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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 årDøpte

Kaja Skomedal 
Døpt i Fjære kirke 8. desember

Finn Michael Evans 
Døpt i Fjære kirke 26. desember

Helena Mathea Radko Erlandsen 
Døpt i Fjære kirke 26. desember

Amalie Jåvold-Simonsen 
Døpt i Fjære kirke 12. januar

Tiril Rødsjø Evenstad 
Døpt i Fjære kirke 12. januar

Magnus Sørvåg Ueland 
Døpt i Fjære kirke 12. januar

Milla Sofie Repstad Lea 
Døpt i Fjære kirke 12. januar

Hedda Andersen 
Døpt i Fjære kirke 12. januar

Åsmund Nikolai Ellefsen 
Tordis Johanne Bjørns  
     Pettersen 
Nils Marton Stautland 
Gladys Henningsen 
Jon Petter Thorsen 
Hege Grøm Hansen 
Bjørn Mæhre 
Hans Torbjørn Johannessen 
Eilert Kallhovd 
Gunnar Hodnebrog 
Oddvar Roaas 
Anne Lise Nilsen 
Liv Eva Krogelien 
Berit Stie
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«Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?», har en vittig tunge 
formulert. 

Håpet gjelder fremtiden, det som venter oss der fremme et 
sted. Det er i alle fall sikkert og sant. Men gjelder håpet bare 
det som er ute, naturen, det vi kan se rundt oss? Spørsmålet 
blir hva vi håper på og hva vi knytter håpet vårt til.  

Med 17-årige Greta Tunberg som frontkjemper, forlanger 
barn og unge en ny kurs. «Dere har stjålet min barndom! 
Dere har stjålet drømmene mine! Enda jeg er blant de 
heldigst stilte!» freste Greta Tunberg mot verdens ledere. 
Hun rangeres av mange som den viktigste og mest inn-
flytelsesrike personen på kloden for øyeblikket. Og ingen 
skal ta fra henne at hun fra en stille fredagsstreik for klimaet 
har maktet å sette dagsorden blant politikere, investorer og 
andre med makt og innflytelse.  

«Det grønne skiftet» er blitt dagens melodi. Teksten er alt 
fra prat og svada, til revolusjon. Streikende ungdommer for-
langer handling og ikke tomme ord. Noen flirer og gnir seg i 
hendene over utsikter til nye «grønne» profittmuligheter. 
Andre ser frem mot en ny vår for jorden og oss alle. 

Greta Tunbergs gråtkvalte raseri bunner i en opplevd 
maktesløshet overfor krefter som vi som små enkelt -
mennesker ikke rår med — politiske og økonomiske super-
krefter som valser over «hvem som helst» og «hva som 
helst» bare det er penger å tjene. Så hun har rett, Greta: 
«Dere har stjålet …» 

Men det er en vesentlig dimmensjon som mangler. Og der 
må jeg være uenig med Greta Tunberg. Drømmene, frem-
tidshåpet, er det ingen hjerteløs makt i verden som kan stjele 
fra meg. Det er håpet om en ny  vår. Jeg vet at denne verden 
kommer til å gå under, på en eller annen måte. Jeg vet ikke 
hvordan og jeg vet ikke når. Men det jeg vet er at en gang 
skal Gud gjenskape, fornye jorden, og oss med den — ut-
slette alle spor av tap, svikt, galskap og egoisme som i økende 
grad synes å prege verden, og som bidrar til å slukke mange 
menneskers fremtidshåp. Da er mitt vitnesbyrd: Når alt er 
over er det fortsatt håp! 

Men dette evighetshåpet er ikke alt, og kan ikke brukes 
som unnskyldning for ikke å ta ansvar her og nå. Og det 
ligger meg på hjertet når jeg ser og hører hvordan nyhets-
bildet mer og mer svartmales av alt som er galt og alt som 
går i feil retning. Fokuset på alt som er galt må ikke ta fra oss 
håpet, troen og gleden som er forbundet med alt det vakre, 
av godhet og positivisme som finnes i dagen og verden om-
kring oss. Samtidig som vi kaster oss inn i kampen for å 
skåne skaperverket mot profittjegere, mot rovdrift og ut -
suging, må vi glede oss over alt som ikke er ødelagt og at 
skaperverket i mange sammenhenger, på underfult vis, 
makter å ta igjen og forsvare seg mot angrep og menneskers 
vettløse ferd. Gjennom samhandling ligger det også i «små» 
menneskers makt å skape forandring. Hver enkelt betyr noe. 
Det har Greta Tunberg demonstrert for all verden. Jeg må 
stadig minne meg selv om forfatter Åge Rønnings ord om at 
verden overlever fordi noen stadig bærer det gode videre. 
Både som enkeltmennesker og kirke kan vi bruke dagen i 
dag til å gi hverandre håp og tro på fremtiden.  

Martin Luther formulerte det omtrent slik: «Om jeg visste 
at verden gikk under i morgen, ville jeg likevel gå ut i min 
hage og plante et epletre i dag.» 

Alt håp er ikke ute. «Håpet tar de aldri fra oss! Vi gir aldri 
opp!» (Se hele teksten av Bjørn Eidsvågs «Håp», s. 3.

menighetsavis for Fjære

FRA 
REDAKTØREN 

PEER RØDAL HAUGEN

Er alt håp ute?

INTERNETT:  Alle årganger av Fjæreposten, fra 2005 til siste utgave, finnes på www.fjæreposten.no. 
På www.grimstad.kirken.no — under menyvalget Fjære menighet — finnes også en del nyttig  
informasjon fra og om menigheten.

Å lære om den kristne tro 
• Helt siden den kristne kirke ble grunnlagt har det vært undervist i hva den 

kristne tro handler om. Troens innhold har blitt overlevert fra generasjon til 
generasjon. 

• Vi som menighet har et stort ansvar for å lære barn og unge om vår 
kristne tro. Det vil gi dem et solid fundament som de kan bygge livet sitt 
på og som hjelper dem i møte med livets utfordringer. 

• Det er i dag 46 faste givere som støtter dette arbeid blant barn og unge. 
En av dem blir intervjuet i dette bladet, men vi trenger mange flere. 

• Bli med og støtt dette viktige arbeidet du også.  
For mer informasjon se slippen for Gi: en god start på side 6! 

Takk for din gave! 
 
NB: Alle givere er med på en trekning før påske. Den heldige vil få en 
hyggelig overraskelse.

Joakim Andersen Kjær 
Døpt i Fjære kirke 2. februar

Lea Astrup van Weele 
Døpt i Fjære kirke 2. februar

Sanna Heimtun 
Døpt i Fjære kirke 2. februar

Emma Klausen Bjørkkjær 
Døpt i Fjære kirke 2. februar

Even Knutsen 
Døpt i Fjære kirke 2. februar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Håpet tar de aldri fra oss  
vi gir aldri opp  
kosmos finnes midt i kaos  
vi gir aldri opp  
En liten gnist kan sees i mørket  
vi gir aldri opp  
Det kommer regntid etter tørke  
vi gir aldri opp 
 
:/: Fredstanker, framtid og håp  
er drømmen om oss :/: 
 

Liv blir død, men død gir liv  
vi gir aldri opp  
avmakten gir perspektiv  
vi gir aldri opp  
Vi syns vi fant, men vi var funnet  
vi gir aldri opp  
ved nederlaget har vi vunnet  
vi gir aldri opp 
 
:/: Fredstanker, framtid og håp  
er drømmen om oss :/: 
 
Håpet tar de aldri fra oss  
vi gir aldri opp  
kosmos finnes midt i kaos  
vi gir aldri opp  
Vi driver fram på opprørt hav  
vi gir aldri opp  
ved kraften fra den tomme grav  
gi oss aldri opp 
 
:/: Fredstanker, framtid og håp  
er drømmen om oss :/:

HÅP
BJØRN EIDSVÅG 

Finnes på plata «Dansere i natten»

FRANK HAUKELAND 
Hele døgnet: Mob. +47 481 84 403 / Tlf. +47 370 40 676 
epost: frank@toplandbegravelsesbyraa.no

Topland Begravelsesbyrå 
– en verdig og personlig gravferd

Bergemovn. 15, 4886 Grimstad   www.toplandbegravelsesbyraa.no

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå AS

Tlf. 915 52 003 
HELE SØRLANDET



Det er flott med denne myld-
ringen. Barna skal få lov til å 
være i Guds hus på sine 
premisser. 

