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GI :
en god start

 

 Tusen takk for gaven til barn og unge 
 

Siden vi startet aksjonen for «Gi en god start» i fjor har vi økt antall faste givere fra 20 
til ca 50. Dette gir bidrag til å lønne ansatte i barne- og ungdomsarbeidet, som vi ikke 
får tilskudd til. Vi kan også dekke behovet for utstyr og materiell i arbeidet, tilskudd til 
turer mm.  

Barn og unge trenger trygge møteplasser der de får ha det gøy, blir sett og inkludert i 
et kristent fellesskap. Menigheten har mange ulike arrangement og tilbud for barn og 
unge. Til sammen er dette med på å gi trosopplæring for barn og unge både i bredde og 
dybde. Vi har også ønske om å gjøre mer. 

Du kan gjøre dette mulig ved å bli fast giver til Fjære menighets arbeid blant barn og 
unge. I nettbanken kan du ordne med en fast månedlig overføring til bankkonto 
2840.31.19581 og merke overføringen «En god start». Bruker du ikke nettbank kan du 
kontakte banken for et fast månedlig trekk.  
 
Barn og unge i Fjære menighet trenger din støtte 
 

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

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

UTGIVER: Fjære menighetsråd 
OPPLAG: 5400, 5 utgaver pr år 
TRYKK OG DISTRIBUSJON:  Agderposten

INTERNETT: Se siste og alle tidliger utgaver av Fjæreposten på www.fjæreposten.no 
På www.grimstad.kirken.no og under menyvalget Fjære menighet finner du også en del 
nyttig informasjon om menigheten og om arrangementer.

«Leo Ajkic har gjennom tv-seriene Flukt og Uro satt fokus på 
barn og unge i vanskelige situasjoner. Psykosioale og migra-
sjonsrelaterte vansker har blitt trukket frem, og ved å spille på 
seg selv åpner Ajkic et rom for å snakke om hva vi er redd for og 
hvordan vi kan jobbe for inkludering på et samfunnsnivå.» 

Slik lød begrunnelse fra juryen som gav programskaper Leo 
Ajkic Jonas-prisen. For serien Flukt fikk han også Fritt Ord-
prisen og Brobyggerprisen. Norge trenger slike som ham og 
slike program — ikke minst etter at terror har rammet oss igjen, 
med nye bølger av hatprat i kjølvannet. Jeg kjenenr ikke Ajkic 
personlig, men ha gir likevel mellommenneskelig kjærlighet et 
ansikt, og ordene «god vilje» et innhold. Han oppfordrer til å 
lytte fremfor å tømme hatetprat ut i sosiale medier. Det står re-
spekt av Ajkics engsjement, og med sin innvandrerbakgrunn 
har han verdifull komptanse på området, og er verdt å lytte til. 

BBC sendte nylig en reportasje om tilværelsen for fattige 
ungjenter fra landsbygda i Uganda som møysommelig skraper 
sammen penger til en enveisbillett til smeltedigelen Nairobi i 
nabolandet Kenya. Der prøver de å få seg jobb som hushjelp i et 
beinhard arbeidsmarked som preges av overgrep og utnytting, 
og en minst like beinhard kamp for tak over hodet og mat for å 
overleve. Det er gripende å se og høre en lutfattig 15-16-åringe 
jente fortelle hvordan hennes tøffe kamp for å komme seg 
videre, settes mange steg tilbake fordi hun synes hun må stille 
opp og dele det vesle hun disponerer over, med en medsøster 
som har kommet skjevt ut og står på bar bakke. Å se inn i jentas 
dype brune øyne, høre hennes kloke refleksjoner rundt det 
moralske ansvaret hun føler hun har, alt mens hun lager suppe 
over åpen ild til dem begge, utløser både beundring, skam og 
dyp respekt hos meg. Hun er bare et barn, men sterk og stolt. 

Botemiddelet er kjærlighet, skriver den stadig aktuelle Gab-
riel Scott i «Det gyldne evangelium» (se spalten på sistesiden). 

Journalisten Paul Salopek har som mål å gå jorden rundt, den 
ruten man tror menneskene har vandret, fra Afrikas Horn til 
Kapp Horn (outofedenwalk.com). Underveis møter han re-
presentanter for verdens mer enn 60 millioner flyktninger, for-
teller deres historier og reflekterer. Annie (10. klasse, Massa -
chusetts) følger Salopeks vandring via bloggen hans, og skriver:  
«Jeg tror at ved å få detaljkunnskap om  andres liv begynner du 
å reflektere over ditt eget…» 

Det er den store verden der ute, hvor noen ildsjeler satser på 
det iboende gode ved at mennesker møtes, ser og hører 
hverandre, tar vare på hverandre og vil hverandre det beste. 
Motstykket er krig. Land og samfunn i ruiner. 

På vår lille tue handler det egentlig om det samme, om enn  
ikke med den samme storskala-dramatikken. Men vi står foran 
et nytt arbeidsår, hvor nye møter mellom mennesker skal finne 
sted, og hvor noen møter menighetsfelleskapet kanskje for 
første gang. Kan hende er det et hjem de søker, eller følelsen av 
å komme hjem? Kan vi møte dem der? Da kan vi kanskje også 
få peke på Jesus, som kaller oss alle til et hjemme hos seg.

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 årDøpte

Atalie Hamre 
Døpt i Fevik kirke 19. mai

Henrik Reinhardsen Eikså 
Døpt i Fjære kirke 26. mai

Mathilde Voll Worlitzsch 
Døpt i Fjære kirke 26. mai

Lars Mathias Stad Fosseli 
Døpt i Fjære kirke 26. mai

Ellen Sofie Ree Lian 
Døpt i Fjære kirke 9. juni

Steffen Maløya 
Ida Cathrine Duvaland Eiken 
Jens Arthur Abrahamsen 
Unni Karine Sandland 
Julius Josef Matheussen 
Bjørg Turid Marie Ljøstad 
Inger Lise Lorentzen 
Per Arild Pedersen 
Georg Frank Dowerdock 
Tonny Margareth Byberg 
Rolf Halvard Hansen 
Anne-Lise Retterholt 
Bertil Jørgensen 
Ruth Ingerta Bruflodt 
John Edgar Solheim 
Inger Lise Tofsland 
Wenche Belinda Omland  
      Wierlie 
Joe Inge Vangen 
Solveig Bjørklund

Døde

Camilla Nilsen 
Døpt i Fjære kirke 9. juni

Håvard Olimstad 
Døpt i Fjære kirke 9. juni

Olai Sæstad Eyde 
Døpt i Fjære kirke 23. juni

Julia Paulsen Aamodt 
Døpt i Fjære kirke 23. juni

Johanne Markhus Oskarsdottir 
Døpt i Fjære kirke 7. juli

Sofie Sandnes 
Døpt i Fevik kirke 21. juli

Emilie Helleland Føreid 
Døpt i Fjære kirke 4. august

Emma Tønnessen 
Døpt i Fjære kirke 4. august

Emilia Holmbakken Olsen 
Døpt i Fjære kirke 4. august

Ulrik Braatlund Lyngedal 
Døpt i Fjære kirke 4. august

Anine Olsen 
Døpt i Fjære kirke 4. august

Jonas Bech Døsvik 
Døpt i Fjære kirke 4. august

Adrian Nilsen Øksenberg 
Døpt i Fjære kirke 4. august

TURINVITASJON TIL FOTTUR 20.-22. SEPTEMBER 
• Avreise fra Fjære skole fredag 22. sept kl 1600. 
• Ruta går fra Berdalsbru fredag kveld inn til Berdalsbu 1000 

moh. to timers gange med hodelykter (DNT tid uten 
pauser).  Her lager vi suppe før Ole Lukkøye overtar. 

