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LEDER

Mitt liv, min plass
Et nytt kull konfirmanter henger av seg konfirmantkappen
og tar fatt på neste etappe. Den kommer til å inneholde en
rekke valg — av utdanning og jobb, av venner og bosted,
samlivspartner kanskje — mange andre valg som får betydning for dagene som ligger foran. Valgene gjøres der og da, og
likevel vet vi ikke hva som venter der fremme. Heldigvis. Men
det er likevel mulig å møte den ukjente fremtiden med en
trygg grunn under livet. Noe som bærer uansett fremtid.
I konfirmanttiden har dere unge møtt forskjellig som handler om
tro — troen på Jesus Kristus. Livets viktigste valg er om du selv vil
følge ham og ha ham med i livet videre. Det startet allerede da du
ble døpt, men da var det de voksne som tok valget. Nå er du der i
livet at det er du som må ta stilling.
Jeg husker selv jeg satt på fjerde eller femte benk på høyre
side under prekestolen i Fjære kirke denne maidagen og sa
inni meg: «Ja, jeg vil følge Jesus videre. Jeg vil være en
kristen.» Og gjentok det for meg selv da jeg knelte ved alterringen. Det fikk stor betydning for årene på gymnaset, fordi
jeg hadde valgt ståsted. Gjennom det Jesus hadde lært
disiplene hadde jeg også fått en kurs å følge og veiledning og
hjelp til å møte stadig nye valgsituasjoner.
Så kom studietiden i hovedstaden. Lærerutdanning, og en
rekke nye tanker om hvordan jeg skulle bruke livet, evnene
og kreftene. De første ukene i byen var jeg litt på leit etter et
sted å høre til, et fellesskap. Fordi jeg hadde fortid i Laget (det
kristne skolelaget) ble det naturlig å oppsøke OKS (Oslo kristelige studentlag), hvor kristne studenter fra ulike studier
møttes i et fantastisk fellesskap! En kveld var jeg i Indremisjonens storstue, Storsalen. Jeg husker ikke hva Anfinn
Skaaheim sa i talen, men jeg husker teksten han prekte utifra
— 2. Kor. 5,14-15 — for det siste verset traff meg som en lysstråle. Der og da skjønte jeg hva som skulle være styrende for
mine valg med hensyn til yrke og arbeid, og slik ble det. I dag
bladde jeg opp i konfirmantbibelen min fra -72 (1935-oversettelsen) og fant verset understreket med rød kulepenn:
«… og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve
for sig selv, men for ham som er død og opstanden for dem.»
Der hadde jeg kursen å styre etter, for valg og prioriteringer.
Siden har jeg utallige ganger vendt tilbake til det skriftstedet
og minnet meg om at der har jeg min platform, og der er jeg
trygg. Jesus har noe han vil bruke meg til, og han vil alltid
være hos meg. Har det gått skeis, visste jeg at alltid at jeg
måtte tilbake dit. Og ikke minst: Jeg har alltid visst at jeg
kunne komme tilbake dit og starte på nytt. Han døde for meg,
nettopp for at jeg skulle få leve for ham og være meg. Tross alt.
Konfirmanttiden var altså en viktig tid — konfirmasjonsdagen i kirken også. Jeg husker ikke mye av dagen ellers, men
øyeblikket i kirkebenken husker jeg svært godt. Mye av det
livet har ført meg inn i startet der.
Konfirmantbibelen i grønt skinn fikk jeg av mine foreldre,
med navnet preget i gull på forsiden, og konfirmasjonsdagen
7-5-1972 preget på baksiden. Inni står en hilsen skrevet med
min fars umiskjennelige og sirlige håndskrift. De hilste meg
med det kjente verset fra Salme 119,9. Samme med deres
bønner har det også har fulgt meg siden:
«Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter
ditt ord.»
Fred være med deg, konfirmant i 2019!
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

en god start

Barn og unge i Fjære menighet trenger din støtte
✔ Flere har tatt ufordringen og vi nærmer oss 50 faste givere til arbeidet blant barn og ung.
✔ Barn og unge trenger trygge møteplasser der de får ha det gøy, blir sett og inkludert i et kristent fellesskap. Du kan være med å gjøre dette mulig ved å bli fast giver til Fjære menighets
arbeid blant barn og unge.
Menigheten har mange ulike arrangement og tilbud for barn og unge. Babysang, kor, søndagsskole, klubb og FMU for å nevne noe. Til sammen er dette med på å gi trosopplæringen for barn
og unge, både bredde og dybde. Det ønsker vi å kunne fortsette med. Du kan være med å gjøre
dette mulig ved å bli fast giver til Fjære menighets arbeid blant barn og unge.

Even Hågå
Døpt i Fjære kirke 24. februar

Julie Santiago Lillejord
Døpt i Fjære kirke 24. februar

Espen Santiago Lillejord
Døpt i Fjære kirke 24. februar

Jan Aron Thygesen
Døpt i Fjære kirke 24. februar

Ayah Ytredal
Døpt i Fjære kirke 17. mars

Leander Bjelland
Døpt i Fjære kirke 17. mars

Leon Daniel Reiersen
Døpt i Fjære kirke 17. mars

Henrik Rørvik Festersen
Døpt i Fjære kirke 17. mars

Emma Hørte Håland
Døpt i Fjære kirke 24. mars

Johnny Nielsen
Døpt i Fjære kirke 7. april

Isak Felle
Døpt i Fjære kirke 7. april

Alma Ødegård Jacobsen
Døpt i Fjære kirke 7. april

Saga-Valentina Gessner Tønnessen
Døpt i Fjære kirke 21. april

Rikke Andrea Mesics Østbø
Døpt i Fjære kirke 21. april

Ellie Fosse Lunden
Døpt i Fjære kirke 21. april

Nora Diesen Klemetsen
Døpt i Fjære kirke 21. april

Jakob André Jensen
Døpt i Fjære kirke 5. mai

Anna Edvarda Olsen
Døpt i Fjære kirke 5. mai

Olander Zaar Bjønnum
Døpt i Fjære kirke 5. mai

Vilde Lea Tveit
Døpt i Fjære kirke 5. mai

Tusen takk for støtte!
✔ I nettbanken kan du ordne med en fast månedlig betaling til bankkonto 2840.31.19581.

Merk overføringen «En god start».
Har du ikke nettbank kan du kontakte banken for et fast månedlig trekk.
✔ For mer informasjon kontakt gjerne menighetskontoret på tlf. 370 90113 eller send en epost
til iwl@grimstad.kirken.no.

KONTAKT Fjære menighet
Kirketjener i Fjære
Helge Flaath
T: 917 83 517

Daglig leder
Ingvild Wangensteen Limm
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Karen Hortemo
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Ingunn Metveit Olsen
imo@grimstad.kirken.no
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Kateket
Kjell-Olav Haugen
koh@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 16

Kirkegårdsarbeider
Rune Skomedal
T: 45 48 38 53

Musikalsk leder i Fevik
Kirsti Pedersen Haugen
kph@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 17 / 40

Sogneprest
Helge Spilling
hs@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 12

Døde

Kapellan i Fevik
Tore Laukvik
tl@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 09
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google <fjæreposten>. Du kan også leite deg fram via www.grimstad.kirken.no under
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TRYKK OG DISTRIBUSJON: Agderposten menyvalget Fjære menighet. På menighetens side finner du også en del nyttig informasjon
om menigheten og om arrangementer.