Søndag 12. januar 2020 
inviterte Fjære menighet de 
som fylte 1 og 2 år i 2019 til en 
småbarnsgudstjeneste i Fevik 
kirke. Ellen Halvorsen Lervold 
og barnesang-gruppa sang 
noen enkle barnesanger som 
alle kunne bli med på. Vikar-

prest Hilde Gunn Sletten ledet 
gudstjenesten, mens det var de 
to dukkene Frank og Fia som 
hadde prekenen denne gangen 
(alias Ingvild w. Limm og 
Ingunn M. Olsen). Etterpå fikk 
alle de som var født i 2018 ut-
delt en bok som heter «Gud 
elsker lille meg», og 2017-kullet 
kunne velge mellom «Bibel-
boka mi» eller «Lille sau går 
seg vill».  

Under bønnevandringen var 
det flott med mange av disse 
minste små som gikk til natt-
verd for første gang på 
mammas eller pappas arm. 
Noen ønsket en velsignelse. 
Det er fint å gå sammen hele 
familien til dette spesielle mål-
tidet. Mange fikk også med seg 
en dåpspåminnelse ved kors-

tegning på hånden. I bønne -
vandringen var det en post 
hvor barna kunne ta med seg 
et sangkort med en av sangene 
fra gudstjenesten: «Takk, min 
Gud, for hele meg», og det var 
også mulig heter for å tenne lys 
i lysgloben. Det var muligheter 
for å lukte på kongerøkelse og 
takke Gud for alle sansene våre. 
Og på siste post stod et speil 
som man kunne titte inn i, og 
takke Gud som har skapt oss. 

Selv om dette var en gudstje-
neste tilrettelagt for de minste, 
så kan det være en sterk og fin 
opplevelse for foreldre-, bes-
teforeldre-, og oldeforeldre -
generasjonen, bare det å 
observere disse små under 
gudstjenesten - de som er de 
største i Guds rike. 
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BARN OG UNGE / FAMILIE 
•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  
    hver søndag kl. 11:00-12:00 
•KLUBBEN, VIK bedehus  
    for 5.-7. klasse (årets 4. klassinger er vel  
    kommen) onsdager kl. 17:30-19:30 (26/2,  
    11/3, 25/3, 15/4, 29/4 og 13/5) 
•GUTTEFORENING, HESNES bedehus 
    annenhver onsdag, for 4. klasse og oppover 
•FREDAGSKLIBB, HESNES bedehus 
    annenhver fredag for 5.-7. klasse 
•BARNESANG 0-6 ÅR, FEVIK kirke  
    hver mandag kl. 16:00-17:30.  
    Middag fra kl. 16:00-16:40 
    kontakt: Ellen Halvorsen Lervold, T: 971 15 888 
•ELLE MELLE mini, FEVIK kirke  
    hver tirsdag kl. 17:30-18:20, for førskolebarn og  
    1.-2. klasse 
    kontakt Kirsti P. Haugen, T: 480 45 506 
•ELLE MELLE tween, FEVIK kirke 
    hver mandag kl. 17:45, for for 3.-6. klasse 
    kontakt: Ellen Halvorsen Lervold, T: 971 15 888 
•JOY TOO, FEVIK kirke 
    hver torsdag kl 14:15-15:30, for 6. klasse og  
    oppover. 
    kontakt Kirsti P. Haugen, T: 480 45 506 
•FAMILIEKLUBB, FEVIK kirke  
    tirsdagene 11/2 og 10/3, kl. 16:30. Dørene  
    åpnes kl 16:30. Rimelig middag serveres 17:00. 
    kontakt Kirsti P. Haugen, T: 480 45 506 
•FAMILIETUR søndager etter gudstjenesten/  
    søndagsskolen 1/3, 29/3 og 19/4 
    kontakt Ingvild W. Limm, T:  995 88 564 
•ETTER SKOLETID, FEVIK kirke 
    Leksehjelp for 6.-7. klasse, tirsdager kl. 14:00 
    kontakt: Bent Sætra, T: 992 75 419 
•SØNDAGSSKOLE, FEVIK kirke 
    Kl 11:00 søndagene 23/2, 1/3, 22/3, 29/3,  
    19/4 og 26/4. 
 
 VOKSNE 
•MORGENSANG, FJÆRE kirke 
    Hver torsdag kl. 09:00 
•FJÆRE KAMMERKOR, FJÆRE kirke 
    øver i Fjære kapell onsdager kl. 19:30-21:30 
• PROKOR, FEVIK kirke 
    øving onsdager i oddetallsuker, 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 kl 19:00 i partallsuker,  
    kontakt: Kåre Henningsen 988 06 372 eller 
    Roger Heen, T: 400 63 656 
•LIVSNÆRE GRUPPER/BIBELGRUPPER, FEVIK kirke 
    Det er nå 8 grupper. Er du interessert? 
    kontakt prestekontoret, T: 37 09 01 09 
•STRIKKE-KAFÉ, FEVIK kirke 
    Torsdager kl. 12:00, 12/3, 16/4 og 14/5. 
•SENIOR-KAFÉ FOR MENN 
    Kl 12:00 torsdag 27/2 og 16/4 i Fevik kirke  
    og 26/3 på FMU 
•SY-HELG, FEVIK kirke 
    14-15/2, 13-14/3 og 17-18/4 
    kontakt: Kari Aas, T: 477 64 773 
•STI-FEVIK, FEVIK kirke 
    Turgruppe tilknyttet Normisjon. 3/5 og 7/6 kl 10.00 
    kontakt: Arne Martin Gimse, T: 909 33 348 
•ELDRETREFF, VIK bedehus 
    kl. 16:00 hver fjerde tirsdag i mnd. 
•TORSDAGSTRIMMEN 
    kl. 19.00. Facebook: «Torsdagstrimmen».  
    Kontakt Leif Hodnebrog, T: 97594772 
 
FØLG OSS PÅ FACEBOOK: FJÆRE MENIGHET

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

Riktig svar: 
1   .1 Lyset 
2   2. Jakob 
3   X. Antiokia 
4   X. Otniel 
5   1. For de skal kalles 
Guds barn

1 Hva var det første Gud skapte? 
1. Lyset   X.   Himmelen   2. Jorden 

2 Hvilken patriark ble kalt Israel? 
1.   Abraham   X. Isak   2. Jakob 

3 I hvilken by ble disiplene for første gang kalt kristne? 
1.   Jerusalem   X. Antiokia   2. Kapernaum 

4 Hvem var den første dommeren i Israel? 
1.   Barak   X. Otniel   2. Gideon 

5 Hvorfor er de som skaper fred, salige? 
1.   For de skal kalles Guds barn   X. For de skal arve jorden    
2. For de skal trøstes

BIBEL quiz

HILSEN 
MENIGHETSPEDAGOGEN

INGUNN METVEIT OLSEN

det skjer 
FAST våren 2020

Et salig kaos
Småbarnsgudstjeneste i Fevik kirke

Noen kryper under stolene, andre sitter trygt på mammas 
eller pappas fang. En og annen spaserer rundt oppe ved 
alteret, mens tre stykker klatrer på de spennende kor-
trappene. En er litt sliten, og sitter i midtgangen med sutt og 
koseklut. Det er gudstjeneste for de aller minste.

Dattera på snart 5 kom bort til 
meg med leke-vaskebøtta og 
kosten sin og ville gjerne vaske 
stuegolvet. I den alderen syns 
de fortsatt det er gøy å hjelpe 
til. Hvis jeg spør om hun vil 
hjelpe å lage panne kakerøre 
eller å legge skittentøyet inn i 
vaskemaskinen, blir hun stolt 
og glad. (Det er ikke alltid jeg 
får den samme reaksjonen 
med de eldre søsk nene). På 
rommet sitt har minstejenta 
også leke-kjøkken der hun 
øver på å «lage» mat og dekke 
på bordet med koppesettet.  