• Lørdag går vi til Tjørnbrotsbu (1300 moh) i flott høyfjells-
terreng, 5 timer.  

• Søndag går vi langs fjellryggen Venevasshalli og ned til 
Bjåen (6 timer) ved riksvei 9 nord for hovden. 
Alt går i dnt merket løype. Vi bor på selvbetjente Dnt-hytter. 

• Søndag spiser vi middag på Hovden eller på vei hjem. 
• Helge prest gir oss ord for dag og natt. 
Påmelding til Leif Hodenebrog på mail eller 97594772 
• Turen koster ca kr 1600 for DNT medlemmer og 1820 for 

ikke medlemmer, inkluderer tre varme måltider, transport 
og overnatting 

• Det er maks plass til 20 damer og menn. 
• Bli med i et trivelig turfellesskap. 
 
Med hilsen turgruppa i Fjære menighet, 
Jan Midtbø, Helge Prest, Kristen Leifsen og Leif Hodnebrog. 
 
De som allerede er påmeldt: 

Knut og Jorunn Udjus  
Helge prest 
Jan Midtbø  
Else og Kristen Leifsen 
Roald Tveit og Rakel Menzoni 
Hilde og Kristen Igland. 
Geir og Bente Bjørge 
Thor Einar Olsen 
Anne Meyer Tallaksen og Gunnar Berntsen 

Fottur  Berdalsbu-Tjørnbrotsbu-Bjåen
20.-22. 

SEPT.
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Det er ferieslutt og skolestart igjen. På mange måter er det et 
«nytt» år som begynner. Etter en lang sommerferie be-
gynner elevene i et nytt klassetrinn, studentene begynner på 
et nytt studium, en ny skole. I menigheten er det oppstart på 
kor, fmu, Alfsam og andre trosopplæringstiltak. For mange 
kan august på lik linje med januar være en tid hvor man 
tenker tilbake på året som har gått, og på det neste året som 
ligger foran. Mye har skjedd av store og små begivenheter, 
lærdom ervervet, opplevelser og erfaringer mottatt, utford-
ringer og problemer utkjempet, overraskelser som har 
gledet oss. Og hva ligger foran oss? Noe vet vi og kan tenke 
oss. Vi planlegger for året som kommer, men noe er ukjent 
og uvisst også. Det er livet vårt. Og livet vårt består også av 
mange relasjoner, og er satt inn i et samfunn. 

Livet er hele tiden i endring på godt og vondt. Samfunnet 
endrer seg, moten, livsstilen, klimaet, politikken, holdninger 
og verdier er også i endring. I perioder kan livet ryste oss 
både fysisk, mentalt og psykisk. I sommer fikk vi se 
jordskred på nyhetene, som ødela hus, biler, veier og ikke 
minst liv. Plutselig er det som vi alltid trodde skulle stå fast, 
blitt revet bort. Eller når helsen svikter, ulykker skjer? Når 
livet ikke blir slik vi har tenkt. Nære relasjoner som for-
svinner ved død, flytting, uvennskap eller samlivsbrudd, hva 
da? Hva med tap av arbeidsplass og inntekt?  

Mange endringer er heldigvis gode endringer. Men enten 
det er gode eller dårlige forandringer, kan vi bli usikre og føle 
oss utrygge. Er det ingenting som står fast? Uendret? Evig? 
Jo, Gud! «Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, 
fra evighet til evighet er du, Gud (Sal. 90,2).» «….hos ham er 
det ingen forandring eller skiftende skygge (Jak. 1,17b).» Vi 
trenger et fast holdepunkt i livet. Jesus er det ankeret som 
holder oss fast i tidens strømmer. Han er evig og uforander-
lig, selv når alt annet rundt oss stormer. Han vil alltid elske 
oss med en evig kjærlighet, ikke en kjærlighet som kommer 
og går, eller som er betinget i forhold til våre gjerninger. 
Jesus vil alltid tilgi oss når vi forteller ham det gale vi har 
gjort. Kan et menneske klare det? Et menneske kan ikke, 
men Gud kan. Trenger vi ikke alle som enkeltmennesker, og 
kanskje også samfunnet, et anker –et håp som vi kan sette 
vår lit til, noe som står fast?  

Et anker benyttes for å holde et skip eller en båt på et fast 
sted ved å fortøye til bunnen framfor å la det drive med 
vinden eller med havstrømmene. I dager med godvær og 
dager med storm, er Jesus vårt anker, som aldri vil slippe oss 
og som er håpet om det evige liv. «Dette håpet er et trygt og 
fast anker for sjelen. Den når innenfor forhenget, dit Jesus 
gikk inn som en forløper for oss,.. (Heb. 6,19-20a).» 

Riktig svar: 
1.   X. Paulus 
2.  1. Ararat 
3.  1. Jesus 
4.  2. Påske 
5. X. Gennesaretsjøen

1 Hvem ble plutselig blind utenfor Damaskus? 
1. Bartimeus   X. Paulus   2.  Ananias 

2 Hva het fjellet som Noah og arken strandet på  
etter storflommen? 
1. Ararat   X. Sinai   2. Horeb 

3 Hvem ble kritisert fordi han spiste kornaks på  
sabbaten? 
1. Jesus   X. David   2. Paulus 

4 Hvilken fest var det Jesus var med på som  
tolvåring? 
1. Bryllupet i Kanan   X. Løvhyttefesten   2. Påske 

5 Hva heter sjøen der Jesus stillet stormen? 
1. Sivsjøen   X. Gennesaretsjøen   2. Negevsjøen 

F INGUNN METVEIT OLSEN 
MENIGHETSPEDAGOG

BIBEL quiz

LIVETS ENDRINGER

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

Med flott vær, som bestilt, 
mange ulike tilbud og ak-
tiviteter, deilig mat, god 
musikk og godt selskap, var 
alle faktorene på plass for en 
strålende dag med skaper-
verksted på sitt beste. Dette 
året var det «gjenbruk» som 
var temaet. På konserten gjen-
nomførte barne- og ungdoms-
korene på Fevik musikalen fra 
KFUK-KFUM: «Ingenting, 
men alt», som handler om tro, 
håp og kjærlighet i en urett-
ferdig verden. Eva Gjesdal var 
forteller under musikalen.  