Torbjørn Johansen
Barbro Anita Svela
Ingvild Topstad Borge
Arne Steinli
Kari Marie Myklebust
Olaug Nygren
Tove Marie Madsen
Åsine Groth
Karin Louise Lea
Wilmy Engesland
Atle Hovstad
Liv Severinsen

F.v.: Marius André Hansen Kløvfjell, Malin Marthinsen Valborgland, Ronja Salvesen Dønnestad, Elisa
Metveit Olsen, Josef Van Bawi Mang Ngun Vung, Sirarom Sarawoharn og Nadya Pettersen Homme.
Disse ungdommene er konfirmanter som ble døpt i Fjære kirke 21. april

>>> FLERE DÅPSBILDER
PÅ NESTE SIDE
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Søndag 30. juni kl 20.00 i Fjære kirke
Tema: «La de små barna komme til meg og
hindre dem ikke»
Gjest: Randi Vorhaug

Diana Konnestad Holmquist
Døpt i Fjære kirke 5. mai

Ingrid Taraldsen Steinbakk
Døpt i Fjære kirke 5. mai

Nils Røed-Andresen
Døpt i Fjære kirke 5. mai

«La de små barna
komme til meg, og
hindre dem ikke! For
Guds rike tilhører slike
som som dem. Sannelig,
jeg sier dere: Den som
ikke tar imot Guds rike
som et lite barn, skal
ikke komme inn i det.»
Og han tok dem inn til
seg, la hendene på
dem og velsignet dem.

Randi er nok mest kjent som ansatt i søndagsskolekretsen i Aust-Agder. Hun som alltid
hadde med seg en dukke for å fange oppmerksomheten til barna som hørte på.
Men hva gjør hun nå? Og hvor kom denne
interessen for å gi noe til barna i fra?
Som musikalsk innslag har vi med oss Joy, fra
Fevik — jentegruppa som i vår tok ungdommens kulturmønstring med storm.
Søndag 21. juli kl 20.00 i Fjære kirke
Tema: «Utvalgt til tjeneste – gjelder det meg
i dag?»
Gjest: Tom Martin Berntsen

Vi i Fjære menighet inviterer også i
år både fastboende og turister til
«Sommerkveld i Fjære kirke» — en
kveld for berikelse og ettertanke.

Johannes, Fride og Sebastian Lilleeng Pettersen
Døpt i Fjære kirke 3. mai

SKAPERVERKSTED & KONSERT
i Fevik kirke og Fevikparken søndag 26. mai

Kl 11.15:
Tromme-workshop med Kirsti Pedersen
Haugen
Kl 12.00:
Trylle-workshop med Jan Øyvind Larsen
fra Magisk Moro
Kl 12.45:
Danse-workshop med Guro Elde Paulsen

Det blir tre kvelder denne sommeren også. Vi
ønsker med dette å gi alle et ekstra gudstjenestetilbud i tillegg til de ordinære gudstjenestene
på søndag formiddag.
Det blir lagt opp til mye sang og musikk, en
kort preken og gjester som det samtales med. I
tillegg er det rom for ro og ettertanke.
Det er med glede vi kan presenterer årets
gjester. Vi skal bli litt mer kjent med dem, ikke
bare som ansikter i avisen eller som tema- og
andaktsholdere. Men også litt mer om hvem de
er og hva de brenner for i sitt virke, både i jobb
og privat.
Vi håper å se deg i Fjære kirke i
sommer!

Kl 11.00-13.30:
Gjenbruks- og snekre-workshop.

Tom Martin har vært sokneprest i Landvik i
mange år. Han var engasjert med innføring av
ny liturgi i hele bispedømmet for snart 10 år
siden. Men han har også drevet med fremføring av «Terje Vigen». Han var også med å
blå se liv i lekpresttjenesten, nå kalt gudstjenesteleder, sammen med den gang biskop
Olav Skjevesland. Men hva var det som gjorde
at han valgte å bli prest?
Søndag 11.august kl 20.00 i Fevik kirke
Tema: «Gi, så skal du få, sa Jesus. Men hva er
det Han vil ha?»
Gjest: Tone Schalla

Tone jobber i Kirkens SOS og vi skal få bli
mer kjent med både henne og det viktige
arbeidet hun står i til daglig. Kirkens SOS er
landets største krisetjeneste på telefon og
internett, og har drevet sin virksomhet i over 40
år. Frivillige stiller opp som telefonvakter og på
chat for å kunne gi et tilbud 24 timer i døgnet,
hele året. Hva vil det si å være frivillig i dette
arbeidet? Hvilke endringer i samfunnet vårt er
med på å påvirke menneskers liv på en måte
som gir Kirkens SOS mer å gjøre?
Denne kvelden vil vi også få med oss deler av
Hesnes Brothers som gir sitt bidrag i den
musikalske avdelingen.

Kl 11.00-13.30:
Dekorering av banneret «Skapt i Guds bilde»
Kl 11.00-15.00:
Kafé
Kl 11.00-15.00:
Tombola med søte gevinster
Kl 14.00:
Konsert i Fevikparken med Elle Melle Mini,
Tween og Joy med solister.

Kara Tveito er en
av sypikene i «Syglede» som allerede
har har gjort mye
ut av gamle
skjorter, kjoler og
lakner, som skal
selges på SKAPERVERKSTEDET.

Kl 14.00:
Salg av sukkerspinn

For tredje året på rad arrangerer Fevik kirke og Fjære
menighet gratis skaperverksted i Fevik kirke. Dette er et
arrangement der vi «åpner opp kirkeveggene» og delvis flytter kirken ut for en dag.

Utenfor kirken maler vi hjerter og sommerfugler
på et stort fellesbilde som skal pryde fasaden til
kirken gjennom sommeren. Det blir krittmaling på
asfalten og snekring med gamle materialrester.

WORKSHOPS
Fra kl 11 søndagen 26. mai vil det foregå ulike
workshops inne i kirken og utenfor. Kl 11.15 vil Kirsti
Pedersen Haugen holde trommeworkshop for alle.
Kl 12.00 blir det trylleworkshop med Jan Øyvind
Larsen fra «Magisk moro». Her kan barn og voksne
få lære seg noen magiske trylletriks, og kl 12.45 vil
barn og unge få danse med dansepedagog Guro Elde
Paulsen – en kjent danser og koreograf fra Grimstad.
Hele dagen vil det i lille kirkesal være mulighet for
å drive med ulike kunstprosjekter, men hovedprosjektet denne dagen blir å lage seg enten en redesignet t-skjorte eller en veske av en gammel tskjorte.

SUKKERSPINN OG TOMBOLA
Vi vil for første gang ta i bruk vår nye sukkerspinnmaskin i kafeen der det også blir salg av pølser,
vafler, is, kake, kaffe og saft.
Vi tar fram tombolahjulet og snurrer i gang
tombola.
GJENBRUK
Tema for skaperverksted i år er gjenbruk. Derfor
skal vi lage noe nytt av gamle t-skjorter. «Sydamene»
i Fevik kirke har i hele år sydd nye klær av gamle
materialer, og disse vil selges på skaperverkstedet.

Erlend imponerte
26.
MAI
KONSERT PÅ STOR UTESCENE i FEVIKPARKEN
På konserten kl 14.00 i Fevikparken vil begge Elle
Melle-korene i Fevik kirke og vokalgruppen JOY
framføre gjenbruksmusikalen «Ingenting men alt».
En flott musikal med gode tekster og kul musikk.
Denne musikalen er virkelig verdt å få med seg! Hvis
du ikke vil sitte på gresset er det fint om du tar med
deg en stol.
GRATIS OG FOR ALLE
Vi ønsker at skaperverksted og konserten skal
være et arrangement for alle på Fevik og omegn,
enten de tilhører Fjære Menighet eller ikke. Alle er
velkomne både til workshops og til konserten, og det
beste av alt: DET ER GRATIS!
Ta med deg venner, familie og naboen og bli med
på en sosial og hyggelig dag sammen med andre på
Feviktoppen!

Bare med seg selv
og stemmen, et
opplyst kirkerom
og en åre — og
uten manus —
framførte Erlend
Gunstveit Ibsens
«Terje Vigen» med
stor innlevelse for
en fullsatt kirke.
Vi har tidligere
både hørt og sett
Erlend gjøre flotte
opptredener både
med sang og
drama, men dette
var et langt skritt
nærmere noe
enda større.
Det blir spennende
å se hvor dette
bærer videre!
Gratulerer!
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det skjer

FAST

AKTIVITETSOVERSIKT
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.