Hvordan lærer barn? De 
lærer av å se på andre. De ser 
vi voksne vaske gulvet, 
støvsuge, lage mat og dekke 
bordet. Og de lærer av å gjøre 
oppgavene sammen med oss. 
De imiterer oss og prøver å 
gjøre det på samme måte. Det 
samme gjelder også kristen 
tro. I misjonsbefalingen står 
det (Matt. 28,19-20): «…Døp 
dem i Faderens og Sønnens og 
Den hellige ånds navn og lær 
dem å holde alt det jeg har be-
falt dere…». Hva er å «lære å 
holde..»? Er det å kunne alt 
Jesus har sagt, eller å forstå alt 
Jesus har fortalt oss? Eller er 

det å lære å gjøre/praktisere 
det Jesus har sagt? Disse 
tingene går jo litt i hverandre, 
og opplæring innebærer både 
kunnskap og holdninger. Men 
jeg tenker at trosopplæring for 
barn handler mye om å lære 
ved å «gjøre».  

Husker du en preken fra da 
du var barn? Mange av oss vil 
streve med å huske det. Jeg 
kan huske at jeg lærte noen bi-
belfortellinger på søndags-
skolen, men jeg husker mye 
bedre sangene og bønnene. 
Jeg husker juletrefester, grøt -
fester, basarer og dug nader. 
Jeg husker mamma lagde 
kaker og hjalp til ved tilstel-
ninger, og pappa som stablet 
stoler og bar bord, mens vi 
ungene løp rundt og var med 
litt her og der. Jeg husker vi 
fikk mynter som vi skulle 
legge i kollektbøssa, og jeg 
husker vi gikk til nattverd. Alle 
disse tingene vi gjorde, sam -
men, var med på å skape iden-
titet, tilhørighet og tro. 

I dåpsliturgien hører vi om 
oppgavene til foreldre og 
faddere overfor barna: «Sam -
men med vår menighet og 
hele kirken har dere fått del i 

et hellig ansvar: å vise omsorg 
for dem, be for dem, lære dem 
selv å be og hjelpe dem til å 
bruke Guds ord og delta i den 
hellige nattverd, så de kan leve 
og vokse i den kristne tro». 
Når vi snakker med dåpsfor-
eldre, opplever vi at mange 
har vokst opp med en mor, far 
eller besteforelder som har 
lært dem å folde hendene og 
synge «Kjære Gud, jeg har det 
godt» på sengekanten. Dåps-
foreldrene oppgir selv at dette 
var en trygg og hyggelig 
stund, og mange velger derfor 
å videreføre dette «ritualet» 
når de selv har fått barn. Dette 
er kjempefin trosopplæring. 
De aller minste spedbarna 
klarer ikke å folde hendene, 
men hører sangen og ser mor 
eller fars trygge ansikt. Når de 
blir litt større, øver de seg på å 
folde hendene, for så å synge 
bønnen sammen med for-
eldrene. Etter hvert klarer 
barnet hele sangen selv, og 
kan også få en forståelse av at 
det selv kan fortelle Gud det 
det har på hjertet, enten ved å 
be høyt eller inni seg. Og da 
har barnet lært å holde eller 
gjøre det Jesus har befalt. 

Å lære å holde

GI :
en god start
BLI FAST GIVER



støtter lokalt ungdomsarbeid 
www.jjuc.no
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SALMEKVELD 
I FEVIK KIRKE. Etter et ønske fra noen i det nye 
menighetsrådet hiver vi oss rundt og arrangerer 
Salmekveld i Fevik kirke allerede 8. mars kl 19.00. 
Noen jenter mellom 30 og 50 har kommet 
sammen og skrevet ned sine «ønskesalmer», så 
her bør det være salmer som faller i smak for flere 
generasjoner. Det skal bli en kveldsstund med 
salmer som står i den nye flotte salmeboka vår, 
og mange blir nok overrasket ovar at sanger som 
«Shine your light» har fått sin plass blant gamle, 
gode salmer som «Lær meg å kjenne dine veie». 
Her blir det salmer i både gammel og ny drakt. 
ProKor og Joy-jentene deltar som forsangere 
denne kvelden, og de har øvd inn sanger fler-
stemt, så her blir det anledning til å kjenne at 
man er med i et stort kor, selv om man synger 
melodistemmen. 

Det blir også flotte soliststemmer å høre. I anled-
ning 8. mars har musikalsk leder Kirsti P. Haugen 
plukka ut Lina Sandels vakre salmetekst «Moders-
vingen» som Joy-jentene skal lede. 

Ta med en venn og bli med i allsangen fra 
norske folketoner til afrikanske rytmer.  Vi har fått 
en salmebok som rommer hele livet, og har ulike 
musikalske uttrykk. JEG ØNSKER Å BLI FAST GIVER

SEND ELLER LEVER UTFYLT SLIPP TIL  Fjære menighet, Fjæreveien 185, 4885 Grimstad. 
Gaven betales til konto: 2840.31.19581.  Registrer gjerne en fast betaling i banken. 
Kontaktkperson: Ingvild W. Limm, tel: 37090113 eller epost: iwl@grimstad.kirken.no 

 KLIPP UT !

 
Hvor mye?      kr 250               annet beløp 
 
Hvor ofte?      månedlig        eller annet 
 
Navn: 
 
Adresse: 
 
Telefon:       e-post: 
 
For skattefradrag, oppgi personnummer (11 siffer):

til barn og unge i Fjære menighet
GI :
en god start

— Kan du fortelle litt om deg 
selv? 

— Jeg er pensjonist og har 
bodd på Fevik de siste 40 år, 
men kommer egentlig fra 
Flek kefjord. Yrkesbakgrunnen 
min er spesialpedagog, og jeg 
har jobbet med spesialunder-
visning ved Arendal voksen-
opplæring, og som rådgiver 
ved Utdanningsavdelingen i 
Aust-Agder fylkeskommune, 
forteller Egill.   

— På Fevik har jeg i alle år 
vært engasjert i arbeidet i 
Fevik arbeidskirke/Fevik kirke 
og i Fjære menighet. Det har 
jeg opplevd som menighets-
fullt. 

— Du har vært giver i mange 
år. Hva var det som fikk deg til 
å bli giver? 

— Jeg ble utfordret! Det var 
en aksjon for en del år siden 

for å skaffe flere givere. Dette 
så jeg som en flott anledning 
til å støtte arbeidet i menig -
heten. 

— Hvilke tanker har du om 
det å gi? 

— Det er tradisjon med mye 
dugnadsånd og frivillighet i 
samfunnet vårt. Å kunne være 
med på å støtte ulike tiltak i 
vår menighet syns jeg er viktig. 
Tildeling av offentlige midler 
er som regel ikke tilstrekkelig 
for å imøtekomme alle ønsker 
og dekke alle behov. 

— Noen oppfatter givertje-
neste som et pengemas. Hva 
tenker du om det? 

— I vårt overflodssamfunn 
har vi mer enn nok og bør der-
for kunne være villig til å gi til 
andre som har behov for hjelp. 
Det gjelder på mange om -
råder, både menneskelig og 
åndelig. I kristen sammen -
heng syns jeg det er viktig at 
jeg med mine ressurser er med 

og støtter de ulike tiltakene i 
vårt nærmiljø.  

— Givertjenesten i Fjære me -
nig het har vært en fornyelses-
prosess og har blitt til GI: en 
god start, med fokus på aktivi -
teter og trosopplæring for barn 
og unge. Hva synes du om 
dette? 

— Barn og unge er vår 
framtid. Vi må gi dem det 
viktigste vi kan gi dem og 
gjøre dem rustet til å ta over 
stafettpinnen med å bringe 
Guds ord til stadig nye genera-
sjoner.  Barn og unge får i dag 
lite basiskunnskap om den 
kristne tro i forhold til tid-
ligere. 

Vi takker for praten med 
Egill og håper det er mange 
som tar oppfordringen og vil 
melde seg til givertjenesten 
vår. Sammen kan vi gi barn og 
unge en god start. 

 
Givertjeneste-utvalget 

VI kan gi 
barn & unge 
en god start
I Fjære menighet er det registrert 46 faste givere. 
Egill Tesaker er en av dem. Hvorfor har han valgt å bli fast giver?

