helter er mennesker som deg og meg. «Det du vil at andre skal 
gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem.» Det er godt for oss 
med litt lys i hverdagen.  

Ønsker dere alle en velsignet julehøytid! 

Riktig svar: 
1.X. Mika 
2.X. Lukas 
3.1. Overprestene 
4.2. Gode nyheter 
5.2. Egypt 

1 Hvilken profet skrev at Messias 
skulle bli født i Betlehem? 

1. Jesaja   X. Mika   2. Sakarja 
2 Hvor i Bibelen finner vi julee-
vangeliet? 

1. Matteus   X. Lukas   2. Johannes 
3 Hvilke rådgivere sendte Herodes 
bud på da han fikk høre om Messias’ 
fødsel? 

1. Overprestene   X. De vise menn 
2. Keiser Augustus og lands- 
høvdingen Kvirinius 

4 Hva betyr «evangeliet»? 
1. Gud med oss   X. Guds nåde    
2. Gode nyheter 

5 Hvor flyktet Josef og Maria med  
Jesusbarnet? 
1. Mesopotamia   X. Jerusalem  
2. Egypt

F INGUNN METVEIT OLSEN 
MENIGHETSPEDAGOG

BIBEL quiz

LYS I HVERDAGEN
FRA MENIGHETSPEDAGOGEN

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. 

ADVENTSAMLIN G for 5-åringer
Tirsdag 27. november 

inviterte Fjære menighet til 
adventsamling i Fevik kirke 
for alle som fylte fem år i 

2018. Mange 5-åringer med 
foreldre, noen søsken og 

besteforeldre møtte opp til 
en koselig samling. Med 
jule sanger, advents-
skuespill, møte med 

dukkene Frank og Fia, 
juleminner, juleevan geliet, 
et levende juletre, jule pynt, 
adventslys, pepper kaker og 
mandariner, kom alle godt i 
gang på julestemningen. To 

F INGUNN METVEIT OLSEN 
tekst & foto

Fv. Alexandra Wiconi Lund, og Ida Cassidy Svalastog

av femåringene som var til-
stede denne kvelden, var 
Alexandra Wiconi Lund og 
Ida Cassidy Svalastog. Som 
alle de andre, har de fått ut-
delt cd’en «Julefest» med 

fengende julesanger av blant 
annet «Seven-jentene», «Oslo 
soul children», «Lisa Børud». 
Alexandra og Ida smiler og 
viser stolt frem cd’ene sine. De 
syns det var morsomt å være 

med på adventsamling, og 
aldri hadde de nok sett et lig-
nende juletre som vi hadde i 
Fevik kirke denne kvelden

F.v. Rebekka Sisay Lamark, Jakob Haraldsvik Haugen og Nathalie Håkedal

Dette året har FMU 13 ung-

dommer som går på 
lederkurs. Dette er ung-
dommer som går i 10 klasse 
og 1 videregående. Milk står 

for Mini leder kurs og er et 
lederkurs som strekkes seg 
over 4 kurskvelder pluss en 
weekend og videre et halvt 

På lederkurs med kirkesjefen
F KJELL-OLAV HAUGEN 

tekst & foto
år med praksis. Gjennom for-
skjellige tema skal de bli 
dyktiggjort til forskjellige opp-
gaver. Minilederne har blant 

annet ansvaret for Fmu s  
juleball i år. Vi er glade for at 
så mange vil ta lederkurs og 
sist søndag vart det selveste 

kirkesjefen som var foredrags-
holder. De bygde modeller og 
lærte på den måten å sam-
arbeide 
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TEMAKVELD OM BØNN med Helge Spilling 
I tillegg til å være sogneprest i Fjære menighet, 
har Helge Spilling blant annet erfaring som 
retreatleder og reiseleder til ulike pilegrimsmål. 
Han er også med i Anam Cara som er den norske 
grenen av Community of Aidan & Hilda på Holy 
Island of Lindisfarne. Anam Cara betyr «sjelevenn» 
/ medvandrer og er et økumenisk fellesskap med 
målsetting å fremme åndelig og menneskelig ut-
vikling i trosliv og tjeneste, inspirere til bønn, livs-
lang læring, pilegrimsvandringer, gi impulser til 
kirkens vekst og skape forsoning. 
Tid: Torsdag 10. januar 2019 kl. 20 
Sted: Fevik kirke 

det skjer 
SNART

STRIKKEKAFÉEN
10.01. Fysioterapeut Thomas Ravnevand: 

«Viktigheten av å være i fysisk aktivitet» 
14.02. Anne Lise Yggeseth:  

«Vold i nære relasjoner» 
14.03. Forfatter Helga Lid Ball:  

«Vi må ta ansvar for skaperverket» 
11.04. Roald Hansen: «Med skråblikk på  

sørlendingen» 
04.06. Tur til Hillestad m.m.

FMU-salen med dempet be-
lysning, spotter i ulike farger i 
taket, stearinlys på bordet, 
krydret taco-duft sammen 
med en søt muffinsduft, god 
stemning, tilhørighet og felles-
skap, høy musikk, og tiåringer, 

FMU-ungdom og noen voks-
ne som danser Skjær -
gårdsdansen sammen. Det er 
FMU mini fredag kveld! 

Fjære menighet gjentok 
suksessen fra i fjor, og inviterte 
10-åringene til en smakebit på 
en FMU kveld fredag 30. 
november. FMU bandet sang 
og spilte fra repertoaret sitt, og 

ungdommene ble med hele 
kvelden sammen med 10-år-
ingene på ulike gruppeakti -
viteter som å lage blomster-
oppsats, julepynt, taco, pynte 
muffins, skyte med luftgevær, 
og trommejam. Etter at fre-
dagstacoen var inntatt, ble det 
mer sang og musikk med 
FMU-bandet, andakt med 

adventskalender-overraskelse, 
advents lys-tenning, muffins-
spising, velsignelsen, og skjær -
gårdsdansen en gang til tilslutt.  

Takk for en flott kveld! Vi 
håper alle kom hjem med 
mange gode opplevelser. Husk 
også på at vi er lys for andre, 
eller hverdagssuperhelter for 
andre mennesker rundt oss, og 

i andre land. Hvis vi for ek-
sempel panter flasker nå i 
adventstida, og legger pengene 
på bøssa fra Kirkens nødhjelp, 
hjelper vi noen som trenger 
det. Og det er nettopp det 
superhelter gjør! En superhelt 
er en som hjelper andre! 

En smak 
av FMU

F INGUNN METVEIT OLSEN 
tekst & foto

Til arrangementet har vi 
spesielt invitert ordfører og 
lokale politikere. Ledere av Ex-
press, Sani teten, Fevik Vel, og 
Fjære historielag har også fått 
spesiell invitasjon. Det samme 
har næringslivledere fått.  Men 
det er DU som er viktigst. 
Dette er et prosjekt vi må stå 
sammen om hvis vi skal lykkes.   