16. MAI • 2019

16. MAI • 2019

FRA
MENIGHETSPEDAGOGEN

Konfirmasjon
I skrivende stund er og blir Fjære menighets 15-åringer konfirmert. Vi har selv vært igjennom et år som konfirmantforeldre for vår eldste datter, og det har vært et spennende år
både for oss og henne. På denne tiden får også menighetens
14-åringer invitasjon til å stå som konfirmant i Den norske
kirke. Det er litt travelt å få en post til på familiens timeplan,
men det er vel verdt det. Vi kan tenke på det som et litt
annerledes år. Mange er opptatt av barnet/ungdommens
skole- og idrettsprestasjoner. I konfirmasjonstiden blir det
også fokus på andre sider ved mennesket; religiøse og
åndelige sider.
Ordet konfirmasjon kommer fra latin «confirmatio», som
betyr «bekrefte/stadfeste/styrke». I Den norske kirke har
konfirmasjonen siden 1981 vært regnet som en ren forbønnshandling, hvor det er Gud som bekrefter løftene som ble gitt
konfirmanten i dåpen. Historisk sett har konfirmasjonen i
Den norske kirke hatt en dobbel karakter, hvor ritualet ikke
bare tjente som «en offentlig bekreftelse av dåpens nåde»
men også «hvor konfirmantene både var objekt for Guds bekreftelse og subjekt i sin personlige bekreftelse på at de ville
leve i dåpens pakt.»
Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å
være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller
bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å
utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Som
konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. Selv om
festen og gavene ved endt konfirmasjonstid er en motiverende gulrot for 15-åringene, så er det også andre elementer
som virker inn på avgjørelsen om å konfirmeres kirkelig. For
mange familier er konfirmasjon en viktig tradisjon. Det er en
tid hvor man lærer, opplever og erfarer sammen med jevnaldrende og prest, kateket og andre kristne ledere. I løpet av konfirmasjonstiden i Fjære menighet får 14-15-åringene lære om
forskjellige temaer som omhandler både Gud, Bibelen og
mennesket. De har temasamlinger om seksuelle overgrep og
rus. De får erfare litt hvordan det er å være flyktning. De reiser
på en helgetur til Danmark. De opplever hvordan det er å
delta i menighetens arbeid, på gudstjenester og i ungdomsarbeidet. De får også mulighet til å bli med på det som arrangeres i forbindelse med FMU; som juleball, countrykveld
eller høst-, vinter- og sommertur om det er ønskelig. Og så er
det en tid for undre seg, få luftet spørsmål om tro og tvil, og
ellers alt annet mellom himmel og jord.
Vårt ønske er at flest mulig skal få se det samme som
kvinnen ved brønnen og samaritanene som hun fortalte om
Jesus til: «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg
har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?» Da dro de ut av
byen og kom til ham…..og de sa til kvinnen: «Nå tror vi ikke
lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi
vet at han virkelig er verdens frelser (Joh. 4,29-30 + 42).
Vi legger alle våre konfirmanter i Guds hender:
Mors teppe (forfatter ukjent)
Da du var liten
og aldri langt borte,
dekket jeg deg med et teppe
mot den kalde natten.
Men nå når du er større
og utenfor min rekkevidde,
folder jeg mine hender
og dekker deg med mine bønner.

F

INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

MYSTERIER

i Fjære kirke

Kirkeskattene er forsvunnet, og det er en mystisk mann oppe i
kirketårnet! Hva er en symboljakt? Hva er Guds rike laget av?
Lørdag 23. og søndag 24. mars var 8-åringene invitert til tårnagenthelg i Fjære kirke. Å være Tårnagent i kirka er noe man
bare får være en gang, men agent i Guds rike kan man være
hele livet. 8-åringene fikk mange oppgaver og utfordringer
denne helgen, og flere mysterier skulle løses.
Før agenten fikk komme inn
i kirka, måtte alle oppgi et
passord og avgi sitt fingeravtrykk. Tore prest hadde
noen lure tips til agentene før
de skulle begynne på oppdragene sine: 1. «Let så skal
dere finne», som er Bibelens
eget agenttips. 2. Hold øyne og
ører åpne. 3. Samarbeid.
På lørdagen var agenten
høyt og lavt i Fjære kirke. De
studerte og funderte på alt fra
nattverd, kirkeklokker, døpefont, og små og store detaljer i
kirkerommet. De talte hvor
mange kors de kunne finne,
og de måtte klippe, lime og
være i kreativ utfoldelse da de
laget en egen tårnagent-spisebrikke. Mange syns det var
ekstra spennende å gå opp alle
de bratte trappene opp til
tårnet. Her skulle en av agentene slå på kirkeklokka, mens
de andre ventet spent på hva
som skulle skje.
Alle 8-åringene fikk utdelt
hver sin Tårnagentavis som
var fylt med spennende artikler, tegneserier, og forskjellige oppgaver. Temaet som
gikk igjen under hele helgen
var bibelfortellingen; Den
barmhjertige samaritan. Alle
agentene deltok på ulike
måter i gudstjeneste-verksted.
Vi forberedte gudstjenesten
dagen etter. Noen var prestens
hjelpere, andre dramatiserte
bibelfortelling, en tredje
gruppe forberedte bønner, og
en fjerde gruppe malte
malerier som passet til temaet.

Alt om tårnagentens engasjement står skrevet i øynene. Kirkeklokkene er digre, og lager masse lyd!
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AGENT-TIPS
1) «Let så skal
dere finne», som
er Bibelens eget
agenttips.
2) Hold øyne og
ører åpne.
3) Samarbeid.

TORE prest

Den mystiske mannen
ikirketårnet. Han var
ikke farlig, han hadde
bare noe å fortelle.
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Tårnagentsangen

s3

Disse bildene ble stilt ut inne i
kirka.
Tårnagenthelg er veldig
spennende og morsomt å
være med på både for store og
små. Vi får alltid masse gode
tilbakemeldinger fra arrangementet, og det er så
hyggelig å se store smil i ansiktene til 8-åringene og foreldrene. Neste vår er det 2012kullet som blir invitert til tårnagenthelg. Dere kan bare
glede dere!

quiz
BIBEL

Riktig svar:
1. X. 66
2. 1. Godt budskap
3. X. post
4. 1. salt
5. 2. fjell

6 Fjæreposten

1 1.Hvor mange bøker er det i Bibelen?
1. 39 X. 66 2. 77
2 Hva betyr «evangelium»?
1. Godt budskap X. Velsignelser 2. Hellig bok
Hvilket ord mangler i disse uttrykkene:
3 En urias……..
1. flukt X. post 2. tro
4 Dere er jordens…….
1. salt X. pepper 2. lys
5 Tro kan flytte……..
1. tvil X. mørket 2. fjell
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det skjer

SNART

2.
JUNI

Mer tid i

VELKOMMEN MED PÅ STITUR 2019
STI-Fevik er en forening som går på tur
sammen. Dette er en forening med misjon i fokus. Derfor støtter vi Normisjons
arbeid i Aserbajdsjan. Alle turer starter
fra Fevik kirke.
• Søndag 2. juni kl.10.00: Tur til Holdalsheia, Øvre Landvik.
Turleder: Sigbjørn Henningsen
• Søndag 25. august kl.10.00: Tur til Ugleboknuten i Myra.
Turleder: Roger Heen
• Søndag 15. september kl.12.30. Tur til
Kalvehageneset
Turleder: Arne Martin Gimse

koseKroken

23.
JUNI

Anne Marie (f. Tørvoldt) Midtbø er
egentlig et «bedehusmenneske». Det
var på bedehuset i Kroken hun møtte
gudsrikearbeidet. Siden 2002 har
dette vennlige mennesket vært førstelinja på menighetskontoret i FMUbygget. Men i mai blir hun pensjonist
og trekker seg tilbake til heimen i
Kroken. Vel, helt borte blir hun neppe.