På Skaperverksted inviterte 
vi til trommeverksted med 
Kirsti Pedersen Haugen, 

danseverksted med danse-
pedagog Guro Elde Paulsen, 
trylleverksted med Jan Øyvind 
Larsen fra «Magisk moro», 
kunstverksted hvor store og 
små kunne lage enten en 
redesignet t-skjorte eller en 
veske/nett av gamle t-skjorter. 
Utenfor kirka kunne alle som 
ville dekorere med hjerter og 
sommerfugler på det store 
lerretet med inskripsjonen: 
«Skapt i Guds bilde» som nå 
pryder Fevik kirke. På 
parkeringsplassen kunne 
barna kose seg med å tegne 
med kritt eller male på as-
falten. Utenfor var det også 
salg av pølser, vafler, is og ikke 

minst sukkerspinn, som var 
nytt av året. Lykkehjulet stod 
nesten ikke stille, og med gode 
vinnersjanser var det mange 
små og store som gledet seg 
over de søte premiene. «Sy -
damene» i Fevik kirke har i 
løpet av året sydd nye klær av 
gamle, som de solgte på en 
egen stand, til inntekt for Ny 
kirke på Fevik. 

Takk til alle som bidro med 
kake, vaffelrøre, slag og ryd-
dehjelp, og som gjorde dette 
til en strålende dag for folk på 
Fevik. Vi gleder oss allerede til 
neste år. 

26.mai var Fevik kirke og Fevikparken stappfull av store 
og små. For tredje år på rad, og nå en tradisjon,  
arrangerte Fjære menighet Skaperverksted og konsert. 

verksted
Skaper

A K T I V I T E T S O V E R S I K T  

det skjer 
FAST
BARN OG UNGE 
• FMU, FJÆRE MENIGHETS UNGDOM, FMU 
FMU-huset mandag kl. 18:00 
FMU-bussen går fra Haugeneskrysset ca. 17:35 
• ALFSAM, FMU 
FMU-huset annenhver torsdag kl. 18:00-20:00 
• SØNDAGSSKOLE, VIK bedehus 
Vik bedehus hver søndag kl. 11:00-12:00 
• FREDAGSKLUBB PÅ VIK bedehus 
• JENTEFORENING, HESNES bedehus 
Hesnes bedehus, for ca 4 år og oppover 
annenhver tirsdag kl. 17:30-19:00 
• GUTTEFORENING, HESNES bedehus 
annenhver onsdag, for 4. klasse og oppover 
• FREDAGSKLUBB, HESNES bedehus 
annenhver fredag for 5.-7. klasse 
• BABYSANG, FEVIK kirke 
Mandager kl. 11:30 
    kontakt: Ellen Halvorsen Lervold 971 15 888 
• BARNESANG 0-6 ÅR, FEVIK kirke 
Hver mandag kl. 16:00-17:15 
Middag fra kl. 16:10-16:40 
    kontakt: Ellen Halvorsen Lervold 971 15 888 
• ELLE MELLE, FEVIK kirke 
Elle Melle Mini hver tirsdager kl. 17:30-18:30 
    for 1.-2. klasse 
Elle Melle Tween hver mandager kl. 17.45-18:45 
    for 3.-7. klasse 
    kontakt: Ellen Halvorsen Lervold 971 15 888 
• JOY TOO, FEVIK kirke 
torsdager 14:15-15:30 
    for gutter og jenter fra 6. klasse og oppover 
• JOY, FEVIK kirke 
solistgruppe 
• 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. 



I høst blir det litt omrok -
kering av Barnekorgruppene i 
Fevik kirke. 

Kirsti Haugen (musikalsk 
leder) og Ellen Halvorsen 
Lervold som også er tilsatt 
med en del ansvar for musikk-
arbeidet i Trosopplæringen i 
kirka, kan fortelle at det opp-
rettes et nytt tilskudd i kor-
virksomheten, for jenter og 
gutter fra 6. klasse og oppover. 

 
JOY TOO 

vil foregå i Fevik kirke rett 
etter skoletid torsdager 14.15-
15.30 med fruktservering når 
de kommer. Oppstart blir alle -
rede 29. august. Denne kor-
gruppa har altså fått navnet 
JOY TOO og vil bestå både av 
nye korsangere og de som tid-
ligere har vært med i Elle 
Melle Tween. 

Det er Kirsti som er leder for 
denne gruppa. 

NB! Skal du opp i 6. klasse og 
torsdager rett etter skole på 
Fevik blir et vanskelig tids-
punkt, er du hjertelig vel-
kommen i Tween gruppa med 
Ellen mandager (se under). 

  
ELLE MELLE TWEEN 

med tilbud for barn fra 3. 
klasse vil nå få Ellen som 
korleder, og de vil ha øvingene 
sine etter Barnesang  på 
mandager fra kl 17.45 med 
første øvingsdag 2. september. 
(sjekk Facebook: Super man -
dag i Fevik kirke)  

MEN, denne gruppa skal, i 
tillegg til Joy Too, samles til et  
KORDØGN med Kirsti og 

hjelpeledere på Postmanns-
lagshytta på Marivoll, allerede 
fredag 30. august fra kl 18.00. 

Her blir det korsang, bli-
kjent-leker inne og ute, pølse -
fest-kveldsamling mm på pro-
grammet. Bli medlem av Face-
book-gruppa til Elle Melle 
Tween, der ligger det snart 
mer info om kordøgnet. 

Det er lov å bli med for nye 
korsangere fra 3. klasse og 
oppover også. Om du ønsker å 
ha med en voksen dette døg -
net, ta kontakt med Kirsti 
Haugen (se kontaktinfo for 
tilsette på s. 2) 

 
ELLE MELLE MINI 

er kor for førskolebarn t.o.m 
2. klasse, og de vil nå flytte øv-
ingsdag til tirsdager kl 17.30 

Ansvarlig leder vil være 
Kirsti Haugen, men noen av 
jentene i solistgruppa JOY vil 
også være med og ta ansvar 
som hovedledere dette året. 

Første øving i Elle Melle 
Mini blir 3. september, og vi 

ønsker oss mange nye kor -
sangere i denne korgruppa. 

Har du noen du kjenner i 
denne aldersgruppa som liker 
å synge, så ta dem med i Fevik 
kirke tirsdag ettermiddag. 

  
Barnekorgruppene vil opp -

tre i lag på familie klub ber, 
delta med sang på gudstje-
nester og basarer, samt fram -
føre utdrag fra Julespillet Like 
til Betlehem på julaften. 

Til våren øver vi inn en ny 
felleskor-musikal (Så vakkert) 
som vil bli framført i Fevik -
parken under Skaperverk-
stedet 2020 

  
PRO KOR 

øver som vanlig onsdager kl 
20.00 i Fevik kirke og har førs-
te øving 28. august 

Gamle og nye medlemmer 
ønskes velkommen. Ta gjerne 
kontakt med Kirsti Haugen 
om du har spørsmål om Pro 
Kor.
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OPPSTARTGUDSTJENESTE for 
store og små i Fjæreparken 25. august 
kl. 11.00. Grillene blir tent, ta med egen 
grillmat. Vi lager sukkerspinn. Bibelsti og 
lek. Ved dårlig vær er vi i Fjære kirke. 
 