Denne kvelden vil drøm men 
for NYE FEVIK KIRKE bli 
presentert. Vi tror at folk flest 
vil forstå at det her blir reist et 
bygg som skal bli vår felles 
storstue på Fevik, med mange 
rom og rom for man ge. Et by-
delshus og samtidig en kirke.  

Det vil garantert ikke bli et 
kjedelig arrangement.  

Det skal blant andre Autofil 
og Brom kjendis; Jan Erik 
Larssen sørge for. Han er full 
av historier, humor og gode 
poenger! Han er også en habil 
solist. Han var tidligere med i 
Oslo Gospel Choir. Denne 
kvelden blir han solist sammen 
med Prokor. Elle Melle Tween 
skal også delta, og de er blitt 
kjempeflinke.  

Vår egen Ellen Halvorsen 
Lervold kommer! Hun holder 
nå på med å lage CD.  

Vi har fått laget en film om 
arbeidet i Fevik kirke og i den 
vil det nok dukke opp mange 
kjente fjes. Blant annet er det 
blitt filmet fra St. Hans, fra 
Skaperverkstedet og Allsang i 
Parken, Julenattinè  og mange 
andre små og store ar-
rangementer.  

Berverting og utlodding 
Selvsagt skal ingen behøve å 

gå sultne hjem, for det blir 
servert deilige kaker, kaffe eller 
te. Under serveringen blir det 
en liten utlodning av blomster 
for å dekke litt utgifter. Så ta 
med litt penger.  

Arrangementet er ellers 
gratis. Med oss hjem denne 
kvelden vil vi få en brosjyre der 
du og jeg utfordres til å «bli 
kirkebygger».  

Ny hjemmeside 
I tiden fremover vil vi 

presentere arbeidet med å 
bygge NYE FEVIK KIRKE. Det 
blir en egen hjemmeside, og 
du kan finne mer om dette på 
Facebook og Instagram. Søk på 
NYE FEVIK KIRKE, eller #bli 
kirkebygger.  

 
Hilsen Fjære menighets 

info- og innsamlingskomitè 

Bli kirkebygger

Fjære menighet inviterer 琀l 

 Kick O昀 for 

Ny kirke på Fevik 
i Festsalen, Strand Hotel Fevik 

Søndag 20.01 kl.19.00 
 

        Jan Erik Larssen 
       Et gnistrende  
       foredrag om  

       engasjement,  
       lokal mobilisering og 

       kirkas bidrag 
 

I 琀llegg byr vi på lokale kulturinnslag,  
gra琀s bevertning og loddsalg. 
Ta med deg en nabo og kom! 

 Bli #kirkebygger! 

Fjære menighets info- og innsamlingskomité for Nye Fevik Kirke 

Arrangør: 

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!

GUTTETUR 2019 22. -24. mars 
Det inviteres til guttetur på ski på  
Hardangervidda.Turen går i området 
Haukeliseter og nordover.  
Fredlag: Avreise Fjære skole kl 1600, vi 
kjører til Haukeliseter der vi får middag 
før vi tar kvelden. 
Lørdag: Etter frokosten går vi nordover til 
selvbetjente Hellevassbu (21 km.)  
Søndag: Retur til Haukeliseter for dusj og 
middag før heimreisa.  
Turen går i flott høyfjellsterreng imellom 
1000 og 1400 meter over havet. Vi går 
langs kvistet løype. Du bør ha en type 
brede tur/fjellski. 
Du behøver ikke være i kjempeform for 
å være med, men bør ha gått inn ski og 

særlig sko. 
Helge prest blir med og gir oss ord for 
dag og natt. 
Turpris ca1700 kr. (Dnt- medlem) 2000 
kr,(ikke medlem) Dekker 3 middager,  1 
frokost, overnattinger og kjøring. 
Bli med og få mange gode opplevelser 
sammen med andre”store gutter”. 
Påmelding til Leif på mail: 
lhodnebr@gmail.com 
 eller 97594772. 
Maks antall er 20 stk (først til mølla). 
 
Hilsen turgruppa i Fjære menighet  
Jan Midtbø, Helge Prest, Kristen Leifsen og Leif 
Hodnebrog 
 

22.-24. 
MARS

10. 
JAN.

VÅR 
2019

Godt besøkt kunstutstilling 
 
Kunstgruppa i Fevik kirke vil takke alle som støttet årets 
utstilling med besøk, kjøp av bilder og/eller lodd. Årets ut-
stilling ble gjennomført 13- 21 oktober, med kulturkveld 
og konsert. Det ble en flott kulturell uke for oss og Fevik 
menighet. 

Også i år går overskuddet på hele kr. 35 000,- til et 
barnehjem for albinobarn i Tanzania.  

Albinobarn er en utsatt gruppe i Tanzania. Tradisjonell 
tro er at når et barn blir født hvit, er det noe ondt som må 
fjernes. En del av overtroen er også at det er lykkeb-
ringende å eie en kroppsdel fra en albino. Siden 2015 har 
Lill Ann Annonsen fra Mandal hjulpet Albinobarna i 
Haydom regionen. I år er det kjøpt en 2 mål tomt for å 
bygge et eget senter for barna. Det er totalt 20 albinobarn 
som følges tett fra barnehjemmet. De eldste barna blir 
sendt på internatskole i en større by, mens de yngste bor 
på barnehjemmet på Haydom. På denne måten får barna 
skolegang, kost og losji, og ikke minst sikkerhet hele 
døgnet. Målet er å gi en trygg og god oppvekst til disse ut-
satte barna.  

Takk til menigheten som gir stor fleksibilitet I trange 
lokaler, takk til alle dere som var med oss gjennom uka. 
Takk for all støtte.  

Hilsen Kunstgruppa 

Søndag 20. januar kan du møte humørkongen Jan Erik Larssen i fest salen 
på Strand hotell. Han skal sparke i gang prosjektet med å bygge  
NYE FEVIK KIRKE. 
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E kan huske... 
  KJELL-OLAV SER TILBAKE

Tarzanpresten

40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet
menighets- 
RÅDET

fra

F PER ARNE GULSTAD 
MENIGHETSRÅDSLEDER

Besøk av en ansatt 
Styrer i Fevik barnehage, Ingunn H. Jer-

stad, var med på november-møtet i MR. 
Hun har vært styrer i barnehagen i 11 år og 
syntes det er fint å være leder på denne 
arbeidsplassen. Barnehagen har  47 barn og 
14 ansatte med høy faglig kompetanse og 
mye erfaring.  Den tilhører Fjære menighet 
og har utvidet kristen formålsparagraf. Hun 
syntes samarbeidet med kirka fungerer  
godt.  De ansatte på hver avdeling har bi-
belsamlinger og sangstunder med barna. 
Musikalsk leder i Fevik kirke, Kirsti P. 
Haugen, deltar også i samlinger med sanger 
og bibelfortellinger. Barna har jule- og pås-
kevandringer og leverer fine arbeid til kunst -
uka i Fevik kirke. Visjonen til barnehagen er:  
Alle  barn skal oppleve å bli sett, hørt og for-
stått av varme og tydelige voksne. 
Barnehagen har for tiden nok barn til å fylle 
plassene og får gode tilbakemeldinger fra 
foreldre. MR takket Ingunn for den flotte 
jobben hun gjør for barnehagen vår. 