F

PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto

Engasjementet innen kristent
arbeid starta på søndagsskolen
i Kroken. Der hadde hun barndommen frem til hun var 10 år,
og familien flyttet til Vikkilen,
der faren etter hvert overtok
båtbyggeriet etter sin grandonkel. I ungdomsåra valgte
hun å gå i Misjonskirken i
Grimstad, og ungdomsmusikken der. Hun utdannet seg til
system- og databehandler. Det
er bakgrunnen for at hun av
rådville og «kunnskapsløse»
kolleger til tider har blitt kalt
«datageniet», fordi det er
henne man har tydd til når pcer og annet datamaskinrask
ikke oppfører seg som forventet – eller når programvare
er vanskeligere å begripe enn
Bibelen på orginalspråket. For
det er programmerer hun
egentlig er — fra tiden med
Basic og Pascal, som virker
veldig lenge siden. EDB (elektronisk databehandling) het det

i «riktig gamle dager». Det
jobbet hun med i flere år, først i
forskningsmiljøet på Høyskolen på Ås, og seinere som
hjelpelærer ved HiA (Høyskolen i Agder).
Så kom barna, og Anne
Marie var hjemmearbeidende
mor i åtte år før hun igjen var
klar for jobb utenfor heimen.
— Men da var det nye tider i
dataverdenen, forteller Anne
Marie.
— Alle skulle lære seg tekstbehandling og regneark, det
dreide seg om Word og Excel.
Det hadde åpnet seg et stort
kursmarked rettet mot alle
som skulle ta «Datakortet». Jeg
fikk jobb i et par firmaer som
drev slike kurs og trivdes
egentlig godt med det
arbeiddet. Men også det fikk en
ende, og jeg mista jobben som
48-åring i 2002 da bedriften
gikk konkurs, forteller hun.
Kall det tilfeldighetenes spill,
eller kanskje «det var en mening med det» — i alle fall var
det et pussig sammenfall at

hun ble arbeidsledig på samme
tid som sognepresten i Fjære
sårt trengte mer kontorhjelp.
— Utgangspunktet var at jeg
ringte for å leie FMU-bygget til
et arrangement. Sogneprest
Yngvar Langås hadde fått
snusen i at jeg hadde mista
jobben. «Er ikke du arbeidsledig?» spurte han. «Du kunne
ikke tenke deg å hjelpe oss
litt?»
Slik havnet hun altså på
menighetskontoret, og etter
diverse omstruktureringer satt
hun som daglig leder i
menigheten — «sjefen over alle
sjefer», med et særlig våkent
øye for økonomistyringen.
Menighetsengasjement
— Hvordan har det vært å ha
jobben sin i menigheten du
hører til?
— Jeg må jo si at jeg har følt
meg priviligert som har fått
arbeide med saker som jeg
brenner for — og det atpåtil
med så fantastiske kolleger —
og det gjelder hele gjengen.

Tenk å ha et jobbfellesskap,
hvor vi kan starte dagen med å
be sammen.
— Du er kjent for å være
tydelig og si hva du mener..
— Det er vel noe jeg har lært
underveis, og som jeg synes er
viktig, både å ha en mening og
hevde den når det trengs og i
de fora hvor det hører hjemme.
Det å snakke om ting ansikt til
ansikt har jeg sansen for.
— Hva er de sterkeste
minnene fra denne jobben?
— Ved siden av jobbfellesskapet må jeg si FMU. Det er
bare et eventyr, og til det hører
Kjell-Olav og den rausheten
han møter alle med, uansett
hvem det måtte være. Og til
FMU hører loppemarkedet,
som her et alfa og omega i finansieringen av ungdomsarbeidet, i tillegg til å være et
verdifullt dugnadsfellesskap.
Så er jeg jo glad i sang og
musikk, og synes det er fantastisk alt det som er skapt og
dratt i gang av barnekor og
voksenkor. I tillegg har jobben

gitt meg møter med mange
nye frivillige, som har vært
veldig kjekt å oppleve.
— Hva tenker du om
framtida for menighetsarbeidet i Fjære?
— Jeg kan ikke nekte for at
jeg er spent på hvordan det går
med kirkebyggingen på Fevik
og finansieringen av den, på
arbeidet som er startet med å
får flere faste givere, og
hvordan det blir med tilgangen
på frivillige, spesielt til barnearbeidet. Barnearbeidet er så
viktig med tanke på opplæringen i kristentro, men også
fordi det involverer familiene.
Etter hvert som bedehusene er
blitt lagt ned i tur og orden, er
det barnearbeidet det har gått
mest ut over. Voksne og ungdom er mer mobile, men barna
mister sitt lokale tilbud. Kirka,
gjennom
trosopplæringsarbeidet, har ikke kapasitet til å
dekke behovet for et kontinuerlig barnearbeid alle
steder hvor bedehusene hadde
arbeid gående fra uke til uke.

Hun forteller hvordan de selv
opplevde verdien av det kristne
barnearbeidet på Nedenes
(hvor de var tilknyttet) da de
selv var småbarnsforeldre.
— Fordi barna var med
hadde vi voksne også et fellesskap. I tillegg til bedehusnedleggelsene er det nok også
andre forhold som spiller inn,
som uegnet lokale. Det er for
eksempel ikke så lett å kombinere søndagsskole og gudstjeneste i Fjære kirke. I tillegg
opplever vi ofte mangel på
frivillige voksne ledere. Heldigvis fungerer Fevik kirke bedre i
så måte, og vi må heller ikke
glemme at andre kristne forsamlinger har overtatt noe av
funksjonene.
— Har du noen tanker om
hvorfor det er så vanskelig å få
tak i frivillige ledere og faste
givere?
— Jeg tror at man i kirken
ikke helt har vendt seg til å
tenke frivillighet og medansvar.
Man har vært vant til at «de
ansatte gjør jobben», men slik

Det er verken
mulig eller
ønskelig å
basere seg
på lønnede
medarbeidere.

Anne Marie
Midtbø

er det ikke lenger. Et utvidet
barne- og ungdomsarbeid
knyttet til kirka krever mange
frivillige medarbeidere. Det er
verken mulig eller ønskelig å
basere seg på lønnede medarbeidere. Kanskje må kallet til
tjeneste i menighetsoppgaver
forkynnes tydeligere, tenker
hun.

Pensjonisttilværelsen
Den blide, positive og
tydelige dama kommer til å bli
savnet, selv om hun fortsatt vil
være synlig i menighetsarbeidet. Sammen med sin Jan
har hun tenkt å fortsette som
frivillig i arbeidet med
loppemarkedet. Det lover godt.
De er et godt team.
— Men det er vel noe du ser
frem til å kunne gjøre mer av
privat karakter i tida framover?
— Jeg skal innrømme at jeg
har vært litt sjalu på venninnene mine, som har vært
pensjonister en tid, og som har
hatt så mye mer tid til å gjøre
andre ting. Men nå er det min
tur, og da håper jeg jo på mer
tid både med barnebarna (7
stykker) og min gamle mor på
92. Jeg håper jeg kan dra oftere
på hytta og forhåpentligvis
bruke mer tid i kosekroken
med strikketøyet.
På vegne av oss alle: Takk for
alt arbeidet du har lagt ned for
Fjære menighet.

ST.HANS I RANVIKA
• Tradisjonen tro blir det også i år feiring av
St. Hans i Ranvika fra kl. 18.00 – 21.00.
Det blir en feiring slik vi kjenner den med
lynlotteri, hovedlotteri, grillmat, vafler, kaffe
kokt på bål, underholdning, natursti, leker,
tombola og bål.
• Nytt av året er sukerspinnmaskinen som
vi håper er den eneste som vil produsere
noe som ligner på skyer denne kvelden.
• Vi satser på strålende sol.
Skulle dette slå feil, blir det feiring i og ved
kirken i stedet.
• Ta med familie, naboer og venner!
Ta også med noe å sitte på.
Vel møtt til feiring i Ranvika!