 
 
BARNESANG. Oppstart  
mandag 2. september i Fevik 
kirke kl. 16.00-17.15. For barn under 
skolealder i følge med voksen. Salg av 
middag fra kl. 16.00. Sangstund med 
Ellen Halvorsen Lervold fra ca. 16.40. Se 
facebook: «Supermandag i Fevik kirke».  
 
 
 
ALFSAM,  
tilrettelagt klubb  
for barn og unge 
med funksjons-
hemming, starter 
opp med tur til  
Alf-klubben i Kristiansand 4. september. 
Vanlige samlinger annenhver torsdag 
på Fmu-bygget fra kl. 18.00-20.00 fra og 
med 12. september. For mer info, ta kon-
takt med Ingunn M. Olsen på tlf. 
37090118 eller E-post: 
imo@grimstad.kirken.no 
 
 
HØSTTAKKEFEST med  
utdeling av 4-årsbok til 
menighetens 4-åringer i 
Fjære kirke 22. 
september kl. 11.00. 
Egen 4-årssamling 24. 
september kl. 17.30 på 
FMU-bygget. Sang, lek, 
bibelfortelling og 
gjensyn med dukkene 
Frank og Fia. 
 
 
FAMILIEKLUBB i Fevik kirke  
23.9. Dørene åpnes kl. 16.30,  
lek. Salg av middag kl. 17.00  
etterfulgt av minikonsert med Elle Melle 
korene og andakt. Åpent for alle. 
 
 
3-ÅRSSAMLING 
i Fevik kirke 25. september 
kl. 17.00. Sang, bibelfortelling, 
møte med dukkene Frank og Fia.  
Utdeling av enten dvd 
med kristent barnetv 
(Kirkerottene og Lea 
mus. Hvor er sauen?), 
eller cd med hørespill 
(Kirkerottene og Lea 
Mus).

det skjer 
SNART

25. 
AUG.

2. 
SEPT.

4. 
SEPT.

22. 
SEPT.

23. 
SEPT.

10. 
OKT.

KORHØSTEN I FEVIK KIRKE 
Ny korgruppe og noen nye øvingstider

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

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

 flere BILDEGLIMT fra Skaperverkstedet

fra PINSEFESTEN i Fjæreparken

og St. Hans-feiring i Ranviga (Lillesand)

Et fotografisk tilbakblikk på vårens og 
sommerens hendelser forteller at det 
har skjedd mye i menighetens regi, og 
at mange har tatt del. 
 
Nå er sommeren på hell, høst og vinter 
står for døren, med dertil hørende nye 
og spennende fellesskapshendelser.  
Det er tid for mange nye oppstarter. 
 
Vi ønsker vi hverandre vel møtt til det 
som ligger foran.  
 

Håper vi sees!

HØST



For å feire at FMU har holdt det gående i 40 år, 
så dro til sammen 60 ledere og deltakere på tur 
for å oppleve det Belgia hadde å tilby. Etter at 
den velkjente FMU-
bussen var fylt opp med 
bagger, sekker, mat og 60 
personer, så bar det fra 
Fjære til Lommel. Det var 
en lang busstur, da avreise 
var klokken 14:00 og an-
komst var ca. klokken 
11:00 dagen etterpå, men 
det var grunnet et par pauser og stopp på veien. 
Trøtte og slitne, men ellers klar for de mange 
inntrykkene som skulle komme dem i møte 
den neste uken. Hver morgen og kveld var det 

samling, med "Ord for dagen" og andakt, samt 
litt lovsang og felles leker sammen. Dette 
styrket samholdet i gruppa godt!  

Hver dag bydde på nye opplev-
elser. Enten det var fornøyelses-
park, sykkeltur til byen eller 
hopping i vannparken, så var det 
alltid noe for enhver. Dette er en 
tur hvor både ledere og 
deltakere sitter igjen med gode 
minner, gode inntrykk, og et 
sammenhold man kun får på 

FMU. Etter 40 år, så er vi sterkere enn noen 
gang, og vi gleder oss til de neste 40." 

 
Simon Psyke Holmbakken
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E kan huske... 
  KJELL-OLAV SER TILBAKE

Ut på tur…

40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet

Turer har vært noe av kjennemerket til F.M.U. og Fjære 
menighet. For lenge siden var vi på menighetstur til Fjær-
land, en fantastisk tur med mye moro og flotte naturopp-
levelser. Det var på denne turen at jeg hadde lagt en stor 
potet under madrassen til Alice Skjeggedal. Hun skjønte 
ikke hvorfor hun ikke fikk sove.  Knut Askeland ansvarlig 
for mat, stilte en dag med saltstein til middag. Budsjettet var 
sprengt, så vi måtte slikke på den. 

Da vi skulle hjemover ville vi ta ferja ut Fjærlandsfjorden. 
Min far var med og fortalte villig om alle stedene utover 
fjorden. Da vi kom til Hella la ferjen inntil og vi kjørte 
bussen av ferja og alle gikk i land, trodde vi! Ferja la fra land 
og vi sto igjen på kaia, vi syntes det var litt rart at ferja 
plutselig sakka farten midt ute på fjorden og begynte å snu. 
Det var da vi oppdaget at sokneprest Langaas og frue ikke 
var sammen med oss. Vi fikk oss en god latter da Yngvar 
Langås og frue gikk over landgangen, litt flaue over at de 
hadde glemt å gå av. Min far fortalte i etterkant at han 
hadde sittet og snakket med Yngvar og ikke helt skjønte 
hvorfor han ikke gikk av. Han kunne videre fortelle at han 
aldri har sett en prest løpe så fort som når Yngvar forsto at 
han hadde glemt å gå i land. «Han sprang opp trappene til 
broen, rev opp døra til styrehuset og ropte så høyt han 
kunne: Snu!» fortalte min far. Hva han videre sa vet vi ikke, 
men han må ha brukt hele sin sokneprestlige tyngde for å 
overbevise kapteinen om at her vare det bare å snu. Det er 
lenge mellom hver gang noen greier å snu ferja, så godt 
gjort av soknepresten. Vi som sto igjen på kaia fikk i alle fall 
latterdørene på vidt gap og noe å snakke om videre på 
hjemturen. 

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

 
7. september braker det løst med nytt loppemarked. Vi har mye fint som skal ut denne 
dagen. Dette er en viktig inntektskilde for FMU og vi trenger hjelp til å få det gjennomført. 
Foreldre og foresatte, onkler og besteforelder, vi har bruk for alle, ta kontakt Kjell-Olav 
Haugen 93217137 om dere vil være med. Uka før loppemarkdet er vi på FMU-bygget hver 
kveld fra 17.00-21.00. Selve dagen begynner vi kl 09.00 med loppemarked, kl 11.00 blir det 
auksjon. 

FMU 40 år 

26. okt. skal F.M.U. feire at de er 40 år. Dette 
skal foregå i kulturhuset og alle tidligere 
fmu-ere, nåværende og støttespillere/inter-
esserte må melde seg på. Det blir enkel 
servering og et program med  tilbake glimt 
og mye musikk fra sangere og musikere i 
fmu miljøet opp gjennom tidene. Påmeld-
ingen skjer gjennom kulturhuset, noe vi 
kommer tilbake til, men sett av datoen.