 
Antall utgivelser  
av Fjæreposten i  2019 

Vi er takknemlig for mange gaver til utgiv-
else av Fjæreposten. I tillegg  har vi inntekter 
for annonser. Likevel koster det menigheten 
i alt ca kr 150 000 for 6 utgivelse i året.  
Menighetsrådet har vedtatt  å redusere an-
tall utgivelser fra 6 i 2018 til 5 i 2019. Vi 
reduserer dermed behovet for tilskudd med 
ca  kr 30000, som vi kan bruke til andre tiltak 
i menigheten. Ny vurdering om antall utgiv-
elser vil skje på slutten av 2019. 

 
Nominasjonskomité  
for menighetsrådsvalget i 2019 

Det er valg av nytt menighetsråd i 
september 2019. MR er et viktig organ i 
menigheten. Det er ansvarlig for strategisk 
utvikling i menigheten, skal vedta mål og 
planer og være med å organisere aktiviteter.  
MR bør være besatt av motiverte personer 
med interesse  for å løse rådets oppgaver.  Vi 
håper mange vil ta utfordringen med å stille 
som kandidater til menighetsrådet for pe-
rioden 2019-2023. Til neste møte vil vi ut-
fordre 4 personer til å være med i nomina-
sjonskomitéen for valg av menighetsråd for 
2019-2023.  

 
Felles gudstjeneste  
i Grimstad kirke 27. januar 

Menighetene vil holde  felles gudstjeneste i 
Grimstad kirke, som er den største kirken i 
vårt prosti. De ansatte har gode planer for 
gudstjenesten og vår menighet er utfordret 
til å bidra til kirkekaffen. Vi håper mange vil 
fylle benkene i kirken denne søndagen. 

 
 

 
Støtte til 16.mai arrangement  
på Bibelskolen 

En gruppe studenter ved Bibelskolen i 
Grimstad har søkt om støtte til et rusfritt ar-
rangement 16. mai. Det er et lavterskel-
tilbud til alle ungdommer i alderen 13 år og 
oppover. I fjor var ca 400 unge samlet på Bi-
belskolens område til ulike aktiviteter som 
tivoli, salg av mat, talentiade og konsert. MR 
synes dette er et verdifullt tiltak og vil gi kr 
6000 i støtte til arrangementet. 

 
Arkitektkonkurranse  
for Nye Fevik kirke 

Bent Sætra og Per Arne Gulstad deltok på 
et møte i november med politikere og an-
satte i kommunen. Det ble gitt informasjon 
om romprogram for ny kirke, skisse for plas-
sering av kirkebygget og fremdriftsplan for 
bygging av ny kirke. I planen inngår arkitekt-
konkurranse i 2019, som vil gi grunnlag for 
utnyttelse av tomtene og reguleringsend-
ringer. Dessuten vil arkitektkonkurransen gi 
hjelp til videreføring av engasjementet og 
innsamlingsarbeidet for Nye Fevik kirke. Vi 
håper at kostnader til arkitektkonkurransen 
blir bevilget i kommunens budsjett for 2019. 

 
Gruppe for vurdering av arbeid 
blant barn og unge 

I  gruppen, som skal være en «tenketank» 
for menighetens arbeid blant barn og unge 
fremover, har vi fått med disse deltakerne: 
Ingunn M. Olsen, Kjell Olav Haugen, Vidar 
Øvland, Maja Nordlie, Jarl Thore L. Larsen 
og Elisabeth Hodnebrog. De vil gjennomgå 
tilbudet vi har til barn og unge, se på behovet 
og prioritering av arbeidet fremover.  

 
Gode tiltak for barn og unge  
ved avvikling av Soltun-fondet 

Vi har under arbeid søknad til Stift-
elsestilsynet om avvikling av Soltun-fondet. 
Pensjonert advokat Halvard Duesund gir råd 
i arbeidet.  Fondet utgjør ca kr 400 000, men 
blir redusert hvert år fordi avkastningen ikke 
er tilstrekkelig til å dekke fondets kostnader. 
Dermed er det ikke mulig å tilgodese fondets 
formål med støtte til tiltak til barn og unge. I 
forbindelse med avviklingen av fondet er det 
foreslått å bruke fondets midler til tilskudd til 
lønnsmidler, drift av FMU-bussen, sub-
sidiering av turer for de 
unge, materiell til tros-
opplæringen og 
lederopp-
læring.  

Med hjerte i halsen, er et begrep som 
mange kjenner. En novemberdag i 1993 
hadde jeg en fornemmelse av dette. 

 FMU skulle på besøk til Fyresdal, der 
Tarzanpresten holdt til Tarzanpresten het 
egentlig Torfinn Moen og var sokneprest i 
Fyresdal. Han syntes det var veldig stas at vi 
kom på besøk og hadde leid inn et 4 seters 
fly, som han ville fly oss rundt med. Ung-
dommene var begeistret og stilte seg i kø — 

3 stykker om gangen. Tarzanpresten var en 
dyktig pilot, men da de første kunne fortelle 
at han hadde slått av motoren og latt flyet 
falle slik at passasjerene ble vektløse, ble jeg 
som ansvarlig leder litt bekymret. Det var 
51 stykker som ville opp, så enkel hodereg -
ning ga 17 turer. En fantastisk opplevelse 
for de mer eller mindre bleike FMU-erne. 
Da alle 51 var vel nede på bakken kunne jeg 
trekke et lettelsens sukk. Skrekkopplev-
elsene var likevel ikke over. Denne friske 
presten hadde også rigga til en Tarzan-
slynge i et høyt tre, ved prestegården sin. 
En 11meter høy stige var rigget opp og ut 
på en grein fikk du en reim rund magen. 
Hopp var beskjeden, først fritt fall og så 
strammet det til, du fikk et voldsomt rykk 
før du ble slengt frem og tilbake. Jeg var liv-
redd. 

 Da det kom en 80 års gammel dame fra 
Skien, med Se og Hør på slep som ville 
hoppe, ble jeg litt beroliget. Greier hun det 
så skal jeg også. Etter at alle ungdommene 
hadde hoppa, var det Arve Konnestad og 
min tur. 11 meter opp en stige det er høyt. 
Vi greide å overvinne frykten, hev oss utfor 
og er det stolte eiere av Tarzanbeviset, be-
viset på at du er fryktløs og uansvarlig. 
FMU-ungdommene var veldig fornøyd og 
jeg var veldig glad  at alt hadde gått fint. En 
stor takk til Torfinn Moen som ga oss en 
uforglemmelig opplevelse i Fy res dal. 
Torfinn Moen gikk dessverre bort altfor tid-
lig, men vi har med oss  de gode minnene 
om en friskus av en prest. 