GIVERTJENESTEN I FJÆRE MENIGHET 
 
•  Fjære menighet har hatt en fast givertjeneste i 10 år 
•  I 2018 ble menigheten med i bispedømmets pilotprosjekt for 

å videreutvikle tjenesten 
•  Et givertjeneste-utvalg fikk ansvar for å sette i gang  
    tiltak 
•  Givertjenesten fikk navnet «GI: en god start» 
•  Målsettingen er 400 givere 
•  Menigheten vil gi barn og unge et variert tilbud av  
    aktiviteter

F PER ARNE GULSTAD 
tekst & foto

fakta

8. 
mars

Vil du bli med å løse opp-
drag og mysterier i Fjære 
kirke, og være Tårnagent 
sammen med mange andre 
på 2. trinn? 

 
For hva er det egentlig som 
skjer i tårnet på Fjære kirke? 
Hvor har det blitt av sølv-
begeret og sølvtallerkenen 
som brukes til nattverden 
under gudstjenesten? Det er 
noe mystisk som foregår. Få 
med deg venner fra klassen og 
meld deg på. Dette blir gøy og 
spennende! 

 

Hva er Tårnagenthelg? 
Tårnagenthelg er en helg 

full av aktiviteter og spenn-
ende oppdrag. Gjennom dette 
trosopplæringstiltaket blir 8-
åringene kjent med kirkens 
kriker og kroker. Tårnagen-
tene får agentbevis og er med 

på å løse ulike mysterier i 
kirken. De er med på 
skattejakt, symboljakt, laby -
rint, klatrer opp alle trappene 
til kirketårnet, leker, spiser, 
har konkurranser, lærer bibel-
fortellinger, er med på guds-
tjeneste og mye mye mer.  

Velkommen til Fjære kirke 
lørdag 14. mars kl. 15.00-19.00, 
og søndag 15. mars kl. 10.00-
12.30. Påmelding til Fjære 
menighetskontor: 37090118 
eller e-post: . For mer info, se 
www.fjærekirke.no 

……og husk passordet! 

Er eller blir du 8 år i år?

det skjer 
SNART

Tårnet i gamle Fjære kirke er et spennende sted.

14.-15. 
mars

Vi ønsker velkommen til menighetens 

årsfest/årsmøte 
På FMU-bygget 19. mars kl. 18. 
Det blir servering av middag, kaffe  
med noe attåt, sang og musikk,  
underholdning, quiz og årsmøtesaker.

19. 
mars

Ønskesalmen

FMU basar 
28 februar kl 18.00. blir det basar på FMU- bygget. 
Tradisjonen tro er hovedpremien en Yamaha 
påhengsmotor, pluss mange ander flotte 
gevinster. 
Det blir åresalg og sang av JOY TOO. 
Vi håper mange stikker innom denne kvelden og 
slik er med å støtter FMU. 
Salg av pølser, brus og kaffe blir det også. 
(kanskje du har et bilde fra basaren i fjor, en lien 
jente som vant motoren.

28. 
februar
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SENIOR-KAFÉ FOR MENN 
Program våren 2020 
Torsdag 27. febr. kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Reidar Nørsett 
Tema: Fra pilegrimsturer til Santiago de  
Compostela 
Torsdag 26. mars kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Lisbeth Sætra 
Tema:  Naturbilder fra nærmiljøet 
Torsdag 16. april kl 12.00 i Fevik kirke 
Felles samling med Strikkekafeen 
Gjest: Ulrik Kirkedam 
Tema:  Torungenes historie 
Torsdag 28. mai kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Svein A. Wehus 
Tema:  Om snurrepiperier og antikviteter 
Deltakerne oppfordres til å ta med gamle ting. 
Vafler og kaffe. Utlodning. 
Ta med deg en venn og kom!

STRIKKE-KAFÉEN 
Program våren 2020 
Torsdag 12. mars kl 12.00 i Fevik kirke 
Kåseri av Ingrid Eskildt,  tidligere ansatt  
v/Ansgar bibelskole. 
Torsdag 16. april kl 12.00 i Fevik kirke 
Ulrik Kirkedam kåserer om livet på Torungene i 
tidligere tider. 
14. mai kl 12.00 i Fevik kirke 
Vårsang v/ Kirsti Pedersen Haugen

det skjer 
ganske SNART

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

FMUs SOMMERTUR 
fra 30. juli til 7. august. I år går turen til  
Bispingen,10 mil sør for Hamburg.  
• Vi skal bo i flotte leiligheter og kose oss i 

et gigantisk badeland. Besøk i Heide Park, 
en av Europas største fornøyelsesparker, 
blir det også. 

• Aldersgrense er 8. kl og oppover. 
• Pris er kr 5200. Påmeldingsavgift kr 1000.  
• Betales til konto 28010411108. 
• Påmelding skjer til Kjell-Olav <koh@grim-

stad.kirken.no>  
eller sms til 93217137.  

• Prisen inkluderer; Båt, buffe på båt ned 
og hjem, busstur, overnatting i leiligheter, 
inngang i svømmeanlegg fra 10.00-21.00, 
inngang i Heide park, leie av sykkel en 
uke, utflukter til en tysk by og fine små 
landsbyer, mat og gøye ledere. 

• Meld dere på, det er begrenset med 
plass.

30/7- 
7/8

Fra venstre: Nadia Pettersen Homme, Martha Aasen, Mathias Wilhelmsen, Elise Bjørknes Christiansen, Daniel Jacobsen, Elisa Metveit Olsen og Elida Stalleland går på minilederkurs i FMU. Sunniva Songe kunne dessverre ikke være på samtalen og fotograferingen.

For å rekruttere nye ledere til å 
ta et medansvar for ungdoms-
arbeidet i Fjære menig het, ar-
rangerer FMU det som kalles 
MILK, eller minileder kurs. 

Gruppa som har gått kurs i 
høst, er ferdige med teori-
delen. Til våren skal de ha 
praksis og få testet gjennom 
erfaring noe av det de har 
snakket om på kurset. Det kan 
bli innenfor FMU, i søndags-
skolen, kor e.l. 

— Til nå har vi mest obser -
vert. Bortsett fra vinterturen 

nå, da fikk vi ansvar for å gjen-
nomføre noen oppgaver, for-
teller de. 

De er åtte ungdommer som 
følger kurset: Nadia Pettersen 
Homme, Martha Aasen, 
Mathias Wilhelmsen, Elise 
Bjørknes Christiansen, Daniel 
Jacobsen, Elisa Metveit Olsen, 
Elida Stalleland og Sunniva 
Songe. Bortsett fra Daniel som 
går 1. vg. (teknikk og industriel 
produksjon) og Elida 2. vg. 
(barn og ungdom) er alle 
sammen 10.-klassinger (det er 
alderskrav for å delta) .  

Av temar de har vært innom 
nevner de stikkord som 

grense setting, ensomhet, 
mobbing, det å fokusere på 
hvordan andre har det frem-
for å være opptatt av seg selv, 
smaltalk — det å lytte og være 
inkluderende og engasjert i 
andre og obs på at alle blir 
sett. De har også snakket om 
det å være forbilde og at 
lederen er eksempel for andre. 

— Hvorfor valgte dere å 
melde gå på et slikt lederkurs?  

— For å få erfaring med det 
å styre og bestemme, gjen-
nomføre ting …   

— Det er sosialt, og fint å 
høre til i et godt fellesskap 
hvor vi er sammen om opp-

gaver og opplevelser. 
— Hva er det som gjør FMU 

til et godt fellesskap? 
De har flere svar på det: 
— Vi blir bedre kjent med 

Jesus. 
— Her kan en være seg selv, 

sånn som man egentlig er, 
uten å føle press til å være kul, 
har spesielle klær, eller til å 
være med på ting en ikke 
synes er bra. 

— Det er fint å være sosial 
og ha fellesskap med hver-
andre. 

— Tror det kan være «godt å 
ha på CV-en», altså ikke bare 
at det står der, men at det er 

noe en har gjennomført. 
— Det har jeg ikke tenkt så 

mye på, men vi får nok en del 
nyttig erfaring som vi kan få 
bruk for når vi skal stå foran 
en forsamling og presentere 
ting på skolen for eksempel. 