26. 
OKT.

LOPPEMARKED 7. SEPT. KL 9

FMU – ingen 40-årskrise
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HØST

Fredag, lørdag og søndag var 
det undervisning for ein fin 
gjeng organister. Undervis-
ningen foregikk på engelsk 
ved professor Francesco Cera 
fra Italia. Interesserte musi -
kere fra både USA, Italia og 
Norge fulgte spent med, og 
fikk også spille på orgelet i 
Fjære. Orgelet er bare 2 år 
gammelt, og kopi av et his-
torisk instrument — unikt — 
som det eneste i Norge, og 
svært interessant og 
anvendelig for å finne fram til 
våre musikalske røtter fra 
lenge før Bachs tid i barokken 
på 1600-1700-talet.  

Fredag kveld var det konsert 
med en ung nordmann, 
Nikolai Endresen Dahl, som 
spilte cembalo og orgel. Pro-
grammet var engelsk musikk 
fra renessansen, av William 
Byrd. Han dro publikum 
elegant med inn i kveldens 
musikalske verden, ved å 
kåsere lett og ledig underveis i 
konserten. 

Deltakerene var begeistra 
for opplegget, for Grimstad, 
for orgelet i Fjære kirke, for 

undervisninga og for at alle 
kunne samles rundt en enkel 
lunsj alle dagene. 

At det var studenter fra 
NTNU (Institutt for klassisk 
musikk) i Trondheim, og to 
ungdommer som skal starte 
på Norges Musikkhøgskole til 
høsten, saman med utveks-
lingsstudenter fra Italia og 
voksne, etablerte organister 
fra Norge og USA gjorde helga 
til en fin opplevelser, som viser 
at man godt kan samles og ha 
det veldig artig og gildt 
sammen på tvers av ulik alder 
og kultur.  

Professor Cera heldt en stor 
konsert søndag kveld på 
cembalo og orgel og han en-
gasjerte deltakerene stort 
underveis, som ga faglig in-
spirasjon til videre utvikling 
og øving. 

To studenter fra Uni-
versitetet i Foggia, Italia, er i 
Norge og Grimstad en måned. 
Frescobaldi-akademiet er 
god kjendt av det italienske 
universitetet som praksisplass, 
og det er derfor givende å ha 
med så dyktige musikere som 
spiller orgel og harpe. 

Frescobaldi-fellesskap
Fra Italia, USA og Norge kom det musikkstudenter i alle 
aldrer for å delta på mesterklasse helga 26.–28.07.  
Samlingsstedet var orgelgalleriet i Fjære kirke. 

Norske, amerikanske og italienske deltakere på Frecobaldi 
Summer Academy.

Francesco Cera instruerer på renessanseorgelet i Fjære kirke

det skjer 
SNART
DAGRETREAT på FMU-bygget,  
med pater SIGURD MARKUSSEN 
LØRDAG 12. OKTOBER kl 10-15 
Retreaten er gratis. 
Det vil bli servert en enkel lunsj. 
Velkommen til en oppbyggelig 
dag! 

10. 
OKT.

SENIOR-KAFÉ  FOR MENN 
HØSTPROGRAM 
• TORSDAG 26. SEPT. kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest:  Ragnar Ravnevand, Ravnevand 
Fysikalske Institutt 
Tema:  «Betydningen av fysisk aktivitet» 
• TORSDAG 24. OKT. kl 12.00 på FMU-
bygget 
Gjest: Reidun Haugeto, Fjære menighet 
Tema: «Fra Fjære kirkes historie» (med 
omvisning) 
• TORSDAG 28. NOV. kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Svein A. Wehus, Skatteetaten. 
Tema:  «Fordeling av arven etter oss». 
Kaffe og vafler. Lotteri.  
Ta med deg en venn og kom! 

FAMILIETURER I HØST  
Familieturer er hyggelige turer der vi 
legger vekt på det sosiale. Vi samles 
først til søndagsskole/gudstjeneste, før 
vi tar turen til et sted i nærområdet. Kom 
og bli med i et hyggelig fellesskap. 
1. september: Start fra Fevik kirke 12:45. 

Storesand, evt. båttur. 
29. september: Start fra Feik kirke 12:45. 

Tysåsen 
27. oktober: Start fra Fevik kirke 13:00.  

Fevikmarka. 
24. november: Start fra Fevik kirke 12:45. 

Dømmesmoen/Blåfjell. 
Stedet kan endres. Følg med Fjære 
menighet på Facebook.

HØST

støtter lokalt ungdomsarbeid 
www.jjuc.no
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VI BYGGER STEIN PÅ STEIN

NYE FEVIK KIRKE 

STATUS 
pr. 10/8

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

Støttespilleren feirer 50 med konsert

KrF vil jobbe aktivt for ny kirke på Fevik 
 
Fevik kirke ikke var tilfeldig valgt da KrF skulle presentere sitt 
neste fireårsprogram for pressen. Ordfører og 1. kandidat Kjetil 
Glimsdal kunne ikke love at ny kirke på Fevik ville bli en realitet 
innenfor de neste fire år, bl.a. på grunn av tidkrevende plan- og 
reguleringsarbeid. Men han understreket at det var en viktig sak 
for Krf i Grimstad, og at man ville jobbe aktivt for at man får en 
en ny kirke på Fevik så fort det lar seg gjøre. 

Han understreket også verdien av alt frivillig arbeid, ikke 
minst det som skjer i regi av menighetene.  

– Det er lettere for kommunen å si ja til investeringer som ikke 
medfører drifsutgifter i tillegg, sa han, og siktet til den betydelig 
egeninnsats fra menighetens side, også i form av innsamlede 
midler.

Trygve skal for en gangs skyld 
spille for seg selv og med sitt 
eget liv i rampelyset. Til vanlig 
er vi vant med å se og høre 
ham som støttespiller når or-
ganisten trenger eller ønsker 
seg basstonefølge. Da er han 
lett å be. 

— Det er lett å si ja til sånne 
forespørsler, enten de kommer 
brått på eller med tidlig vars-
ling. Det er fordi spillingen i de 
aller fleste tilfellene gir meg 
mer enn det koster. Jeg koser 
meg med å spille, og alt som er 
kjekt er det lettere å si ja til. 

Noe organisten er sjeleglad 
for. Hun kan ikke få fullrost 
støtten fra Trygve i det musi -
kalske samspillet i Fevik kirke. 
Da hun fikk midler til en 

kontrabass var det selvsagt i 
troen på at el-bassisten lot seg 
konvertere til akustisk bass, 
bare han fikk øvd litt. 

Sånn sett er Trygve den 
idéelle frivillige medarbeide -
ren, som kan fylle ut og kom-
plettere det arbeidet som en 
lønnet medarbeider utfører. 
Kirka trenger flere slike i åra 
som kommer. 

I samtalen med Trygve 
innser jeg at kona Reidun like 
gjerne kunne eller skulle vært 
gjenstand for dette intervjuet, 
og det kommer nok, bare vent.  