Film- og mimrekveldene 
er godt i gang

Et verdig og 
rimelig alternativ.

Byglands
Begravelsesbyråer

Himle
Begravelsesbyrå

May Wenche Himle
Tlf. 901 32 261

Prisinfo.: www.byglands.no

de føler for det. Men klokka blir fort nærmere midnatt før de 
siste forlater FMUbygget. 
De fem mimrekveldene som gjenstår er: 
 
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/Holms-
borg 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) 

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

Våre to første filmkvelder er 
vel i havn. Vi har hatt noen 
flotte kvelder sammen. Ut-
rolig gøy å se igjen noen av de 
som vi hadde så fantastisk  
mange fine  opplevelser 
sammen med. Filmene vekket 
til live minner som berører oss 
sterkt. Tenk bare å se FMU stå 
på toppen av Jostedals-
breen,1600 m.oh. og  synge 
«Jeg løfter mine øyne opp til 
fjellene». Noen husket 
kanskje best sommerturene til 
Holmsborg, for ikke å snakke 

om de mange og lange turene 
i «Jesus Lever» bussene med 
fellesskap, sprø innfall og 
dype samtaler.  

På den første kvelden var vi 
21 stykker og på den andre ca. 
35. Neste filmkveld blir mel-
lom jul og nyttår, fredag 
28.desember. Ikke vær redd 
for å komme hvis du har lyst. 
Ingen blir utfordret til å for-
telle om livet sitt. Programmet 
er enkelt. Vi ser film i to timer 
mens vi drikker kaffe/brus og 
spiser kjeks/ sjokolade. 
Etterpå går vi rundt eller sitter 
og prater med hverandre. 
Etter hvert går folk hjem når 

F KAI NÆRDAL 
tekst & foto
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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 

ADVENTUS 
DOMINI

Mens frost og vintermørke rår, 
begynner kirkens nye år, 
og våre sinn skal være vendt 
mot lyset som på jord er tent. 

I mørket ved vår side står 
han som steg inn i våre kår. 
Hvert adventslys skal minne om 
at Jesus, lysets Herre, kom. 

Han kommer stadig til oss inn 
og lar oss se Guds milde sinn. 
Vårt ønske ved den tente krans  
er at vårt liv må være hans. 

Når verden og dens tid forgår, 
gryr evighetens kirkeår. 
O Herre, la oss finne vei 
til lys og evig liv hos deg.

SALMEN   NORSK SALMEBOK NR 18  •  TEKST: Svein Ellingsen/Edvard Evers  •  MELODI: Johan Crüger

Velkommen til kirken 
gudstjenester & arrangement

FJÆRE kirke 
09.12. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling 
13.12. 09:00 Morgengudstjeneste 
16.12. 18:00 Vi synger jula inn. FMU,  

Elle Melle korene, Joy, Musikkorpset, 
Tore Laukvik og Kirsti P. Haugen.  

20.12. 09:00 Morgengudstjeneste 
24.12. 14:00 Julaften gudstjeneste v/Helge Spilling 
24.12. 15:30 Julaften gudstjeneste v/Helge Spilling 
25.12. 11:00 Høytidsgudstjeneste v/Helge Spilling 
26.12. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling 
31.12. 17:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
 
03.01. 09:00 Morgengudstjeneste 
06.01. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
10.01. 09:00 Morgengudstjeneste 
17.01. 09:00 Morgengudstjeneste 
20.01. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik. 
24.01. 09:00 Morgengudstjeneste 
27.01. 11:00 Felles gudstjeneste i Grimstad kirke 
31.01. 09:00 Morgengudstjeneste 
03.02. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling 
07.02. 09:00 Morgengudstjeneste 
14.02. 09:00 Morgengudstjeneste 
17.02. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling 
21.02. 09:00 Morgengudstjeneste 
24.02. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling 
28.02. 09:00 Morgengudstjeneste 
 
FEVIK kirke 
09.12. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
16.12. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling 
22.12. 20:30 Julenattiné i Fevik hallen.  

Kirsti P. Haugen med lokale musikere og solister. 
24.12. 14:00 Julaften gudstjeneste v/Tore Laukvik 

med julespill store og små 
24.12. 15:30 Julaften gudstjeneste v/Tore Laukvik 
25.12. 13:00 Høytidsgudstjeneste v/Tore Laukvik 
 
06.01. 16:00 Juletrefest 
13.01. 11:00 Gudstjeneste v/Helge Spilling. Søndagsskole 
13.01. 19:00 Israelmisjons møte med Svein Lilleaasen 
20.01. 19:00 «Kick off ny kirke på Fevik». Samlingen er på  

Strand hotell. Jan Erik Larsen deltar. 
27.01. 11:00 Felles gudstjeneste i Grimstad kirke 
03.02. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik. Søndagsskole 
10.02. 11:00 Gudstjeneste for store og små.  

Utdeling av 4-årsbok Fevik barnehage deltar 
17.02. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik. Søndagsskole 
03.03. 11:00 Gudstjeneste v/Tore Laukvik. Søndagsskole

PREKEN 

TEKSTEN
3. SØNDAG I ADVENT • 16. DESEMBER 
 
31 Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vit-
neutsagn ikke gyldig. 32 Men det er en annen som 
vitner om meg, og jeg vet at hans vitneutsagn om 
meg er sant. 33 Dere sendte bud til Johannes, og 
han har vitnet for sannheten. 34 Men jeg er ikke 
avhengig av at noe menneske vitner om meg. 
Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. 35 Johannes 
var en brennende og skinnende lampe, og for en 
tid ville dere glede dere i lyset fra ham. 36 Men jeg 
har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga: 
de gjerningene Far har gitt meg å fullføre. Og det 
er disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Far 
har sendt meg. 

Joh 5,31-36 
 
1. LESETEKST 
4 Husk loven jeg ga Moses, min tjener, på Horeb for hele 
Israel, med forskrifter og bud. 5 Se, jeg sender profeten 
Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og 
skremmende. 6 Han skal vende fedrenes hjerter til 
barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal 
komme og slå landet med bann. 

Mal 4,4-6 
 
2. LESETEKST 
19 Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. 
Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en 
lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og 
morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. 20 Men dere 
må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i 
Skriften på egen hånd. 21 For aldri ble noen profeti båret 
fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hel-
lige ånd talte mennesker ord fra Gud. 

2 Pet 1,19-21 

HILSEN 
PRESTEN 

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 

Advent kommer av det latinske adventus 
Domini som betyr Herrens komme. Vi 
venter på Jesus i dobbel forstand. Vi venter 
på den lille gutten som ble født i en stall i 
Betlehem – og vi venter på at han skal kom-
me igjen når Gud gjør alle ting nye. Likevel 
er det nok veien mot stallen de fleste for-
binder advent med. Hvis man gir rom for 
advent og ikke hopper rett på julefeiringen 
allerede i november, skaper adventstiden en 
klarere forventning inn mot kvelden da lyset 
kommer til verden. Advent er forventning, 
forberedelse og ventetid.  