12.
SEPT.

GJENBRUKSGLEDE
Torsdag 12. september er
første møte i Sy-/Strikkekafeen.
Vi gleder oss til det. Da vil Tunne
Torstveit komme og vise hvordan hun syr
om gamle klær til «nye», moderne og
spennende plagg. I den forbindelse synes
vi det hadde vært moro å prøve litt gjenbruk av brukte plagg! Ta med deg pent
brukt tøy som du ikke benytter lenger, som
f.eks sjal, bluser, topper, kjoler skjørt osv.
Kanskje vil du finne litt nytt til garderoben
din. Vi vil sette en sympatisk minstepris på
plagget ditt, og inntekten vil gå til ny kirke
på Fevik. Lykke til med å gjennomsøke klesskap og skuffer! Kom gjerne litt før den
dagen for levering.
Hilsen Klara, Mette, Hennie og Eva
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E kan huske...
KJELL-OLAV SER TILBAKE

PÅ FLUKT
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40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet

26.-28.
JULI

En palmesøndag
Palmesøndag er en fin
dag hvor man kan
dramatisere inntoget i
Jerusalem, vifte med
palmegrener, synge
hosianna og lage litt
ekstra rundt gudstjenesten. Det som alltid
har vært vanskelig å få
til er dette eselet som
Jesus skal sitte på. Dette skjedde for noen år siden i Fjære
kirke:
Jeg hadde fått ansvaret for å dramatisere inntoget i
Jerusalem. Jeg skaffet palmegrener, Maria og Josef, barn
som skulle vifte med palmegrenene, men selvfølgelig så
manglet jeg eselet. Da fikk jeg den glimrende ide. Min
kamerat Arve Konnestad hadde jo et levende esel som bar
navnet Larry. Det kan vi jo bruke. Jeg snakket med Arve, og
dette mente han kunne la seg gjøre. Jeg tok kontakt med
Egil Guttormsen, kirketjeneren: «Hva synes du om ideen?»
Jo, Egil var med. Han skulle rulle ut plastikk på gulvet opp
midtgangen. Menighetsrådet var redd for teppet.
Så var dagen der. Palmesøndag skulle markeres på en
skikkelig måte i gamle ærverdige Fjære kirke. Arve Konnestad var tidlig oppe, gjorde Larry klar for sin første
kirkelige opptreden, og la i veg mot Fjære kirke. Det tok
lang tid, men de kom fram i god tid før gudstjenesten skulle
begynne. Da den nærmet seg våpenhuset og skulle inn der,
ble Larry en smule nervøs. I våpenhuset sto et stivpyntet
dåpsfølge som også skulle være med i prosesjonen. Vi fikk
Larry inn i våpenhuset, men da undertegnede, som skulle
være Jesus, satte seg opp på ryggen, gikk det galt. Larry ble
så nervøs at han slapp sitt fornødende. Nervøs mage må
være rette ordet, for det var meget tyntflytende. Damene i
dåpsfølge lettet på kjolene, men kunne ikke unngå at det
skvatt litt opp i nedre kant av kjolene. Hva gjør man da?
Alle var klare, vi måtte bare gjennomføre. Døren til kirka
skled opp og dåpsfølge med Larry på slep skred inn i
kirken. Søndagskolebarna jubla og vifta med grenene sine
og prosesjonen gled framover kirkegulvet. Helt framme i
koret stoppet Larry og Jesus (i kateketens skikkelse), steg
ned fra eselfolens rygg. Da opptoget var ferdig ble Larry
leid ut av sin eier Arve Konnestad og vel ute var både Arve
og jeg glad at Larry oppførte seg fint inne i kirka. Egil kirketjener fikk en litt guffen jobb med å tørke opp etter Larry,
men syntes det var en artig opplevelse.
Jeg er nok den eneste som har ridd inn i Fjære kirke på et
esel, og vi er kanskje enige i etterkant at det blir første og
siste gang. Men at de som var tilstede på denne palmesøndagen husker opptrinnet, er jeg ganske sikker på.
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FRESCOBALDISOMMERFESTIVALEN 2019

Fredag 26. juli kl.20, Fjære kirke:
Nikolai Endresen Dahl (Oslo) - Orgelkonsert
‘Byrdesonge’, musikk av William Byrd. Inngang kr 200.

BENT SÆTRA
følger prosessen
omkring ny kirke

ROLLEBYTTE. Konfirmantene blir
«forhørt»av de som har erfart
hvordan det er være flyktning.

PÅ FLUKT har vært gjennomført med konfirmantene i flere år. I år ble det gjennomført 8. mars, med ca 200 konfirmanter, pluss ledere og en del foreldre. Opplegget skulle gi konfirmantene litt innsikt i hvordan det kan arte seg å være på flukt.

Det hele startet med gudstjeneste i to
grupper, kl 22 og 23, i Landvik kirke. Der fikk
de høre den personlige historien fra en som
selv har opplevd å måtte flykte fra hjemlandet.
Fra kirken fortsatte de i mindre grupper med
hver sin gruppeleder til Resvik bedehus, hvor
de fikk høre fortalt fra tre land som mennesker
flykter fra og hvor menneskerettene krenkes; i
Nord-Korea, Syria og Eritrea.
Så begynte reisen, som var en rute på og ved
den gamle jernbanelinja helt til FMU-bygget
på Fjære. Underveis måtte de gjennom en
rekke oppgaver, hindere og innimellom litt

skremmende opplevelser. Alle fikk roller fra
start, som de skulle spille gjennom hele turen,
for eksempel skuddskadet og bandasjert eller
blødende. Undervseis kom de til områder hvor
de måtte unngå å bli sett av vaktene, utfordinger i å huske i en stressa situasjon, forhør,
kunnskapsformidling om menneskeretter,
Norge, norsk samfunn og styresett, og om kristendom. De måtte også gjennom kryssinger av
hindre hvor det brant under dem og de måtte
samarbeide for å kommer over. Alle hadde fått
med seg sitt eget pass, men kunne godt bli konfrontert med at passet ikke var gyldig eller
falskt, og bli stoppet i forhør med sære regler
for passering. Innimellom de forskjellige postene møtte de av og til skremmere som uforvarende dukket opp.
Endelig framme ved FMU-bygget — da var
det alt blitt morgen — fikk de vente i kø for
helsesjekk og nye forhør og spørsmål om helse
og styrke. Til slutt ble de forhørt av en gruppe
som selv hadde vært flyktninger, som spurte
dem ut om forhold i Norge. Der fikk de føle
hvordan språket blir en kraftig barriere for å
gjøre seg forstått og selv å forstå.
Da de endelig slapp inn i landet — møtesalen
i FMU-bygget — vanket det boller og brus som
belønning.
Opplegget gir konfirmantene en liten smak
av hva det vil si å være på flukt, å være alene og
uten et sted å høre til, med en rekke utfordringer ved det å stadig møte hindere og å komme til et nytt og ukjent sted med en ny kultur.
Det ble en lang og kald natt for flere, med
mange sterke opplevelser, og det var gjeng
trøtte og slitne konfirmanter som ble hentet av
foreldrene i halv sekstida på morran.

Haglund Regnskap AS

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

Det er mye som skal falle på plass av kommunale planer og
vedtak i veien frem mot en ny kirke på den tiltenkte tomten på
Fevik — dagens tomt med tillegg av nabotomten mot Toppen.
Mannen som følger opp dette arbeidet er Bent Sætra.

F

PEER RØDAL HAUGEN
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— Jeg tror det er mange som
har fått med seg at 1. søndag i
advent 2023 kanskje kan bli
dagen da man innvier ny kirke
på Fevik. Er det forsatt det som
er målet?
— Den datoen ble nok kastet
fram svært tidlig i prosessen.
Etter hvert som prosjektet konkretiserte seg, så vi at planarbeidet ikke var kommet så
langt som vi trodde, og at det
derfor kommer til å ta lengre tid
enn først antatt, og jeg skal ikke
forskuttere verken den ene eller
andre datoen. Målsettingen må
likevel være å sørge for at alt går
så raskt som det er mulig å få til.
Vi må følge med og påvirke at
ting skjer så raskt som råd og at
prosessen ikke stopper opp på
noe vis.
— I hvilken rekkefølge skal
ting skje fremover, og hva er det
nå som må på plass først?
— For det første må området
inn i kommuneplanens arealdel slik at arealene blir omdefinert til kirkeformål. Det
regner vi med kommer på plass
når planen skal behandles og
vedtas i høst. Kommunen har
allerede bevilget kr. 700.000 til
arkitektkonkurranse, så viljen
er der. Så da blir det neste, og
ikke helt uvesentlige, å få bevilgning til ny kirke inn i kommunale budsjett og økonomiplan fra 2020. Dernest må
det utarbeides en reguleringsplan, som forhåpentligvis kan
starte i 2020. Arbeidet med en