— Det er hun som virkelig 
har drevet med frivillig arbeid, 
understreker Trygve. For tiden 
er Reidun engsjert både for ny 
kirke, søndagsskole og Express. 
Reidun har også en periode 
som organist å se tilbake på, og 
som stand in-organist, seinest 

forrige søn dag. 
Reidun og Trygve har tatt 

barna med inn i den samme 
tjenesten. I tur og orden har de 
vært med i sang- og musikk-
aktiviteten i kirka.  For tiden er 
det mest minsten, Sunniva, 
som lar seg høre, som stø solist 
og med i gruppa JOY. Men 
denne gangen er det altså far 
Trygve det gjelder.  

— Hvordan startet dette 
frivillige engasjementet for 
deg? 

— Det hele begynte nok med 
en hobbyklubb og et ung-
domskor hjem me i Vikeså. 
Koret trengte en bassist, og så 
ble jeg det.  

Etter hvert havnet han på bi-
belskole i Grimstad og der tra 
traff han kona. Så praktisk! 
Studentene skulle ha praksis, 
og den fikk Trygve fikk i FMU. 

Så heldig! De engasjerte seg i 
koret Spektrum på IMI-huset 
og havnet omsider som lærere 
på Fevik skole. Der har de vært 
siden. Trygve begynte i 1994, 
Reidun året før.  

— Det har vært en kjempe fin 
arbeidsplass, forsikrer lære ren, 
som nå har trappet ned mye på 

undervisningen for å stelle mer 
med IKT på skolen. Så flytta de 
også til Fevik og fant seg til 
rette i Fevik kirke. Det er vi 
glade for i dag. Med hele sin 
familie har de vært med å be-
rike både menigheten og felles-
skap utenfor kirka. 

Han har så mange interesser 

F PEER RØDAL HAUGEN 
tekst & foto

den mannen, at en må lure på 
hvordan han får tid til det alt 
sammen. Han påstår at at han 
også ligger på sofaen til tider, 
men jeg mistenker ham for at 
det helst går i andre gjøremål 
når arbeidsdagen er over. 

På garasjeloftet har han inn-
redet et komplett lydstudio, 
og i garasjen steller han med 
både motorer og trearbeid. 
Reno veringen av kjelleren i 
huset hvor de nå bor, har han 
gjort selv. Vel, han innrømmer 
at han har gode hjelperer 
både i slekta og i nabolaget, 
som han lener seg på når det 
trengs. 

— Jeg har alltid, fra jeg var 
guttunge, synes det har vært 
kjekt å gjøre ting med henda, 
fikse og lage ting, forteller han. 
Men jeg hadde vel ikke 
plukket fra hverandre båt-
motoren hadde det ikke vært 
for en hjelpsom bil -
mekanikernabo rett over gata, 
innrømmer han. 

— Men du ble altså lærer? 
— Ja, far min var lærer og 

rektor for musikkskolen, så 
det lå noen føringer der, men 
etter militærtjenesten, hvor 

jeg kom litt borti data og IKT, 
søkte jeg både på musikk, all-
mennlærerutdanning og 
flymeka niker. Og jeg kom inn 
på musikk, men bare få dager 
etter studiestart fikk jeg plass 
på lærerutdanninga, og takket 
ja til det, forteller han.  

Så ble det altså lærer-
utdannig i Kristiansand og 
etter det, musikk som påbygg-
ing. Men foreløpig ikke 
flymekaniker… 

Båt har vært en kjær hobby. 
Han la ned mange timer i å 
pusse opp ei tresnekke og kos-
te seg med både med arbeidet 
og båten. Men så ble det en 
brukt Joda og plast, hvor det 
også har gått med noen timer.  

— Det med båtliv og Søm 
båtforening (båtforeningen i 
Sømskilen) synes jeg er trive -
lig. I båtmiljøet treffer jeg 
mennesker fra andre miljø en 
dem jeg ferdes i til vanlig, og 
det synes jeg er viktig og kjekt. 

Men det er musikeren og 
støttespilleren Trygve som 
skal feire 50-årsdagen med en 
åpen konsert i Fevik kirke i 
morra, lørdag 24/8. «Mitt liv» 
har Trygve satt som tittel på 

konserten. Der vil folk få stifte 
bekjentskap med både bas-
sisten, sangeren, tekstfor-
fatteren og låtskrive ren 
Trygve. Han har laga forskjel-
lig opp gjennom åra — mye 
bruksmusikk for klasse -
rommet i forbindelse med 
lærerjobben og Fevik skole. 
Han har laget sang til Fevik 
skole, som synges ved 
høytidelige anledninger, og 
også en Fevik-sang, «Perle ved 
havet», som den heter. Datter 
Sunniva frem førte den på 
scnen i Ranviga (Lillesand) 
under årets St. Hans-feiring. 
Han har satt melodi til en del 
tekster av sin far, særlig jule -
sanger, men også laga en del 
egne låter. Noen av dem blir å 
høre under konserten på 
lørdag, fremført med fren der. 
Trolig vil den konserten  gi oss 
et enda mer utfyllende bilde 
av hvem denne musikalske, 
handy, smilende og hjelp -
somme, løsningsorienterte og 
kreative karen egentlig er.  

At han slekter fra Froland vil 
overraske noen, mens  andre 
vil nikke anerkjennende.

PERLE VED HAVET 
Fevik-sang 
 
1. Det ligger en perle ved havet 
Som er formet av tidens tann 
Den er vakker og rødlig av farge 
Og har strender med finkornet sand 
 
2. Denne perla er pusset av isen 
Og risset av bølgenes klør 
Den har gitt mange mennesker roen 
Der den skinner så klart i mot sør 
 
Refr: 
Fevik er et herlig og godt sted å bo 
Motordunk fra snekker 
Kjenn på havets ro 
Rusle langs ei brygge  
Finn ei lita vik 
Høre bølger skvulpe 
Lytt til måkeskrik 
 
3. Der perla vil skinne som klarest 
Er på Valøyas glatte fjell 
Når du varmer din kropp på et svaberg 
Helt til dag dreier sakte mot kveld 
 
4. For Fevik er Sørlandets perle 
Så vakker ved havets rand 
Du ser at den glinser så rødlig 
I mot stranden på Storesand

HJERTET PÅ FEVIK 
(Sang til Fevik skole) 
 
1. Jeg kjenner det banker i brystet 
En rytme som går og går 
Den styrker hver celle i kroppen 
Jeg lever når hjertet slår 
 
2. 
Fra hjertet kan godheten komme 
Som omsorg og ærlighet 
Og hjertet er selve symbolet 
På liv og på kjærlighet 
 
Refr: 
Skolen vår er som et hjerte 
For Fevik, vårt vakre sted 
Kunnskap gir samfunnet krefter 
Til å skape og leve i fred 
 
3. 
Ja, du er et hjerte for Fevik 
Et hjerte for skolen vår 
Og du er et håp om en fremtid 
Der freden og friheten rår

En av Fevik kirkes solide støt-
tespillere, TRYGVE SONGE, 
har just rundet 50. Det vil han 
feire med en åpen konsert i 
kirka, sammen med gode 
medmusikanter. Det skjer 
allerede i morgen,  
lørdag 24. august kl. 17.30.