Advent kalles også den lille faste. Slik 
søker advent å ikke være en tid for ekstra-
vaganse, men enkelthet. Ikke en tid for fråts-
ing, men faste. Kanskje sluttet du å lese nå? 
Kanskje tenker du: HVA? Skal jeg ikke få 
kose meg i advent? Skal jeg ikke få spise alt 
det gode jeg har gledet meg til? Svaret på det 
er; joda. Faste handler ikke om å sulte seg i 
hjel, enkeltheten ikke om å bryte tra-
disjoner. Det handler om hvor vi har fokus 
og oppmerksomhet. På hva og på hvem.  

Fasten er en hjelper til å feste blikket og 
forberede seg for festen som ligger foran. 
Fasten kan gjøre oss mer bevisst på dagene 
og livet. Synes du dette høres vanskelig ut? 
Hvorfor ikke la kroppen hjelpe deg? Jeg vil 
utfordre deg til å forsake en ting som du vil 
kjenne på om er borte. Her er vi forskjellige. 
Noen logger av Facebook, noen forsaker 
kaffe, andre et spill de pleier å spille på 
mobilen. De som har vært mine kon-
firmanter vet at jeg hver fastetid har et mål 
om å avstå fra min store last: potetgull. Nå 
trenger man ikke besitte overmenneskelige 
egenskaper for å få det til, men det kjennes 
slik innimellom.  

Poenget er at hver gang jeg kjenner suget 
etter potetgull så kommer også tanken på 
hvorfor jeg ikke skal spise det. Slik minner 

kroppen meg på at det er advent, forbered-
elsestid, ventetid og tid for ettertanke. Jeg 
blir minnet på å be en bønn. På enkelt vis 
blir jeg mer bevisst på å vende meg mot Gud 
og ikke minst være våken for min neste.  

Begge deler trengs. Det er nemlig lett at 
tiden vi går inn i pakkes inn i idyll og perfek-
sjon. Den perfekte julefeiringen der man 
skal kose seg som aldri før og alt bare er 
rosenrødt. Advent og jul er som et forstørr-
elsesglass på livet. Det som er godt og flott 
blir mer synlig og synliggjort. Det er bra. 
Men det som er vondt, som så gjerne skulle 
vært annerledes, som ikke lever opp til 
idyllen og kosen vokser seg også større. 
Mange gruer seg av ulike grunner til advent 
og jul.  

Advent er en sterk påminnelse om å ha 
kjærlighet og omsorg for hverandre, til å se 
hverandre, til å være der for den som 
trenger det. Både tenning av lysene i 
adventskransen og fravær av en potegull-
pose kan gi konstante påminnelser om 
dette. For advent, enkelhet og faste handler 
ikke om en passiv ventetid, men en aktiv tid 
i tjeneste for Han som er kjærlighet og bad 
oss bringe den videre.  

Senk skuldrene! Advent og jul trenger ikke 
være perfekt. Det var den ikke første gang 
heller. Kunne vi spurt Maria ville nok gleden 
over barnet overskygget det meste, men jeg 
tror neppe hun ville kalt rammene rundt for 
perfekte. Det kan være et forbilde for oss 
også: Ikke la fokuset på barnet, på hva julen 
er, bli borte i jaget etter perfekte rammer. 
Jesus kom ikke til jord som belønning for de 
vellykkede. Han kom til jord for å vise at han 
vil dele det hele med oss og bringe lys og 
håp også inn i det ytterste mørke.  

Jeg vil ønske deg en god advent og en 
velsignet jul når den kommer.  

Høstens tur med FMU gikk 
nok en gang til vakre 
Vegårtun i naturskjønne 
omgivelser og med en herlig 
gjeng med FMU-ere. 

Helgens travle program be-
stod av fotballturnering, , bål-
brenning i lavoen, luftgevær-
skyting og en rekke lagkon-
kurranser. 

Gjennom helgen hadde vi 
andakter og lovsang, og på 
søndagen avsluttet vi turen 
med en fin allehelgensguds-
tjeneste. 

Torill stod som vanlig for 
fantastiske matopplevelser på 
sitt kjøkken, og mang en ung-
dom fikk grundig opplæring i 
oppvasken. Minilederne våre 
gav oss underholdning av 
ypperste klasse! 

Vi gleder oss til vinterturen 
allerede 25.-27. januar som 
går til Gautefall - faktisk før 
nyttår og julehandel er 
påmeldingen i gang! 

 
Erlend Gunstveit

INNHOLDSRIK 
FMU-høsttur

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

Rørlegger  

Liene AS 
Fevikveien 34 

4870 Fevik 

Telefon: 37 25 81 90 
epost: post@liene-vvs.no 

Vakttelefon: 91812530 
 

ÅPNINIGSTIDER 
Mandag - fredag 07.30 - 15.30



12  Fjæreposten    11. DESEMBER • 2018      

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

støtter lokalt ungdomsarbeid 
www.jjuc.no

Siden forrige gang har vi hatt 
besøk av hovedstyret, Berg 
menighet, Stavern Folkehøy-
skole, solidaritetsklassen ved 
Bekkestua skole, bloggere til 
Giving Tuesday og Høgtun 
Folkehøyskole. Mye av 
dagene våre har derfor gått 
med på planlegging og gjen-
nomføring av besøk den siste 
tiden. Det har vært mye jobb 
og logistikk, men det er veldig 
gøy å treffe støttespillere og 
andre besøkende og se at det 
gjør inntrykk å se hvordan 
folk har det her i områdene og 
hvordan vi arbeider. 

I tillegg til masse besøk har 
selvfølgelig prosjektene gått 
sin gang og nå i november be-
gynner prosjektåret å nærme 
seg slutten. Det betyr flere av-
slutningssermonier, diplom-
utdelinger og innspurt i 
rapportinnlevering for 
partnerne våre. Vi har fått 
vært med på nok et spenn-
ende år, vi ser at det nytter og 
gleder oss til neste år. 

 
Volontører 

I begynnelsen av november 
fikk vi 6 studenter fra Bibel-
skolen i Grimstad (BiG) hit. De 

skal være her til slutten av 
mars, så vi kommer til å ha 
masse tid til å bli godt kjent 
med dem. De skal i begynn-
elsen være engelskassistenter 
på en av fadderskolene våre, 
jobbe på Centro Creer (dag-
senter for funksjonshemmede 
barn og unge) og være med på 
fotballtreninger. For de fleste 
av disse vil dette bli deres førs-
te jul borte fra familien, så det 
blir nok spesielt, men for-
håpentligvis et godt minne. 
Fra januar vil BiG-studentene 
få følge av 7 andre volontører 
som er utsendt fra hovedkon-
toret i Oslo. Det vil bli spenn-
ende med så mange norske 
ungdommer her! 

 
Politisk påvirkning og 
politi-påvirkning! 