slike reguleringsplaner tar erfaringsmessig fort halvannet år,
og da er vi i beste fall godt inne i
2021.
Arkitektkonkurransen
— Det var snakk om en arkitektkonkurranse som et forprosjekt? Når starter det?
— Den tanken har vi forlatt,
blant annet etter råd fra
MNAL, som er arkitektenes
landsforbund. De mener det er
fornuftigst ikke å utlyse noen
konkurranse før reguleringsplanen er klar.
— Er det noen bestemte arkitekter man har tenkt å
henvende seg til, eller vil man
gå helt åpent ut?
— Det står åpent ennå, men
for ikke å gå glipp av noen gode
idéer eller løsninger kan det
være mest å hente på å gå helt
åpent ut slik at alle som ønsker
kan delta. Det er såpass mye
faglig prestisje knyttet til utformingen av en ny kirke at vi
tror mange vil være interessert i
å komme med sin versjon av
den nye kirka vår, og at det vil
være til vår fordel.
— Mange lurer på hva som
vil skje med den gamle
Heinecke-villaen?
— Det vil avklares i den
videre prosessen med reguleringsplan og ev. arkitektkonkurranse. Det primære målet
må være å få en best mulig løsning på det behovet kirken har.
Det inkluderer også ønsket om
å forsette med barnehage, helst
utvidet med en avdeling til.
Konsekvensen kan bli at villaen

Lørdag 27. juli kl.20, Fjære kirke:
Orgelakademiets deltakerer (Trondheim,
Oslo, Italia og USA): ‘Apostlenes messe’ av
G. Frescobaldi. Inngang kr 200.
Søndag 28. juli kl.20, Fjære kirke:
Francesco Cera (Italia) – Orgelkonsert
‘Consonanze Stravaganti’, musikk av G.
Frescobaldi, C. Merulo og G.M. Trabaci.
Følg med på facebooksida ‘Frescobaldiakademiet’ og nettsida www.frescobaldiakademiet.com.

må rives, men det kan også
bety at den kan integreres i en
totalløsning — å forbinde
villaen med et nytt og moderne
bygg. Vi har sett andre steder at
det har resultert i både tøffe og
tjenlige løsninger. Vi har noen
utfordringer med hensyn til
drift av både kirke og barnehage i byggeperioden. Én løsning på det er at man lar den
gamle kirken blir stående som
den står, og at man bygger den
nye kirken ved siden av. Det er
teknisk og praktisk mulig, og
det vil samtidig bidra til å senke
kostnadene og øke kirkas
egenandel på budsjettet, forteller Bent.
Rombehovet
— Selv om en arkitektkonkurranse ligger et stykke frem i
tid, så er det tenkt mye rundt
hva et nytt kirkebygg skal
romme. Du har nevnt barnehagen og en ønsket utviding av
den. Hva annet?
— Kirka skal kunne romme
en forsamling på 500 mennesker. Det er i underkant av 10%
av de som hører til Fevik-delen
av Fjære menighet. Hovedsalen
skal kunne deles opp på en
måte som gjør rommet mulig å
bruke også til mindre og andre
arrangement enn gudstjeneste,
blant annet som et møtepunkt
tilknyttet en kjøkken/kaféløsning. I tillegg skal det romme
kontorer med samtalerom,
hensiktsmessige lokaler til
barne- og ungdomsarbeidet
vårt, og nødvendige lagerrom.

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no
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NYE FEVIK KIRKE
VI BYGGER STEIN PÅ STEIN
4 mill.
3 mill.
2 mill.

1 mill.
pr. 10/5

337.219

0

Bli med å bygge ny kirke
Åpent hus med mange rom!
Det er nå kommet inn over 300.000 til nye Fevik kirke! Dette
er en god start for å realisere en kirke slik vi ønsker den. Vi
håper virkelig at folk flest ser at dette er en viktig sak! Nye
Fevik kirke vil bli et viktig hus for folk i alle aldre. Skal kirken
bli det vi drømmer om må vi samle inn en god del penger.
Ringe-aksjon
Vi vil ringe rundt til folk for å høre om de vil støtte dette.
Den 12. og 13. juni om kvelden vil 10-12 mennesker sitte
samlet i Fevik kirke. Alle har med seg mobiltelefon. Og så vil
vi ringe rundt til folk i Fjære menighet for å høre om de kan
tenke seg å bidra økonomisk på en eller annen måte. Vi
klarer ikke å nå rundt til alle. Så hvis du ikke blir oppringt,
men likevel ønsker å gi et bidrag, ta kontakt. Ring gjerne
Oddvar Tveito tel. 90950473, eller Fjære menighetskontor;
tel.37 09 01 00.

Kreativiteten blomstrer blant dem
som jobber for å samle inn penger til
det som med tid og stunder skal bli
en ny kirke på Fevik.
En gjeng syglade damer som kaller
seg «Syglede» har grepet til nål og
tråd, og lager barneklær og handlevesker av av gamle klær, lakner,
dynetrekk og andre restestoffer.

F

PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto

Noen av deres respektive
menn har kanskje oppdaget at
en og annen skjorte har blitt
borte fra klesskapet. Disse
damene vet hvor de skal finne
egnet stoff til omsømprosjektene. Men de har ikke bare
raidet mennenes klesskap, det
har også raska sammen ting
fra sitt eget skap, av gamle
kjoler, skjørt og reststoffer.
— Men vi har også vært på
loppemarkedet hos «En
hjelpende hånd»
på
Bergemoen. Der fant vi mange
fine plagg som egnet seg for

omsåm, forteller Klara Tveito,
som er en av ildjelene bak
prosjektet «Syglede».
Resultatet har blitt en rekke
lekre barneklær i ulikestørrelser, farger og fasonger. Helt
proft utført i undertegnedes
øyne. Med hvert enkelt plagg
følger en liten lapp som forteller forhistorien — hvor
stoffet stammer fra — og også
en minstepris, som det ikke er
noe i veien for å doble!
— Vi tror jo det kan bli rift
om plaggene, så da kan jo
prisen stige, smiler damene.
Samtidig som det er et spark
til merkeklær og dyre kjøpeklær, er tanken bak å slå et

Hva skjer ellers?
Grimstad kommune har bevilget midler til en arkitektkonkurranse. Så snart kommunen har gjort det nødvendige
planarbeidet for tomta, vil denne bli utlyst. Dette kan ta noe
tid. Det vil bli spennende å se hvordan Nye Fevik kirke kan
bli seende ut!
Vi vil fortelle om veien videre både i Fjæreposten, på
hjemmesiden og på Facebook. Så følg med #kirkebygger.
Hilsen
info og innsamlingskomitèen, Fjære menighet

slag for gjenbruk.
— Gode stoffer må få et
lengst mulig liv før de ender
som søppel, understreker
damene, og poengterer at de
ikke har kjøpt noen nye
stoffer. Alt er omsøm og gjenbruk.
— I tillegg til å samle inn
penger til ny kirke, vil vi slå et
slag for ansvarlig miljøtenk-

ing, understreker Klara.
Men når de kaller seg «Syglede», så er det klart at de også
har det moro med å skape nye
plagg av klær som er oppgitt
av sin forrige eier eller bruker.
«Det kan bli bål av gamle
glør», som Bjørn Eidsvåg
synger en annen sammenheng.
De flittige sypikene er: Marit

Rørlegger

Solberg, Eva Hovland, Jorunn
Nærdal, Kari Aas, Liv Jorunn
Tungesvik, Anne Meyer Tallaksen, Bodil Haugen og Klara
Tveito. Og det er helt sikkert
plass til flere glade syere.
Kanskje finnes det også syglade menn der ute som vil
hive seg med? Hvem vet…

Liene AS
Fevikveien 34
4870 Fevik
Telefon: 37 25 81 90
epost: post@liene-vvs.no
Vakttelefon: 91812530