De kommer litt inn på hvor -
dan det er å være skole -
ungdom i dag, og forteller at 
de føler noe har forandret seg i 
forhold til for en tre fire år 
siden, med mer rus og at flere 
følger strøm men og ikke våger 
å tre ut av rekken og skille seg 
ut ved å velge annerledes, som 
for eksempel å oppsøke et 
kristent ungdomsfellesskap. 

Men de er ikke helt sikre på 
om det er en generell trend 
eller bare at kull skiller seg fra 
hverandre. 

— For tre fire år siden var 
det en del kristne på kullet 
som var tydelige og populære 
og som tiltrakk seg andre. Tror 
kanskje det er litt motsatt nå. 

 — Har dere følt på kroppen 
at dere er skiller dere ut? 

— Det viser seg jo i en del 
sammenhenger at vi skiller 
oss ut fordi vi har valgt å tro …  

— Jeg opplever jo det i 
klassen at mange gjør ting 
som jeg ikke vil eller vil være 
en del av. Selv om det gjør at 

jeg ikke blir så populær 
akkurat i den sosiale gruppa, 
så er det beviste valg som jeg 
gjør, for å kunne være meg, 
sånn som jeg vil være. Å bare 
henge med for å passe inn blir 
feil. 

Samtalen med ungdom-
mene understreker hvordan 
ungdomstida innholder 
mange valgsitusjoner, og at 
det koste litt å velge 
annerledes, ja, at man kanskje 
i noen sammenhenger kan 
oppleve å bli stående helt 
aleine. 

Samtidig signaliserer de at 
at derfor er det godt å ha et 

fellesskap som FMU og andre 
kristne ungdomsmiljø hvor 
holdninger og standpunkt kan 
modnes frem i trygge og støt-
tende omgivelser. 

MILKerne har i tillegg valgt 
å ta utfordringen med å prøve 
lederrollen, hvor de skal være 
med å gå foran og være for-
bilder og veivisere for andre. 

Fjære menighet skal være 
glade for at det vokser frem 
ungdommer som vil være 
med å ta et slikt ansvar, og 
være med på å føre det kristne 
barn- og ungdomsarbeidet 
videre.

MILK:minilederkurs
F PEER RØDAL HAUGEN 

tekst & foto
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Humorist på tur

TILBAKEBLIKK 
«E’ KAN HUSKE…»

FMU : KJELL-OLAV HAUGEN

Fredag 24. januar ble FMU-
bussen fullpakket med 
bagasje, ski og ungdommer. 
Med oss på bussturen opp 
hadde vi fått med oss kon-

firmanter fra Grimstad 
Menighet. Høylydt allsang ba-
kerst i bussen ble satt stor pris 
på av reisefølget en liten 
stund. Da vi passerte Fjæres-
vingen var nok begeistringen 
for allsang for nedadgående, 
men det jente baserte all-

sangkoret bakerst i bussen lot 
seg ikke hindre av manglende 
applaus. Imponerende energi. 

Da vi ankom Gautefall stod 
kokk Kjell-Olav klar med en 
godt kokt tomatsuppe. Med -
regnet i koketiden var ikke en 
lengre godispatrulje på den 

lokale Jokeren i Åmli. 
Både lørdag og søndag gikk 

med i den isbelagte slalom-
bakken. Noen trivdes best i 
varmestua med kortspill og 
godis, mens andre testet 
grensene til de fysiske lovene i 
forsøk på å sette fartsrekord 

ned bratthenget. Noen klarte 
å bikke 90 km/t, andre tok det 
roligere nedover. Med en 
nokså omfangsrik skadestatis-
tikk for FMU friskt i minne 
gikk det bra denne gangen. 

På lørdagskvelden etter en 
bedre tacomiddag inviterte vi 

GAUTEFALL 2020

alle Grimstad-konfirmantene 
til underholdning i regi av 
MILK-erne (de flotte ung-
dommene som har gått mini -
lederkurs, som snart blir gode 
ledere i FMU). Etter høy ak-
tivitet og en rask utlufting 
satte vi sammen en fin kvelds-

samling med nattverd, sang 
og kveldsandakt av våre 
dyktige MILK-ere. 

Takk for en flott tur, gode 
opplevelser og mange gode 
minner.  

Vi har allerede startet 
påmel dingen til sommerturen 

som fra 30/7 til 7/8 går til 
Tyskland. Vi er mange på -
meldte allerede, og ønsker du 
å bli med er det bare å melde 
deg på til Kjell-Olav (tlf: 932 
17 137), info får du på FMUs 
kanaler. Se annonse s. 9. 

På vegne av lederne i FMU

F ERLEND GUNSTVEIT 
tekst & foto

Vintertur med SNØ!
Karsten Isachsens gård, Eivindsplass, har betydd mye for 
mange i menigheten gjennom årene. 

Første gang jeg traff Karsten var på tenåringstreff  i 
Bergen 1972. Karten var prest på stevnet. 

På fotballkampen var Karsten dommer og han var 
utrolig morsom, husker jeg. 

Karsten kjøpte seg en gård i Skurdalen som bar navnet 
Eivindsplass.  Tidlig på 1980 tallet ringte jeg til Karsten og 
spurte om vi kunne komme opp og være litt sammen 
med ham. Han forklarte at han ikke hadde plass til så 
mange, vi var 5 stykk, Reidar Nørsett, Bjørn Reiersøl -
moen, Kai Nærdal, Jan Boye og meg. Men han skulle 
ordne plass til oss hos Gunnhild som drev et lite over-
nattingssted like ved. Karsten forklarte at hun hadde Hal-
lingdals beste tangohofter. Hun var så brei over hoftene at 
du kunne legge handa flat oppå de. 

Da vi ankom stedet slo det oss at Karstens beskrivelse 
stemte på en prikk. Jan Boye skulle lage mat, men hadde 
tatt dobbelt så mye vann i gryteretten, så den ble heller 
slapp i konsistensen. Da Karsten kom over til oss var det 
første han sa når han kom innafor døra og så gryteretten 
til Boye: «Hvem har kasta opp her». Da var isen budt og 
stemningen på topp.  

Den kvelden fortalte Karsten den ene historien etter 
den andre, og han ga seg ikke før Jan Boye lå under 
bordet og ikke klarte mer. 

Noen år seinere var vi på menighetstur til Karsten, da 
bodde vi alle på Eivindsplass. Karsten hadde tjent mye 
penger og bygd opp et flott hovedhus. Året før hadde vi 
også vært på tur, og Knut (Reinhartsen) hadde lagt merke 
til noen yngre karer som trente mye og spiste slikt pulver 
for å være sunne. Dette året tenkte Knut at han skulle 
spille disse treningsfolka et puss. Han fant en pakke med 
rottegift, tømte ut giften og helte opp i havregryn og 
gelepulver. 

Til frokost satt han med boksen ved siden av seg og 
slurpet i seg «rottegift». Ungene gjorde store øyne og 
latteren satt løst. Da frokosten var ferdig, rydda vi og 
«rottegiften» ble satt ut på kjøkkenet. Noen timer seinere 
kom jeg ut på kjøkkenet, da hadde Karsten vært der og 
hengt opp en stor 
lapp på kjøle-
skapet. Der sto 
det med sirlig 
skrift: «Jeg har 
funnet og fjernet 
en pakke med 
rottegift. Det er 
strengt forbudt å 
bruke gift på 
Eivindsplass, da 
det ferdes hunder 
og andre dyr her, 
Karsten!» Karsten 
hadde jo en hund 
som bar navnet: 
Tykke dame og 
denne var han 
veldig glad i. 

Jeg måtte inn til Karsten og forklare at dette var en spøk. 
Han var ikke helt blid, men neste dag sier han til meg, 
«Han har sans for god humor han der Knut.»

Han der Knut



Vi nærmer oss halveis på 
vårt 3 måneders lange opp-
hold med TEFT familie i 
Nairobi, Kenya. Sammen 
med 6 andre norske familier 
har vi reist til NLM sin nors-
ke base i Nairobi, Scripture 
Mission. TEFT står for TEnt 
For å Tjene. Vi har tre 
måneder med fokus på tid 
med Gud, og tid med 
hverandre som familie.  