24. 
AUG.



er stort blant oss. Ser det også i 
jobbsammenheng, det finnes 
dem som ikke har nære pårør-
ende, og som har vanskelig for 
å bruke det offentlige sys-
temet. Tror det hadde vært et 
verdifullt og viktig tilbud, hvis 
kirken kunne bidratt til å 
hjelpe de som ønsker hjelp, til 
veien videre! 

 

Simon Holmbakken (25) 
Jeg jobber for øyeblikket på 
Fevik Service Senter og spiller 
trommer som hobby, og job -
ber mot å få gjort mer ut av 
det.  

Jeg sa ja til å være listekan-
didat fordi jeg lenge har brent 
for ungdomsarbeid og for å 
treffe nye ungdommer, skape 
kontakter og relasjoner, og 
være tilgjengelig for mange. 
Jeg ønsker gjerne å få fremmet 
litt fokus på ungdom, få dem 
til å føle seg velkomne og at de 
ønsker å bli med i våre 
menighet.  

 
 

Siv Heidi Haglund 
Mangler info om kandidaten. 

 

Hilde Love 
Nilsen Sagevik (51) 
Jeg er utdannet sykepleier og 
adjunkt. Flyttet fra Bergen til 
Fevik for 1 år siden og stor -
trives som sørlending.  

Fellesskap, tilhørighet og 
gode relasjoner er viktig fak -

torer som gir mening og livs-
glede. 

 Jeg opplever at menigheten 
er gode på å skape tilhørighet, 
spesielt for  barn og unge. 
Dette er et arbeid jeg ønsker å 
videreføre. 

 

Pia Johnsen (28) 
Jeg er bondekone, og har vært 
hjemme med barn de siste 
årene. 

Ønsker å jobbe for en åpen 
og inkluderende menighet.  

For et bredt barne- og ung-
domstilbud.  

 

Inger Lise Tønnesøl 
Gundersen (75) 
Jeg bor nå på Frivoll men mes-
teparten av livet har jeg bodd 
på gården på Grefstad, som 
min sønn nå har overtatt. 

Det lille bedehuset Salem, 
var et viktig samlingspunkt for 
oss i det området, før da ikke 
alle hadde bil.  Søndagsskolen 
og barneforeningen var alle 
ungene i området med på. 

Som sosionom har jeg job -
bet i alle år med barnevern og 
rusproblemer.  Nå er jeg pen-
sjonist men deltar noe i arbei -
det på gården på Grefstad. 

Jeg er opptatt av at alle skal 
føle tilhørighet/fellesskap i 
menigheten vår.  Viktige sam-
lingspunkter for oss eldre, er 
jo foruten gudstjenestene, 
hyggetreffa på Vik bedehus og 
strikkekafeen i arbeidskirka. 

 
 

Reidun Haugeto (75) 
Jeg er utdannet førskole lærer, 
men jobbet bare som det i to 
år. Siden har jeg vært hjem -
me  arbei dende. Jeg har drevet 
søndagsskolearbeid i over 40 
år, de aller fleste i Fjære kirke. 
Selv om jeg nå bor på Gull-
mand brygge, er det forsatt 
Fjære som er kirka for meg. 

Siden 80-tallet har hatt 
gleden av å guide besøkende 
til Fjære kirke og fått lov å vise 
fram den flotte, gamle kirken 
vår. Det har jeg tenkt å fort -
sette med så lenge jeg ikke 
roter med tall og fakta.  

Grunnen til at jeg for første 
gang har sagt ja til å stille på 
liste til menighetsråd, er rett 
og slett nysgjerrighet på 
hvordan rådet arbeider, pluss 
en porsjon pliktfølelse — føler 
på at jeg og må være med å ta 
min del av ansvaret for dette 
arbeidet, i håp om at jeg kan 
gjøre noe nytte for meg. 
 

Hedvig Valsø Raael (35) 
Jeg er 3 barnsmor og jobber 
som radiograf på Sørlandet 
Syke hus i Arendal, og bor på 
Fevik. 

Da jeg ble spurt om å være 
listekandidat til menighets-
rådet, tenkte jeg at det var en 
fin mulighet til å bidra til det 
flotte arbeidet Fjære menighet 
gjør for oss som bor i nær-
området. Jeg har alltid hatt et 
ønske om å ta en større del i 
kirka. Gjøre noe meningsfylt 

og verdiskapende. 
Fjære Menighet gjør et 

fantastisk arbeid for å nå ut til 
både små og store. Som små -
barnsmor håper jeg at jeg kan 
være en stemme for små -
barns familiene i soknet. Kan -
skje kan jeg tale deres sak for 
hvordan det skal være 
hyggelig, og enklere å ta med 
små høylytte og barnevogner 
inn i kirka i en ellers stres-
sende hverdag. Jeg tror flere 
ønsker å møte opp i kirka. 
Snart skal ny kirke bygges og 
da håper jeg at menighets-
rådet kan rette søkelys på at 
kirka kan tilpasses alle. De 
som ser dårlig, de som sitter 
vondt, de som ligger i vogn og 
de som gjerne vil løpe rundt. 

 

Randi Heen (73) 
 Jeg har bodd på Fevik siden 
1973. Jeg er utdannet sykeplei-
er med videreutdanning i psy -
kisk helse, men  der så heldig å 
ha vært pensjonist i flere år nå.  

Kirka på Fevik er en sentral 
del av livet mitt. Der kjenner 
jeg fellesskap og tilhørighet, 
både åndelig og sosialt.  

Jeg sa ja til å stille til menig-
hetsvalget fordi jeg mener det 
er et kjem peviktig arbeid som 
gjøres i kirka. Det jobbes for 
alle aldersgrupper, med dyk -
tige ansatte og gode frivillig 
medarbeidere. 

Dersom jeg kan bidra med 
noe, er jeg klar til å stille min 
kapasitet til rådighet.  Det blir 
sikkert mulighet til å bidra på 
ulike plan, men jeg brenner 
kanskje mest for å opprett-
holde god omsorg for eldre i 
menigheten/ nærmil jøet.  

Vidar Øvland (46) 
Jeg jobber som kjøkkenleder 
på Drottningborg  

Jeg ønsker å gjøre en 
dugnadsjobb i menigheten og 
for medlemmene, har tidligere 
vært i menighetsrådet og 
tenkte at det var på tide å 
bidra igjen. 

For meg er det viktig med et 
helhetlig tilbud fra fødsel til 
grav. Vi må også tenke at vi 
som menighet får besøk av 
mange i forbindelse med dåp, 
konfirmasjon, vielser og be-
gravelser som ellers ikke går i 
kirken og det er viktig at disse 
får et møte med Kristus eller et 
ord som de kjenner at gir dem 
noe å tenke på etterpå. 