Country-moro på FMU
HOS KIRKENS SOS TREFFER DU ALLTID EN Å SNAKKE MED

Countrykveld er en tradisjon på FMU. Milklederne hadde ansvaret for opplegget. Rodeookse var på plass og det var pyntet etter alle kunstens regler, med høyballer og wanted
plakater. Pris for peste kostyme fikk Harald Håkedal Bakke. Hvem som satt lengst på oksen
var litt uklart, men gøy var det. (Kjell-Olav Haugen)

ÅPNINIGSTIDER
Mandag - fredag 07.30 - 15.30
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SALMEN
fra

menighetsRÅDET
F

PER ARNE GULSTAD
MENIGHETSRÅDSLEDER

Ny daglig leder i Fjære
menighet
Ingvild
Wangensteen
Limm vil tiltre som daglig
leder for Fjære menighet når
Anne Marie Midtbø slutter i
mai. Hun vil koordinere
arbeidet på menighetskontoret, ha ansvar for økonomistyring og regnskap, være
sekretær for menighetsrådet,
delta på møtene i menighetsutvalgene, ha kontakt med
frivillige, sentralbord mm.
Hun vil fortsatt ha noen oppgaver i barne- og ungdomsarbeidet.
Livsynsnøytralt rom
i Nye Fevik kirke
Politikere fra Venstre har
kommet med forslag om å ha
et livsynsnøytralt rom i Nye
Fevik kirke. Dette er ingen
anbefalt løsning verken av de
som ønsker tilgang til et slikt
rom eller av Den norske kirke
sentralt. Tomten er heller ikke
større enn at kirken trenger
arealet til egne aktiviteter.
Menighetsrådet har diskutert
forslaget og vedtatt at det ikke
ønsker at Nye Fevik kirke skal
ha et slikt rom.
Parkering for forestillinger i Fjæreheia
Teaterstykket «Fruen fra
havet» av Henrik Ibsen er
årets forestilling i Fjæreheia.

Forestillingene skjer i perioden 10.-20.juli. Fjære
menighet har ansvar for å
organisere parkeringen med
parkeringsvakter for forestillingene. Menighetsrådet skal
rekruttere parkeringsvakter
for 4 av forestillingene,
menighetsutvalgene i Fjære
og Fevik og FMU tar ansvar
for 2 forestillinger hver.
Revisjon av menighetens
handlingsplan
Nåværende handlingsplan
er et resultat av idedugnaden
våren 2016, som senere ble
gjennomgått av menighetsrådet høsten 2017. Den
inneholder tiltak som kan
gjøre menigheten vår til et
enda bedre samlingssted for
alle. Handlingsplanen ble
gjennomgått på siste menighetsrådsmøte og forslag til
endringer ble notert. Arbeidsgruppa for barn og unge har
også levert forslag til tiltak.
Den reviderte planen vil bli
tatt opp på neste møte i
menighetsrådet.
Menighetsrådsvalget
Nominasjonskomiteen for
menighetsrådsvalget
har
levert forslag med kandidater
til det nye menighetsrådet.
Menighetsrådet er valgkomite og har godkjent lista.
Kandidatene vil bli presentert
i Fjæreposten. Menighetsrådsvalget skal skje 8. og 9.
september.

Du gjør det du kan – vi gjør det vi kan!

Avdeling Fevik
Moy Moner 95, 4885 GRIMSTAD • tlf. 37 04 40 06 • hilde@multiregnskap.no

NORSK SALMEBOK NR 543 • TEKST: Åshild Stensrud Kaasa / Eirik Kaasa • MELODI: Gisle Børge Styve

Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far
du ser oss alle, hver tanke vi har.
Takk, Gud, for venner langt borte og nær.
Lær du oss fellesskap, vi som er her.
La oss stå sammen i fred om ditt bord,
ansikt til ansikt med verden.
Vi vil bygge din kirke, gå ut på ditt ord.
Gud, gi oss styrke på ferden.
Vi kommer til deg i bønn, du vår Far,
du ser oss alle, hver tanke vi har

LEKPRESTENS
små funderinger

Du kommer til oss med håp og med fred,
møter hvert menneske med kjærlighet.
Lær oss å følge deg, tro på ditt ord.
Du gir oss livet, din nåde er stor.
La oss stå sammen i fred om ditt bord,
ansikt til ansikt med verden.
Vi vil bygge din kirke, gå ut på ditt ord.
Gud, gi oss styrke på ferden.
Du kommer til oss, med håp og med fred.
møter hvert menneske med kjærlighet.

– en verdig og personlig gravferd

Når står vi samlet, vi kommer til deg.
Herre, vi ber om at du viser veg.
Lær oss å leve som lys og som salt,
tjene vår søster og bror overalt.
La oss stå sammen i fred om ditt bord,
ansikt til ansikt med verden.
Vi vil bygge din kirke, gå ut på ditt ord,
Gud, gi oss styrke til ferden.
Nå står vi samlet, vi kommer til deg.
Herre, vi ber om at du viser vei. Amen. Amen.

Velkommen til kirken

gudstjenester & arrangement
Vi lever i en verden som daglig gir oss inntrykk
av at alt bare er uorden og kaos. Det skjer
grusomme ting nesten over alt kan det virke
som. Og lite, om ikke nesten ingenting, av gode
ting er å spore. Hvor blir det av alt det gode, det
positive, gleden og hallelujaropene?
Som troende blir vi ofte beskyldt for å være
feige, avvikende og uten ryggrad. Og kanskje er
det mye sant i det. Kanskje burde vi være mer
på barrikaden, lage flere store overskrifter i mediene eller fortelle at vi føler oss tråkket på og
skal ha oss frabedt slike uttalelser og påstander.
Men vi er tause. Hvorfor?
I Peters brev kan vi lese om hva vi som
kristne kan forvente å møte i en verden som er
kommet litt skakt ut. Under overskriften «Å
leve i verden» kan vi lese hva Peter skriver:
Jeg formaner dere, mine kjære, som er
fremmede og utlendinger: «Sky lystene som
kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører
krig mot sjelen» (1. Pet. 2,11).
Det er en utfordring og sile ut det som er
godt og kommer fra Gud, når alt vi mottar kan
virke som «krig mot sjelen». Men Gud sendte
sin Sønn for å vise oss hva som er rett og galt.
Han ga oss håpet, håpet om en bedre himmel
sammen med Ham og Gud, vår Far.
Men han solgte ikke himmelbilletter til
høystbydende, han ba ikke om almisser og
offergaver. Hans løfte om det evige livet la han i
sitt eget offer. Sitt offer for deg og for din neste.
Og han gjorde det vel vitende om at han skulle
dø. Og han gjorde det i stillhet.
Han svarte ikke med hån når han ble hånt,
han truet ikke når han led, men overlot sin sak
til ham som dømmer rettferdig. På sin egen
kropp bar han våre synder opp på treet, så vi
skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. (1.
Pet. 2,23-24)
Vår taushet i verdens mas og kaos skyldes at
vi venter på noe større, noe som ikke er av
denne verden, noe som ikke kan måles i tid.

Fjære kirke

Nemlig – evigheten. Vår oppgave her blir å vise
vår neste hva Jesus har gjort for oss, både for
deg og meg.
En av salmene jeg ofte vender tilbake til og
blir minnet på både titt og ofte er Egil Hovlands
salme som står på nr 456 i salmeboka fra 2013.
Refrenget er enkelt og lett å lære seg utenat.

23.05.
26.05.
30.05.
06.06.
09.06.
10.06.
13.06.
20.06.
Bjerga
23.06.
27.06.
30.06.
04.07.
07.07.
18.07.
21.07.
01.08.
Bjerga
04.08.
11.08.
15.08.
25.08.
29.08.
01.09.