 
God tid for familien 

Opplegget her er lagt opp til 
forelesninger om forskjellige 
tema, fra uke til uke, mens 
barna går på norsk skole og 
barnehage. Temaer vi har 
snakket om hittil er Genera-
sjoner og formidling, Tro i 
hjemmet, kristen hverdags-
etikk og vi har hatt et to uker 
langt ekteskapskurs. Da kom -
mer det forelesere fra Norge 
og er sammen med oss noen 
dager. Vi har også lest Johan -
nesevangeliet og Apostlenes 
gjerninger sammen. For barna 
er det egne bibelgrupper og vi 
møtes til felles bibelsam-
linger/bønnemøter hver tors-
dag. Tro i hjemmet er viktig, 

og det er viktig at 
vi sam men som 
familie også kan 
snakke sammen 
om tro. 

Hver morgen 
har vi lønnkam -
mertid. Det betyr 
at vi voksne har 
ca en time om 
morgenen til å 
lese i Bibelen og 
være i bønn etter 
at ungene er 
levert på skole og 
i barne hage. Det 
er en veldig god begynnelse på 
dagen.  

Denne uka reiser vi på Mi-
sjonstur til Mombasa. Her skal 
vi besøke forskjellig misjons-
arbeid som drives her. Mom -
basa er den gamle ho ved -
staden, og er en by med mye 
historie. Vi skal også besøke 
gamlebyen her. 
  

Mest håp i slummen 
Ca. hver onsdag besøker vi 

voksne slummen. Her i 
Nairobi er det to store slum -
mer, Kiberaslummen med ca. 
1 million innbyggere og 

Kwangareslummen som er 
noe mindre. I slummen har vi 
vært på hjemmebesøk, skole-
besøk og kirkebesøk. Det er 
veldig sterkt å høre historiene 
som de forteller. Når vi er i 
slummen, har vi med oss en 
representant fra organisa-
sjonen Heart to heart. Denne 
organisasjonen sponser blant 
annet mange barn til å gå på 
skolen. Det å gå på skolen 
innebærer også at barna får 2 - 
3 måltider hver dag, noe de 
ikke hadde fått hvis ikke. For 
oss oppleves det ganske 
håpløst å gå rundt i slummen. 

Livet her er 
veldig vanskelig 
med kriminalitet, 
prostitusjon og 
alkoholmisbruk. 
Vi spurte re-
presentanten fra 
Heart to heart 
om det var 
mange selv-
mord. Han sier 
da at han opp-
lever at slum -
men er det 
stedet med mest 
håp. Det er et 

håp om mor gen dagen, at den 
skal være bedre enn gårds-
dagen.Vi opplever at mange er 
takknemlige for det lille de 
har, og har en sterk tro på 
Gud. 

Det å gå rundt i slummen 
får oss selvfølgelig til å tenke 
på vår velstand, og det an-
svaret det gir oss. 1 Tim 6.18 
forteller oss at vi skal gjøre det 
gode, være rike på gode gjer-
ninger, være gavmilde og dele 
med andre.  
  

Det nytter 
Når vi ser arbeidet som 

gjøres i slummen, gir det også 
oss håp om at det nytter. Det 
nytter å gi, det er faktisk av-
gjørende for den enkelte. 
  

Et land av kontraster 
Kontrastene i Kenya er 

store. Mens 90% av Keny -
anerne er fattige er 10% rike, 
og noen er ekstremt rike. 
Landet sliter med mye korrup-
sjon, og tilliten til politikerne 
opplever vi som liten. Middel-
klassen har blitt mindre de sis-
te årene. Importen fra nabo-
land har økt, og mye industri 
er lagt ned. Den store in-
dustrien her nå er selvfølgelig 
turisme, for her er det mange 
naturopplevelser å se. Det er 
utrolig spennende å oppleve 
det også mens vi er her. 
  

Takk 
Vi er så takknemlige for at vi 

er med på dette. Det var et 
skritt å ta for oss, men det har 
lagt seg til rette. Det å ta en 
pause fra hverdagen, ha fokus 
på Gud og ha fokus på å bygge 
familien er så godt. Dette gir 
oss minner for livet.  Barna 
trives godt her i Nairobi. Det 
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I begynnelsen av oktober 2019 dro Fjære Kammerkor med ti 
entusiastiske sangere til Ventimiglia i Italia. I lag med H. 
Schütz-koret fra Bologna dannet vi ett flott ‘20-hodet’ 
kammerkor med perfekt stemmebesetning. 

Vi fremførte to herlige konserter i Ventimiglias Cattedrale og 
i Kulturkirken San Francesco. 

I skyggen av palmetreene ved Middelhavet spiste vi i en 
koselig restaurant sammen med pater Luca, som etterpå tok 
oss med på en kveldstur i gamle byen. 

Gjennom Ventimiglias gamle smale gater ledet han oss til 
den 1000 år gamle San Michele-kirken, hvor vi fikk en 
midnattsvisning i kirken og i krypten. 

Korturens siste høydepunkt ble en kveldstur til nabolandet 
Monaco, hvor vi gav en konsert i den praktfulle Saint-Charles-
kirken med sin fantastiske akustikk. 

Det var en flott tur og en uforglemmelig opplevelse. Takk 
Andrea!

Fjære kammerkor på tur 
til Italia og Monaco

det skjer 
SNART

KONSERT 

FJÆRE KAMMERKOR 
Concento Barocco 
ungdomsorkester  

& solister 
 

BACH, VIVALDI 
og PALESTRINA 

 MAGNIFICAT av Bach og GLORIA av Vivaldi 
  

FJÆRE KIRKE 
SØNDAG 19. APRIL KL.18.00 

INNGANG: 200 KR 
Dirigent og musikalsk ansvarlig 

Andrea Maini

19. 
april

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

 INNTRYKK FRA  

KENYA
Reisebrev fra Ole Martin og Elisabeth, Emma, Isak, Heidi og Lilli Hodnebrog 

er mange opplevelser for 
barna, og det å bade i bas-
senget hver dag er selvfølgelig 
populært. Det er en trygg 
plass her vi bor og vi møter 
mange flotte mennesker Vi er 
glade for at vi tok avgjørelsen 
om å komme hit, og vi kan 
anbefale opplegget som er så 
godt tilrettelagt for barne -
familier. 
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INFO FRA  
MENIGHETSRÅDET

0

1 mill.

2 mill.

4 mill.

3 mill.

538.576,-

VI BYGGER STEIN PÅ STEIN

NYE FEVIK KIRKE 

STATUS 
pr. 10/2

HILSEN 
PRESTEN 

VIKARPREST  :  HILDE GUNN SLETTENLEDER  :  VIDAR ØVLAND

Et budskap som 
gir kraft og håp

Vi lever i en krevende tid. Vi får stadig varsler om klima-
endringer som skremmer mange av oss, og kanskje de 
unge aller mest.  

Dette er det vanskelig å forholde seg til, siden vi ikke 
har noen enkle løsninger, og vi føler oss hjelpeløse fordi 
det er andres kunnskap og andres avgjørelser som styrer 
verden. Vi må bare ikke gi etter for denne følelsen. 

Selv har jeg engasjert meg politisk fordi jeg tar FNs 
rapporter på alvor. Det er det all grunn til å gjøre. 
Sammendragene som FN lager er basert på mange 
klimaforskeres funn over hele verden, ca 800 forskere fra 
85 land. Klimapanelet har eksistert i over 30 år, og nå ser 
vi at de har prøvd å advare oss i alle disse årene.  

Vi ser på oss selv som et høyteknologisk land som 
baserer seg på kunnskap, og kunnskap må ligge i bunnen 
av våre valg. Den kunnskapen finnes.  

Jeg er nå håpefull og optimistisk i forhold til fremtiden 
og de nødvendige tiltak for å bremse utviklingen. Aldri 
før har vi hatt så stort fokus på dette, og hele befolk-
ningen blir nå mer og mer klar over alvoret. Ei lita svensk 
jente, Greta, sier: «Activism works, so act!».  

Det støtter jeg, og jeg er overbevist om at vi kan endre 
de dystre utsiktene, sammen. For sammen blir vi sterkere, 
håpet vokser og de med makt må høre. 

Vi har et budskap som gir oss kraft og håp, i Jesus Kris-
tus. I alle kirker i hele verden tenner vi Kristus-lys, for vi 
har fått livets lys i gave. Lyset som tenner håp i mørket, 
som gir oss av Guds skaperglede, og skaper kjærlighet der 
hatet bor.  