Kjønnsroller, vold og mis-
bruk har lenge vært et fokus-
område i arbeidet vårt. Vi 
jobber med familier, med 
kvinner, menn, med barn og 
unge – og i november jobbet 
vi også med politiet! Med bak-
grunn i en enkelt hendelse der 
en kvinne i området vårt ble 
grovt mishandlet og politiet 
ikke tok affære, kom den 
lokale støttegruppa på banen. 
Dette er 30 kvinner som har 
blitt kurset i rettigheter, hand-

lingsplaner og politisk påvirk-
ning. Disse kvinnene stod opp 
for naboen sin og gikk blant 
annet til media og fikk møte 
med den regionale politi-
sjefen. Resultatet ble at disse 
kvinnene fikk holde kurs for 
den lokale politistasjonen, po-
litiet er mer aktivt tilstede i 
området, og kvinnegruppa og 
politiet ser nå på hverandre 
som allierte. Og voldsofferet; 
hun var med på kurset og har 
gått fra å være offer til å bli en 
forkjemper for kvinners 
rettigheter og for et voldsfritt 
samfunn. Vi er stolte og rørte 
over å få være med på slikt!

MENIGHETENS MISJONSPROSJEKT

En hektisk høst
F MAY-ELÉN VINSKEI 

MISJONSALIANSEN, tekst & foto
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Hvorfor feirer kirken jul? Vi feirer ikke jul 
fordi vi tror at Gud er til, eller fordi Gud 
har skapt den fantastisk flotte jordkloden 
som vi bor på. Heller ikke fordi han har 
skapt hver eneste en av oss unike. Dette 
tror vi og bekjenner vi i hver eneste guds-
tjeneste. Gud som skaper er en umistelig 
tanke for kirken. Vi forkynner derfor at 
det er vår plikt å kjempe for menneske -
verdet som er truet, og å ta vare på ska -
per verket som vi er i ferd med å ødelegge. 

Men jul feirer vi av en annen grunn. Vi 
feirer jul fordi noe helt uventet og nytt 
skjedde i vår verden. Noe som aldri 
hadde skjedd før og som var fremmed for 
alle filosofer og religiøse ledere. 

Vi feirer jul fordi Gud, som var til før 
verden ble skapt, valgte å bøye seg ned til 
oss mennesker. Når Betlehemsmarken 
fylles av sangen: «Ære være Gud i det 

høyeste og fred på jorden blant 
mennesker Gud har glede i!», er det fordi 
det uventede har skjedd. Han som har all 
makt, gav avkall på sin verdighet for å bli 
født som en av oss. 

Vi mennesker har en dobbelthet i oss. 
Ingen ting er som et menneske, selve 
kronen på skaperverket. Samtidig er det 
ingen som kan ødelegge de relasjonene vi 
står i, som oss mennesker. Det gjelder 
forholdet til våre medmennesker, skaper-
verket og til Skaperen. Jens Bjørneboe 
sier derfor: «Hvem er et menneske som 
ikke vet, vi trenger nåde og barm -
hjertighet?» Ole Paus undrer: «Hvem 
kommer til meg når andre går bort, hvem 
blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har 
gjort, og likevel kalle seg venn?» Julen er 
Guds svar på dette. 

Jesus ble født fordi han elsker oss og 

kom til jorden for å frelse oss. Han kan 
gjøre hel de brutte relasjonene. Han kan 
gjenopprette det som var ødelagt ved å 
sone vår synd og bryte syndens, dødens 
og Djevelens makt. Det er det som Bi-
belen kaller Guds nåde. 

Gud gjør seg så sårbar at han stiller seg 
slik at han kan bli avvist: «Han kom til 
sine egne, men hans egne tok ikke imot 
ham.»  Vi kan si nei til Guds nåde. Men vi 
kan også si ja: «Alle som tok imot ham, 
de gav han rett til å bli Guds barn, de som 
tror på hans navn.» (Joh 1,11f) 

Derfor feirer vi jul! 
 
 
 

 
Stein Reinertsen 

Biskop i Agder og Telemark

BISKOPENS JULEANDAKT

Noe uforutsett har skjedd! 
Mange kunstnere har gjennom århundrene prøvd å forestille seg det som hendte på markene utenfor Betlehem, da engler viste seg for gjeterne og for-
talte om det store og underfulle som hadde hendt inne i den lille byen. (Maleri av Thomas Cole 1833-34)

1.  desember inviterte minilederne i FMU til juleball. 
FMU-bygget var pyntet etter alle kunstens regler. Vel-
komstdrink, festdekket bord og fantastisk mat. Her var 
det ikke spart på noe. Programmet besto av musikk fra 
FMU-bandet, sms-konkuranse, artige filmer som 
milkerne hadde laga, kåring i forskjellige kategorier, 
andakt og mer musikk. Og som et skikkelig juleball var 
det stilfull dans. De unge hadde pynta seg så fint og 
alle som ville ble fotografert. Takk til milkerne og 
Karina Beisland som gjorde en fantastisk innsats.  God 
stemning — nå kan julen bare komme. 

KOH

En støttegruppe på 30 kvinner som er blitt kurset i 
rettigheter, handlingsplaner og politisk påvirkning holder 
kurs for det lokale politiet. 

Årets juleball

BOKMELDING : JOSTEIN ØRUM : DET KAN BLI FINT LIKEVEL

Hvordan kan 
det ha vært 

å være Josef?

Innb., 86 sider  
269,- 
Verbum forlag

Den produktive forfatterpresten er i disse dager ute med sin sjette bok 
siden debuten i 2012. I sjanger likner den litt på «De som så ham», hvor 
han gir ord og tanker til mennesker som nærmest var statister til pås-
kedramaet rundt Jesu død og oppstandelse. 

Denne boken er om Josef — «Det var han som ble far til Guds sønn». En 
Jostein-formulering. Få ord som sier mye. Det kommer godt med når man 
skal skrive bok om mannen som ikke har en eneste replikk i Bibelen. Etter 
snekkeren Josef står bare valgene hans igjen, han som valgte å bli hos 
Maria, selv når kastet om på alt han måtte ha planlagt. I tre tekster om tre 
ikoner reflekterer forfatteren over Josef og drømmer som ble knust, 
samtidig som han fikk et liv han ikke kunne ha drømt om. Han velger å 
verge og berge sin familie. Han fikk så mye mer, fordi han valgte å bli ledet 
i stedet for å jakte på lykken.
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De første burmeserne kom til 
Grimstad i 2003 — 10 voksne 
(8 par og 4 single) og ett barn. 
De kom fra Malaysia, hvor de 
hadde levd som flykninger i 
kortere eller lengre tid, og de 
kjente ikke hverandre. På den 
tiden var det militær diktaturet 
som herjet i Myan mar/Burma 
(begge navn er i bruk) og 
gjorde tilværelsen både vans-
kelig og farlig for vanlige folk. 

Etter 2003 er det kommet  
burmesere hit i flere puljer, og i 
dag teller gruppen i Grimstad 
ca 100 personer. Medregnet de 
som bor andre  kommuner i 
Aust-Agder, teller gruppen 
cirka 200 personer. 