Refreng:
Det er godt å være stille
og vente på hjelp fra Herren.
1. Hans miskunn er ikke forbi,
hans barmhjertighet tar ikke slutt.
2. Herren er god mot dem
som venter på ham og søker ham.
3. La oss ransake og prøve våre veier
og vende oss om til Herren.
4. La oss løfte våre hjerter og hender
til Gud, til Gud i himmelen.
Så enkelt sagt og med et innhold som i den
dypeste brønn. For i verdens mas og jag er det
viktig å stoppe opp og tenke seg om. Gjør eller
mener jeg dette fordi det er noe Jesus ville gjort
eller sagt, eller er det for å fremheve meg selv?
Stillhet fremfor Gud og Ordet gir en uant
dimensjon i våre liv. Vi som ellers er så opptatt
med mange ting og stresser rundt for å rekke
alt vi tror vi må rekke, vi bør sette av tid til
nærhet med Gud og Ordet. Av egen erfaring
kan jeg si at det tar litt tid å finne denne roen,
fordi det er så mye som må ryddes på plass inni
hode først. Men når alle skuffene er lukket og
bare bibelen er åpen, er jeg mottakelig for det
Gud har å fortelle eller vise meg.
Vår ikke redd for stillheten – den har gudommelig kraft!
Hilsen Vidar Øvland

09:00
11:00
11:00
09:00
11:00
11:00
09:00
09:00

Morgengudstjeneste v/Helge Spilling.
Gudstjeneste v/Helge Spilling
Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
Morgengudstjeneste v/Helge Spilling.
DÅpssamling 5/6
Økumenisk pinsefest i Fjæreparken
Morgengudstjeneste v/Vidar Øvland
Morgengudstjeneste v/Hjalmar

11:00
09:00
20:00
09:00
11:00
09:00
20:00
09:00

Gudstjeneste v/Tore Laukvik
Morgengudstjeneste v/Vidar Øvland
Sommerkveld v/ Vidar Øvland
Morgengudstjeneste v/Helge Spilling.
Gudstjeneste v/Helge Spilling
Morgengudstjeneste v/Helge Spilling.
Sommerkveld v/ Vidar Øvland
Morgengudstjeneste v/Hjalmar

11:00
20:00
09:00
11:00
09:00
11:00

Gudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
Sommerkveld v/ Vidar Øvland
Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
Felles gudstjeneste i Fjæreparken
Morgengudstjeneste v/Helge Spilling.
Gudstjeneste v/Helge Spilling

Fjære kirke
26.05.
09.06.
16.06.
21.07.
18.08.
24.08.
01.09.

18:00
11:00
11:00
11:00
11:00
17:30
11:00

Konsert i Fevikparken
Gudstjeneste v/Tore laukvik
Gudstjeneste v/Tore Laukvik
Gudstjeneste v/Helge Spilling
Gudstjeneste v/Tore Laukvik
Konsert
Gudstjeneste v/Tore Laukvik

STØTT BLI FADDER!

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå AS

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

Tlf. 915 52 003

Bergemovn. 15, 4886 Grimstad www.toplandbegravelsesbyraa.no

HELE SØRLANDET

Støtt kampen mot
menneskehandel
og sexslaveri i
India/Nepal

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

PREKEN

TEKSTEN

Når trusler blir møtt med stillhet

Swazihjelpen

Topland Begravelsesbyrå

Fjæreposten 15

konto 2801.13.70103

Trolldalen øst 15, Fevik
konto 2801.02.58148

konto 3000.15.47107

5. SØNDAG I PÅSKETIDE • 19. MAI
12 Da sa Salomo: Herren har sagt at han vil bo i en
mørk sky. 13 Men nå har jeg bygd deg en praktfull
bolig, et sted der du kan bo for alltid. 27 Men bor
Gud virkelig på jorden? Se, himmelen og himlers
himmel kan ikke romme deg, langt mindre dette
huset som jeg har bygd! 28 Vend deg mot din
tjeners bønn og hans rop om nåde, Herre, min Gud!
Hør det ropet og den bønnen som din tjener bærer
fram for deg i dag. 29 La dine øyne våke over dette
huset natt og dag, over det stedet der du har lovet
at navnet ditt skal bo. Hør de bønnene som din
tjener bærer fram, vendt mot dette stedet! 30 Ja, hør
bønnen om nåde som din tjener og ditt folk Israel
ber, vendt mot dette stedet! Hør dem i himmelen der
du bor, hør og tilgi!
1 Kong 8,12-13.27-30
LESETEKSTER
17 Han kom og forkynte det gode budskapet om fred både for
dere som var langt borte, og for dem som var nær. 18 Gjennom
ham har både vi og dere adgang til Far i én Ånd. 19 Derfor er
dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. 20 Dere er bygd opp på
apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som
hjørnesteinen. 21 Han holder hele bygningen sammen, så den
vokser til et hellig tempel i Herren, 22 og i ham blir også dere
bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.
Ef 2,17-22
6 Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra
verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast
på ditt ord. 7 Nå vet de at alt som du har gitt meg, er fra deg. 8
For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot
dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg, og de har
trodd at du har sendt meg. 9 Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for
verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. 10 Alt
mitt er ditt, og det som er ditt, er mitt, og jeg er blitt herliggjort
gjennom dem. 11 Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i
verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det
navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett.
Joh 17,6-11

TRENGER DU KIRKE-SKYSS?
Trenger du skyss for å komme deg til gudstjeneste,
kan du ringe en av disse kontaktene:
FJÆRE KIRKE
Beth Løhaugen, Kroken, tlf. 48277934
Berte Marie Reiersølmoen,
Bergemoen, tlf. 37042241
Solveig Tønnesøl, Grefstad/Hausland,
tlf. 37047191.
FEVIK KIRKE
Norman Risholm, Fevik, tlf. 90787218
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Egen KIRKEKAFFE
Du som både er glad i kaffe og i Fevik kirke kan nå
støtte innsamlingen til ny kirke ved å kjøpe vår egen
KIRKEKAFFE. Dette er rettferdig kaffe fra gården til
kaffebonde Maria Dorotéia Rennó Moreira i Brasil.
Fint også å ha liggende som besøksgave når du skal
innom hos venner. Den koster kr 50 pr pose.
Følg Nye Fevik kirke på Facebook, på
www.nyefevikkirke.no og på #kirkebygger på Instagram.

FOR TANKE OG TRO
FRA GABRIEL SCOTTS
FORFATTERSKAP
SCOTT OM
SJALUSI
— Jeg trodde du skulde
gjæte, Anders!
Anders reiste sig skamfuld
av bakken, han blev helt
blodrød i ansiktet.
— De — de — begyndte han.
Inge svarte for ham.
— De har lagt sig ned ser du
vel, han kan ikke gjøre det
dust!
— Det er det samme
allikevel, jeg vil ikke vite av at
han staar her og driver dank,
naar jeg har sat han i sving
med arbeidet!
— Ja men kjære, hvad skal
han gjøre?
— Han skal passe paa har
jeg sagt, og saa skal han la
være at skræmme dem, de er
ikke vant til slikt spetakkel,
husk det er mig, som har ansvaret og alt!
— Skræmme dem sier du?
Søren glemte at svare, han
snudde sig isteden til broren
og pekte ut med armen:
— Gaa og gjæt med dig, har
du hørt!
Inge sænket øielokkene:
— Jeg synes du snakker saa
hardt til ham?
— Ja, det er jo broren min —
— Men saa maa du da ikke
snakke slik!
— Jeg kan vel snakke til han
som jeg vil?
— Nei, for han har ikke gjort
noget galt, det var jeg som forstyrret han og fik han til at le,
han er saa gild naar han ler —
Nei, det nyttet ingenting.
Søren var like sur og gnetten.
— Han er en tufs hele
Anders!
— Men kjære dig, Søren, ser
du da ikke hvor god han er?
Søren snudde øinene væk —
«god», sa han og vrængte paa
ordet.
— Jeg trodde du var glad i
han?
Det fôr ut av ham inden han
var kar om at stanse:
— Det er nok du, som er
glad i han!
Inge vak til som hun hadde
faat et puf.
— Naa paa det viset, sa hun
og reiste sig stille fra bakken —
jeg visste ikke du var saan.
Hun stod litt og saa paa ham
som hun ventet han skulde si
noget — saa snudde hun langsomt rundt og gik …
(Fra «Storebror»
GSS-utg. 2019 s. 70-71)
«Storebror» er forløperen til
«Barkefletteren» og handler om
Søren Røsnes’ barndom sammen
med lillebroren Anders.