Jeg fylles av glede over Jesu ord og hans styrke. «Igjen 
talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som 
følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets 
lys.» (Joh. 8,12)» 

La deg fylle av dette lyset, lyset av kjærlighet. Det 
sprenger grenser og viser vei når det er mørkt.  

Vi skal se deg, Herre Jesus,  
i din herlighet en gang, 
når du reiser oss av graven  
til et liv i jubelsang. 
Og ditt anskit er som solen  
når den stråler, full av prakt.  
Vi skal se deg, som den siste,  
i din ære og din makt. 
 

Med Guds sannhet spent om livet 
lik et belte gjort av gull, 
med en tornekronet panne  
like hvit som sne og ull, 
med ditt skarpe sverd i munnen 
skal du tale dommens ord, 
føre ut av dødens fengsel  
alle mennesker på jord. 
 

Dine hender, dine føtter  
skinner da i hellig ild, 
gjennomglødet av din smerte  
da du ropte: Slik du vil! 
Du er Lammet som ble ofret.  
Ved din død har vi fått fred. 
Og oppstanden skal du stråle  
for vårt blikk i evighet. 
 

Vi skal se deg, Herre Jesus,  
og din røst skal fylle alt 
når du kaller oss til livet  
og gjør ny den jord som falt. 
Du var død, men se, du lever!  
Vi står opp til sang og dans. 
Vi skal se deg som den første,  
full av herlighet og glans.
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VELKOMMEN til kirke 
gudstjenester & arrangement

PREKEN 

TEKSTEN

TRENGER DU 
SKYSS TIL KIRKA?

FJÆRE KIRKE 
Beth Løhaugen, Kroken, tlf. 48277934 
Berte Marie Reiersølmoen, Bergemoen, tlf. 37042241 
Solveig Tønnesøl, Grefstad/Hausland, tlf. 37047191. 

KRISTI FORKLARELSESDAG • 16.FEBRUAR 
 
1 Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob 
og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt 
fjell, hvor de var alene. 2 Da ble han forvandlet for 
øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og 
klærne ble hvite som lyset. 3 Og se, Moses og Elia 
viste seg for dem og snakket med ham. 4 Da tok Peter 
til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. 
Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til 
Moses og en til Elia.» 5 Mens han ennå talte, kom en 
lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra 
skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg 
min glede. Hør ham!» 6 Da disiplene hørte det, kastet 
de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor 
frykt. 7 Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: 
«Reis dere, og vær ikke redde!» 8 Og da de løftet 
blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. 
    9 På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette 
påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før 
Menneskesønnen har stått opp fra de døde.» 
 

Matt. 17,1-9 
 

LESETEKSTER 
15 En profet som meg vil Herren din Gud la stå fram hos 
deg, en av dine landsmenn. Ham skal dere høre på. 16 Det 
var dette du ba Herren din Gud om ved Horeb den dagen 
dere var samlet: «La meg aldri mer høre Herren min Guds 
røst eller se denne veldige ilden; for da kommer jeg til å 
dø.»  17 Da sa Herren til meg: De har rett i det de sier. 18 Jeg 
vil la det stå fram en profet som deg, en av deres lands-
menn. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal for-
kynne for dem alt det jeg pålegger ham. (5. Mos. 18,15-18) 
 
 
9 Jeg, Johannes, som er deres bror og sammen med dere 
har del i trengslene og riket og utholdenheten i Jesus, jeg 
var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds 
ord og vitnesbyrdet om Jesus. 10 På Herrens dag kom 
Ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig 
som en basun. 11 Røsten sa: «Det du får se, skal du skrive i 
en bok og sende til de sju menighetene: til Efesos, Smyrna, 
Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.» 12 Jeg 
snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg sju 
lysestaker av gull, 13 og midt mellom lysestakene en som var 
lik en menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel og med et 
belte av gull om brystet. 14 Hodet og håret hans var hvitt 
som hvit ull eller som snø, øynene var som flammende ild, 
15  føttene som bronse glødet i en ovn, og røsten var som 
bruset av veldige vannmasser. 16 I høyre hånd holdt han sju 
stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt, tveegget sverd. 
Ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft. 17 Da 
jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men 
han la sin høyre hånd på meg og sa: «Frykt ikke! Jeg er den 
første og den siste 18 og den levende. Jeg var død, men se, 
jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og døds-
riket. (Åp. 1,9-18)

KIRKESTED DATO KL UKEDAG ARRANGEMENT 
Fjære kirke 16.02. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Hilde Gunn Sletten 
Fjære kirke 20.02. 09:00 Torsdag  Morgenmesse v/Helge Spilling 
Fevik kirke 23.02. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Helge Spilling. Søndagsskole 
Fjære kirke 26.02. 20:00 Onsdag Askeonsdagsgudstjeneste v/Helge Spilling.  

Sang av ProKor 
Fjære kirke 27.02. 09:00 Torsdag  Morgenmesse v/Helge Spilling 
Fevik kirke 01.03. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Vidar Øvland. Søndagsskole. Familietur. 
Fjære kirke 01.03. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Helge Spilling  
Fjære kirke 05.03. 09:00 Torsdag Morgenmesse v/Vidar Øvland 
Fevik kirke 08.03. 19:00 Søndag Ønskesalmen v/Kirsti P Haugen, JOY og ProKor 
Fjære kirke 08.03. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Helge Spilling  
Fjære kirke  12.03. 09:00 Torsdag Morgenmesse 
Fjære kirke  15.03. 11:00 Søndag Tårnagentgudstjeneste for store og små v/Helge Spilling 
Fjære kirke 19.03. 09:00 Torsdag Morgenmesse v/Helge Spilling 
Fevik kirke 22.03. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Vidar Øvland. Søndagsskole 
Fjære kirke 26.03.  09:00 Torsdag  Morgenmesse v/Helge Spilling 
Fevik kirke 29.03. 11:00 Søndag Gudstjeneste. Søndagsskole. Familietur 
Fjære kirke  29.03. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Vidar Øvland 
Fjære kirke 02.04. 09:00 Torsdag Morgenmesse v/Hjalmar Bjerga 
Fevik kirke 05.04. 11:00 Søndag Palmesøndagsgudstjeneste for store og små 
Fjære kirke 09.04. 19:00 Torsdag Skjærtorsdagsgudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke 10.04. 11:00 Fredag Langfredagsgudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke 12.04. 11:00 Søndag Påskedagsgudstjeneste v/Helge Spilling 
Fevik kirke 12.04. 11:00 Søndag Påskedagsgudstjeneste v/Vidar Øvland 
Fjære kirke 13.04. 19:30 Mandag Påsken i ord og toner. 

Vi har så vidt begynt på 
2020, men menighetsrådet 
har ikke ligget på latsiden i det 
nye året. Første søndag i det 
nye kalenderåret ble det 
gamle menighetsrådet takk av 
og det nye menighetsrådet ble 
presentert i gudstjenesten. 
Dette er en flott måte å starte 
4-årsperioden på. Det er med 
på å synliggjøre og bevisst-
gjøre hva menighetsrådet sal 
ha fokus på og hvor viktig det 
er at menigheten vet hvem 
som sitter i menighetsrådet. 

 
Oppstart 
Fokuset har i januar måned 

vært oppstart av menighets-
utvalgene (MU) på Fjære og 
Fevik, samt å sette seg inn i 
hva MU-enes oppgaver er. 
Delingen av arbeidsoppgaver 
mellom menighetsrådet og 
MU-ene ble sett på for at det 
ikke tråkkes i hverandres bed. 
Dette tror vi sikres ved at 
menighetsrådet er godt re-
presentert i begge MU-ene og 
at flere av de som var med i 
forrige periode har blitt med 
også denne. 

 
Diakoni 

Arbeidet med oppstart av et 
diakoniutvalg er også godt i 
gang og her er diakon Trygve 
en pådriver for å få et eget 
diakoniutvalg opp å gå for 
Fjære menighet. Arbeidet med 
diakoni er omfangsrikt og det 
inneholder mange av de opp-
gavene vi tradisjonelt tenker 
at en menighet skal drive med. 
Når arbeidet er kommer godt i 
gang vil vi komme tilbake med 
en presentasjon av utvalget og 
deres arbeid.  