 
Flyktninger 

— Vi kommer fra familier 
som driver jordbruk og det vi 

dyrker er levebrødet vårt. Rett 
som det var kom militære og 
bare forsynte seg av pro -
duktene våre, og tok dermed 
også livsgrunnlaget fra oss, for-
teller Bawi, som er leder i 
menigheten på Bygdheim. Til 
daglig jobber han som 
vaktmester i kommunen. Han 
er ikke pastor selv om han tid-
vis forkynner i menigheten. 
Fast pastor har de ikke, 
bortsett fra at Knut William 
Berge kommer og preker. Han 
er pensjonist og har vært 
fungert som pastor for menig -
heten en del år. Ellers står de 
for forkynnelsen  selv. 

 
Behovet for fellesskap 

Som nye i landet og i Grim-
stad, med de språklige og 
kulturelle utfordringene det 
innebar, kjente de tidlig på be-
hover for å komme inn i et kris-
tent fellesskap eller komme 

sammen i en menighet hvor de 
kunne være «hjemme». Selv 
om de ikke kjente hverandre 
fra før bandt det dem sammen 
at de kom fra Chinlandet i 
fjellene sørvest i Burma. Men 
vel så viktig for samholdet var 
deres kristne tro og at de var 
babtister, som er det største 
kristne kirke samfunnet i Bur -
ma. Til å begynne med søkte de 
til babtistmenigheten i 
Lillesand, men siden ingen 
hadde bil, ble transport en ut-
fordring. Fra 2003-2008  fikk de 
låne lokaler i IMI-huset/ Nor -
kirken, der de hele tiden har 
hatt gode kontakter og hjelpere 
i Dagfrid og Reidar Akselsen. 
Fra 2009 har de leid Bygdheim, 
helt fra til kjøpet i år. 

 
Delekultur og  
givertjenesten 

Det ligger dypt nedarvet i 
det burmesiske  samfunnet å 

hjelpe hverandre. Det gjelder 
innad i familien og blant 
venner. Uten sosiale støtteord-
ninger må barna ta seg av sine 
gamle foreldre, og de av barna 
som er best stillet økonomisk 
må hjelpe sine søsken. Enslige 
uten barn går en tøff alderdom 
i møte om de ikke har familie 
rundt seg. Denne ansvars-
kulturen har de tatt med seg til 
Norge. Det å dele er noe de ser 
på både som riktig og viktig. 

Å gi tiende (ti prosent av inn-
tekten)  har vært vanlig i en 
rekke kristene sammen henger 
hos oss også, og blir fortsatt 
praktisert av mange. Joel for-
teller at blant dem er det for-
ventet å gi tiende til kirken du 
tilhører. Slik er det bare. Det 
skal finansiere den daglige 
driften av menig heten. Joel er 
forøvrig kasserer i Chin-
menigheten, og jobber til dag-
lig for Igland-garasjene. 

— Men for å kjøpe kirke 
kreves det noe mer, under-
streker han. 

For å skaffe den nødvendige 
kapitalen til prosjektet «kirke-
bygg ble alle medlemmene ut-
fordret på hvor mye de kunne 
bidra med, utifra tanken om å 
yte etter evne. Ledere fra 
menigheten gikk på husbesøk 
og snakket med hver enkelt 
familie, presenterte behovet og 
spørsmålet om hvor mye de 
kunne gi i form av et enkelt-
beløp dette året. Det samme vil 
de gjøre neste år. Så fikk hver 
familie tid til å snakke sam -
men, be over dette og bestem -
me hvor mye de kunne avse.  

Et slags apropos til våre be-
strebelser for å skaffe faste 
givere til vårt eget menighets-
arbeid. 

Her ligger forklaringen på 
hvordan det er mulig for en så-
pass liten gruppe, med et 

krevende utgangspunkt med 
tanke på inntekt i en ny tilvær-
else, å klare både å forsørge seg 
og sine her, sende penger hjem 
til familie i Burma og i tillegg 
reise penger til kjøp av et hus å 
drive menighet i.  

— Ja, det forutsetter at man 
jobber og er forsikt med pen -
ge bruken, innrømmer Bawi. 

Riktignok fikk de kjøpe Bygd -
 heim rimelig forteller de, men 
ser på overtakelsen som en arv 
som forplikter. 

 
To menigheter 

Vi snakker mye og lenge om 
dette med kirkebygg, for heller 
ikke blant dem er det uproble -
matisk. Fenomenet med opp-
delingen av det kirkelige land -
skapet kjenner vi godt til  — 
kanskje mest om om vi går 
noen generasjoner tilbake, 
men fenomenet er fortsatt er 
virksomt når bedhus og kirker 
legges ned og nye menigheter  
oppstår. 

Fra å være en nokså liten og 
homogen gruppe, har gruppen 
vokst, familie- og bosituasjon 

har endret seg i løpet av de 15 
årene som har gått. For noen 
var det av ulike grunner natur-
lig å knytte seg til gruppen av 
burmesere i Arendal selv om 
de bodde i Grimstad. Det har 
ført til at det er to burmesiske 
menigheter i Grimstad.  Grim-
stad Chin Babtist Church hol -
der til på Bygdheim, mens 
Carson Babtist Church (Arthur 
Carson var amerikansk mi-
sjonær og den først som kom 
med evangeliet til Chin i 1886) 
nylig overtok Norkirkens gam -
le lokaler (IMI-huset) Kjernen i 
denne menigheten er de som 
en tid har leid lokaler hos 
Arendal babtiskirke. 

Mange har ønsket og håpet 
på en ny samling til én bur -
mesisk babtist menighet i 
Grim   stad.  Så langt har ikke det 
blitt noen realitet. 

— Kanskje vil det skje en 
gang i fremtiden, sier Bawi. 

Men foreløpig må det være 
som det har blitt — det er de 
enige om. 

Vi snakker mye sammen om 
dette og jeg skjønner at det en-

gasjerer, og at de har vært 
gjennom en krevende prosess.  

Kung, som til daglig jobber i 
kantina på Dahlske, er erklært 
bestekompis med Joel, hvilket 
Joel bekrefter, men hører i dag 
til gruppen som skal overta 
IMI-huset. De kom begge hit 
via Malaysia uten å kjenne 
hverandre da de kom hit 
samtidig i 2003. Siden da har 
de vært venner. Etter mange 
års fellesskap står de nå i hver 
sin menighet, men håper og 
tror på en samling en gang i 
fremtiden.   

Jeg kan ikke la være å be-
undre dem for hvordan de be-
handler hveran dre når de dis-
kuterer. De er direkte og ærlige, 
og i mine øyne ganske tøffe 
med hverandre, men like fullt 
så respektfulle og vennlige. Ja, 
skikke lige, vil jeg si. Både blik-
kene og kroppsspråket vitner 
om at de tross alt er gode 
venner, og at de ikke har tenkt 
at noe skal ødelegge venn-
skapet. Men det sier en del om 
hvor sårbar man blir når man 
investerer så mye av seg selv i 

menigheten sin. For dette er 
virkelig deres menig heter, som 
de brenner alvorlig for og en-
gasjerer seg i. 