 
Søndagsskole 

Menighetsrådet er godt for-
nøyd med å registrere at det er 
blitt flere søndager med søn-
dagsskolen på Fevik. Skal vi nå 
flere både barn og deres 
familier er søndagsskolen flott 
å kunne invitere til. Det gir 
menigheten en god mulighet 
til å presentere andre ak-
tiviteter for barn ellers i uka og 
tilbud i regi av menigheten 
som er for hele familien. Som 
blant annet familieklubb på 
Fevik, familieturene etter 
gudstjenesten på søndager, 
samlinger i trosopplæringen 
og barnekorene. Menighets-
rådet ser at det også vokser 
frem arbeid blant de unge på 
andre ukedager med utgangs-

punkt i søndagsskolen. Dette 
er med å berike tilbudet for en 
gruppe som er viktig at vi ikke 
mister menighetssammen -
heng. 

 
Din menighet 

Men for at vi som menighet 
skal kunne gi et tilbud til enda 
flere og gjerne flere steder, er 
vi avhengig av støtte og frivil-
lig innsats. I fra lagidretten vet 
vi at alle må være med for at 
laget skal vinne, og at det også 
er et stort apparat bak det 
laget vi ser på banen. Slik er 
det også i en menighet. Når 
gudstjenesten er ferdig, kor-
øvelsen er over, strikkekafeen 
har puttet garnnøstet i posen 
og flanellografen på søndags-
skolen er pakket samme har 
det vært i sving mange per -
soner før, under og etter at 
opplegget er ferdig. Frivil-
lighet er noe det snakkes mye 

om fra politisk hold om dagen. 
Og flere er opptatt av at de 
frivillige organisasjonene, 
deri blant menig hetene, må 
sterkere på banen som bi-
dragsytere i vårt velferds-
samfunn. For menighetsrådet 
blir der derfor viktig å sikre at 
vi økonomisk står rustet til å 
bidra for at alle aldersgrupper 
skal få et trygt og godt tilbud. 
Til dette trengs det ikke bare 
engangsgaver, men også fast 
givertjeneste. Med faste ram -
mer for driften, vil vi kunne 
utvide menighetens tilbud til 
flere. Mye vil også være 
avhengig av at frivillige stiller 
opp og bruker noen timer for 
å gi andre et sted å være. 

I Fjære menighet har vi flere 
innsamlinger gående. Du 
velger selv hvilken du synes er 
viktigst for deg. Betyr kirka 
noe for deg, så må du også 
bety noe for kirka! 

ÅRSFEST / ÅRSMØTE 
På tampen vil menighetsrådet også minne om at det er årsfest 

for hele menigheten torsdag 19. mars kl 18.00 på FMU. Kvelden 
starter med servering av varmmat etter fulgt av årsmøtesaker. 
Det hele blir krydret med musi kalske innsalg med blant annet 
Joy. Og vi skal ikke se bort ifra at det også blir et kakestykke og 
en eller flere kopper med kaffe. Vi ønsker alle hjertelige vel-
kommen! 

MR 2015-19. Foran f.v: Bjørg Topstad, Inger Johanne Arnevik, 
Elin Rogn Nilsen. Bak f.v. Helge Spilling, Håkon Lindeberg, Per 
Arne Gulstad, Per Kristian Finstad.

MR 2019-23. Foran f.v: Bente Boye, Pia Julie Lia, Randi Heen, 
Hedvig Raael. Midtre f.v: Reidun Haugeto, Inger Lise Tønnesøl 
Gundersen, Ingvil W. Limm. Bak f.v: Helge Spilling, Anders To-
pland, Vidar Øvland.



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!

SCOTT OM  
BOTEMIDDELET 

 

St. Peter så seg stille om-
kring. 

Han så Vårherre sitte 
ved ilden med brødet i sine 
velsignende hender — det 
var som det vokste for 
øynene hans. Han så 
gjeterne sitte på bakken 
med sine brune, værslåtte 
ansikter, hørte deres god -
liende stemmer og møtte 
deres troskyldige blikk. Og 
ilden brente mellom dem 
alle, og ilden lyste for dem 
alle og var til for dem alle 
og varmet dem alle. De satt 
og var som en søskenflokk 
uten at de visste det selv, 
en favnende broderkjede 
som ville øke og øke til den 
omsider rakk jorden rundt. 
Og ilden, den lå som en 
stjerne på berget og vinket 
og kalte langveis ut… 

St. Peter lukket øynene 
og så en stund inn i seg 
selv. Enda en gang så han 
sin vandring, så den som 
en søking i blinde, en 
ørkesløs leting jorden 
rundt. Og det han søkte, lå 
nær for hån den, så han 
ikke behøvde å lete efter 
det, og like fullt var han 
gått forbi. Og han undret 
seg over sin blind het, og 
han kunne ikke forstå at 
han først var blitt seende 
nu. 

St. Peter løftet hodet og 
så opp mot stjernene. Jeg 
har funnet det, suste det i 
ham, botemidlet er kjær-
lighet, det gyldne evan -
gelium for alle slekter og 
alle tider, for hvert men -
neske på den vide jord! 

 
Fra «Det gylden evangelium» 
(GSS 2014, s. 290-291)

FOR TANKE OG TRO 
FRA GABRIEL SCOTTS 

FORFATTERSKAP

Lav terskel og høyt under taket

familieklubb

Familieklubben i Fevik kirke er 
ment å være en liten fristund 
for både barn og voksne. Etter 
at dørene åpner er det rom for 
litt sosialt samvær og småprat 
før det serveres en enkel 
middag. 
 
Felles middag 

Det er en del som synes det 
er deilig en gang i blant å 
slippe å tenke på middagslag-
ingen, samtidig som det er 
hyggelig å spise sammen med 
andre. Innerst i lillesalen 
hadde tre-gene rasjo ners-
familien Thom sen/ Egilstad 
rigget seg til rundt middags-
bordet.  

Farmor Wenche Anita Egil-
stad jobber i Fevik kirkes 
barne  hage, mens Johnny har 
sitt daglige arbeid på OBS på 
Stoa. Mamma Kine Veronica 
Thomsen jobber på Aktivitets-
huset på Dømmes    moen. 

— Er dere ofte på familie -
klubben? 

— Vi har nettopp flytta hit 
fra Vik, og har ikke bodd på 
Fevik stor mer enn en måned. 

— Jeg synes dette opplegget 
er fint, sier Kine Veronica. 

— Både med en enkel 
middag, og at både stor og 
liten får treffe litt andre og at 

ungene kan bevege seg rundt 
— til og med springe litt! 

Minstebarnet Amelia sitter 
ved bordet i babystolen, mens 
de større er forsvunnet inn i 
kirkesalen for å se bibelhis-
toriefilm. 

Etter middagen var det først 
en liten samling for barna, og 
så til slutt en liten sangstund 
— en slags minikonsert. 
Denne etter middagen var det 
barn både fra barnesang, Elle 
Melle Mini og Elle Melle 

Tween, JOY TOO og JOY som 
sang, både hver for seg og 
sammen. JOY-jentene Silje og 
Elise hadde i tillegg fått ansvar 
for å lede sangen med de 
mindre — som ledd i opp-
læring og lederpraksis for de 
store jentene. 

 
Opplegget 

Familieklubb er en tirsdag i 
måneden, og neste samling er 
10. mars i Fevik kirke. De som 
vil kan komme rett fra barne -

hagen til leik med ledere fram 
til middagen serveres kl 17. 
Middagen koster kr 25,- pr 
person, men max kr 100 for en 
familie. Det er en samlings-
stund for alle etter maten, og 
et felleskor for barnekora, som 
har en liten minikonsert til 
slutt.  

Dette er en fin mulighet for 
hele storfamilien til å samles, 
og en gylden anledning for 
nytilflytta til å bli kjent med 
nye på Fevik.

F PEER RØDAL HAUGEN 

F.v.: Wenche Anita Egilstad, Johnny Egilstad, Kine Veronica Thomsen. I babystolen sitter lille 
Amalie Røye Thomsen.

Helt t.h.: Silje Veimo Larsen og Elise Bjørknes Christiansen (bak) leder koret med de minste.