En helt annen ting: For noen 
gode smil de har alle sammen! 
Jeg tror de må være smilets 
folk!  

Etter all sansynlighet er de 
kom met hit for å bli. Selv om 
situasjonen i Burma har endret 
seg til det bedre siden de valgte 
å flykte fra militær diktaturet, 
frister det likevel ikke å flytte 
tilbake nå. Det er fort satt for 
mye som ikke fungerer slik det 
burde i Burma/Myanmar. 

— Men jeg lengter tilbake, 
innrømmer Kung. 

— Det er tross alt hjem landet 

mitt, og vil alltid være det. 
Tross situasjonen i hjem-

landet er det nok likevel barna 
som er den viktigste grunnen 
til at en retur virker fjern. De 
har levde hele eller størs-
teparten av livet i Grimstad og 
Norge. Barna kan bedre norsk 
enn burmesisk, og de kan det 
bedre enn foreldrene, så på 
hjemmebane blandes språ -
kene. Barna adopterer raskere 
den norske kulturen og har 
heller ikke arven fra Burma i 
bunn på samme måte.  

— Klarer dere å overføre 
kulturen og verdiene dere hadde 
med dere fra Burma til barna 
deres? undrer jeg. 

— Vi vil jo gjerne at noe av 
det skal føres videre, smiler 
Bawi, men innrømmer at det 
er vanskelig. 

— Påvirkningen fra jevnald-
rende etnisk norske er stor, 
men vi prøver. 

Samtidig er de klar over at 
det er viktig for barna å lære 
seg «det norske», med tanke 
på at de skal få en god utdann-
else, for seinere å skaffe seg et 
sikkert levebrød og finne seg til 
rette i det norske samfunnet. 

— Hadde det vært bedre om 
dere i stedet for å danne egen me -
nig het hadde gått inn i en  eksi -
ste rende menighet her i Grim-
stad? 

— Dersom vi kunne skrudd 
tida tilbake nå, så tror jeg det 
hadde vært bedre og kanskje 
gjort en del ting lettere. Men, 
situasjonen den gangen var 
veldig annerledes. Vi kunne 
ikke norsk, og ikke engelsk, og 
når vi satt i kirken, samme 
hvor, så forsto vi ingen ting. Vi 
trengte et kristent fellesskap 
hvor vi kunne gjøre oss forstått 
og forstå det som ble sagt. For-
di vi kommer fra ulike steder i 
Burma og delvis snakker for-
skjellige språk, måtte noen 
lære seg et nytt burmesisk 
språk.  Det bor langt over 100 
ulike etniske grupper innenfor 
Burmas grenser, og de fleste 
har sitt eget språk som er svært 
forksjellig fra det offisielle 
språket burmesisk, forteller 
Bawi. 

— I tillegg var vi alle bab -
tister, og her var ingen babtist -
menig het. Vi var nye og ukjen -
te med det meste, og det føltes 
trygt å komme sammen med 
landsmenn for å dele erfa -
ringer, gleder og sorger, og ha 
kristen felleskap, forklarer Joel. 

— Men nå er dere etablert midt 
i gamle Fjære menighet. Det 
hadde kanskje vært en god idé å 
besøke hverandre og bli bedre 
kjent med hver andre? spør jeg. 

— Det hadde vært veldig 
fint, smiler Joel.  

Noe å tenke på … 
Uten at jeg bringer det inn i 

samtalen, gjør jeg meg mine 
tanker om at det sannelig ikke 
er opplagt at det er «det nors-
ke» som er det beste svaret i 
alle sammenhenger. Jammen 
har disse menneskene med seg 
verdier som vi er i ferd med å 
tape eller alt har tapt. Og de 
har andre syn på en del ting 
som det i alle fall vil være både 
spennende og lærerikt å 
samtale om. 

 
Nye venner 

Det som skulle være et kort 
intervju, som etter avtalen 
skulle foregå på Bygdheim, ble 
til en flere timers lang prat 
hjemme i stua til Bawi og Zaii. 
For på Bygdheim var det opp-
tatt og full rulle. Det meste vi 
snakket om står ikke i denne 
artikkelen, men jeg forsto fort 
at her hadde jeg mange nye 
venner. En gang håper jeg at vi 
kan møtes i hverandres felles-
skap for å bli enda bedre kjent 
og lære mer fra hverandre.  

«En fremmed er en venn du 
enda ikke har møtt.» Mye sant 
i det.

Menighetsbygging på Frivoll

F PEER RØDAL HAUGEN 
tekst & foto

Det er ikke bare på Fevik at kirkebygging er på agendaen. I mars overtok en gruppe burmesere 
Bygdheim bedehus på Frivoll, og er godt etablert der. I disse dager overtar en annen gruppe burmesere 
det tidligere IMI-huset. Det er svære løft for få mennesker, og krevende prosesser på flere plan.

Bwai (t.v.) tok i mot hjemme i stua. Han jobber som 
vaktmester i Grimstad kommune. Videre f.v. sitter Joel, som 
jobber for Igland-garasjene. Cecilie er kona hans og Zaii er 
kona til Bwai. Begge jentene jobber med reinhold i kom-
munen. T.h. sitter Kung, som til daglig jobber i kantina på 
Dahlske.

For noen  
gode smil  

de har alle 
sammen!  

Jeg tror  
de må være  
smilets folk!



Et lys imot 
mørketida

JULENATTINÉEN 2018
FEVIKHALLEN 22. DESEMBER KL. 20.30 – 22.00

   DE SOM ER MED: 
SANGERE   PRO KOR • CAMILLA HOVSTØ • ELI ANNE ULDAL GARMO • RANDI HELENE PRESTHAMMER 

ERLEND GUNSTVEIT  • STINA PEDERSEN • LEIV ERIK LARSEN • GABRIELA CSEPREGI 
MORTEN LANGEMYR OG JOHANNE JOHNSEN • HESNES BROTHERS 

STRYKERE   KARI ANDREA BYGLAND LARSEN FIOLIN • HALVOR AASEN FIOLIN 
ÅSE-MARIA BYGLAND LARSEN CELLO • JENNY ZITHULELE HAUGEN CELLO 

 BAND  BENGT MORTEN TARALDSEN MANDOLIN • RYGVE SONGE BASS • FREDRIK SONGE PERKUSJON 
MORTEN LANGEMYR GITAR • ANN-KRISTIN OLSEN FLØYTE  

KIRSTI P. HAUGEN TANGENT/MUSIKALSK ANSV.  
 ENTRÉ KR 200 / STUDENT KR 100 / BARN GRATIS   •   ARRANGØR: FEVIK KIRKE 

OVERSKUDDET GÅR TIL KIRKENS NØDHJELP ARBEID BLANT FLYKTNINGER