En annen utfordring er at vi 
som menighet må tenke nytt 
med tanke på ressursbruken, 
både økonomisk og tillitsvalg-
te, for at vi skal ha et tilbud til 
alle aldersgrupper og kunne gi 
et variert tilbud til flere. 

Et viktig bidrag til dette er å 
få på plass nye Fevik kirke og 
samtidig utvikle Fjære/FMU 
til møtesteder der mennesker 
kan møtes.  

Det blir også viktig å se hva 
medlemmene har av inter-
esser og hvilke nådegaver de 
er utrustet med for en tjeneste 
i menigheten.  

Alt arbeidet menigheten 
driver med må ha som mål å 
peke på Jesus og den frelsen 
Han tilbyr oss uten noen be-
tingelser. Selv om vi ofte tar 
det som en selvfølge, så er det 
likevel viktig å gjenta det for 
hverandre og leve som 
Herrens tjener ved å være 
åpen og tjenestevillig for vår 
neste. 

 

Anders Topland (52) 
Jeg er daglig leder på Grimstad 
Bådsenter AS. 

Jeg har nesten alltid bodd på 
Hesnes, og bor fortsatt der. 

Grunnen til at jeg sa ja til å 
stå på listen var at jeg hadde 
lyst til å engasjere meg mer i 
menighetsarbeidet. Det er en 
spennende tid for menig -
heten, spesielt for arbeidet 
med barn og unge. Jeg har tid-
ligere vært medlem, og en av 
mange ledere i FMU. 

 

Maja Nordlie (40) 
Jeg bor på Fevik, er sosionom 
og jobber med barn og 
familier. Jeg sa ja til å være lis-
tekandidat fordi jeg hr gode 
erfaringer fra menighetsråd 
tidligere. Jeg ønsker å vær 
emed å bidra til at Fjære 
menighet får leve og vokse. Jeg 
har også et ønske om å bidra 
til å skape en flott, åpen og in-
kluderende ny kirke på Fevik. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Bjørkenes  
Christiansen (46) 
Jeg bor i Svartedabbe på Fevik 
og jobber som Gruppeleder 
for Vannkraft i konsulent -
firmaet Sweco Norge AS. Jeg 
er utdannet sivilingeniør 
innen hydrologi og vannkraft 
ved NTNU i Trondheim. 

Jeg sa ja til å være listekan-
didat for Menighetsrådet fordi 
jeg ønsker å bidra aktivt til at 
Fjære menighet fortsetter å 
være en bra menighet å være 
med i. Barne- og ungdoms-
arbeidet står meg aller 
nærmest, samtidig som 
menigheten trenger mer som 
skjer for oss «halvgamle». Jeg 
gleder meg også til vi kan få 
oppleve Nye Fevik kirke som 
vil være et løft for hele Fevik 
og Fjære  

 

Bente Boye (58) 
Jeg bor på Moy, er helsesekre -
tær, og jobber på lege senter. 

Jeg hadde tenkt en stund på 
om jeg skulle melde meg inn i 
et kor, eller en forening, men 
var usikker på hva jeg kunne 
tenke meg. 

Da jeg ble spurt om å stille 
til valg i menighetsrådet synes 
jeg det hørtes meningsfullt og 
interessant ut. 

Det er en god følelse hvis en 
kan være med å bidra til det 
gode felleskapet i nærmiljøet 
og i kirkens viktige arbeid. 

Jeg tror at behovet for å 
møte mennesker som er i sorg 
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Kandidater til nytt menighetsråd

KANDIDATLISTE 
 
1. Vidar Øvland,  

kjøkkenleder, Drottningborg 
2. Anders Topland,  

daglig leder, Hesnes 
3. Maja Nordlie,  

sosionom, Fevik 
4. Anne Bjørkenes Christiansen 

sivilingeniør, Fevik 
5. Bente Boye 

heleseskretær, Moy 
6. Simon Holmebakken 

butikkmedarbeider, Fevik 
7. Siv Heidi Haglund 

xxxx 
8. Hilde Love Nilsen Sagevik 

sykepleier/adjunkt, Fevik 
9. Pia Julie Lia Johnsen 

bondekone/hjemmearbeidende, Lia 
10. Gerd Lise Tønnesøl Gundersen 

sosinom, Frivoll 
11. Reidun Haugeto 

xx, Fjære 
12. Hedvig Valsø Raael 

radiograf, Fevik 
13. Randi Heen 

sykepleier, Fevik 

8. og 9. september er 
det kirkevalg, og Fjære 
menighet skal velge 
nytt Menighetsråd. 

 
Her er en kort 
presentasjon av 
listekandi datene, og 
deres begrunnelser for 
å stille til valg.

Til valget på  

BISPEDØMMERÅD  
er det denne gangen tre for-
skjellige valglister. Nedenfor 
refererer vi hvordan de ulike 
listene har presentert seg i 
Bispedømmets valgbrosjyre.  
 
Følgende lenke fører deg til en 
side hvor du kan se og og lese 
om kandidatene på de ulike 
listene. 
https://kirken.no/nb-NO/om-
kirken/slik-styres-kirken/kirke-
valget/valglister-og-kandidater
-til-kirkevalget/ 
 
 
Bønnelista 
Bønnelista vil videreføre 
den kristne tro og tradisjon 
som Den norske kirke har 
vært tuftet på siden refor-
masjonen. Bibel og be-
kjennelse skal være kirkens 
grunnlag. Den norske kirke 
skal være en del av Guds 
synlige kirke på jord, med 
medlemmer som har Jesus 
som Herre, og ha lokalstyrte 
menigheter med ledere 
som lar seg lede av Den 
hellige Ånd. Bli kjent med 
kandidatene på www. 
bonnelista.no 
 
 
Nominasjonskomitéens 
liste 
Listen består av personer 
som er foreslått av ung-
domsrådet, de lokale 
menighetene i bis-
pedømmet og en felles 
nominasjonskomité, som 
har prioritert kandidatene. 
Vi representerer ingen or-
ganisasjon eller interesse -
gruppe, og bidrar ikke til 
partidannelser innen 
kirken. Den enkelte kan-
didat presenterer selv de 
saker en spesielt vil 
arbeide for. Sammen vil vi 
arbeide for kirkens og lo-
kalmenighetenes beste. 
 
 
Åpen folkekirke 
Åpen folkekirke stiller liste i 
Agder og Telemark for å 
åpne opp den lokale 
folkekirken for alle uav-
hengig av bakgrunn 
og seksuell orientering. Vi 
ønsker at Den norske kirke 
skal videreutvikles som en 
åpen og demokratisk 
folkekirke som fremmer 
menneskeverd og som 
motarbeider diskriminering. 
Vårt mål er  å bygge en 
folkekirke som møter 
mennesker slik Jesus 
gjorde, og som løfter 
evangeliet i alle livets faser. 
Vi er ulike mennesker fra 
både Agder og Telemark 
med engasjement for vår 
kirke, vårt lokalsamfunn og 
for verden vi lever i.

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

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



 
 
 

 
Opphevelse av  
Stiftelsen Soltun Fond 
Bakgrunnen for Stiftelsen Soltun Fond var at 
Fjære menighet kjøpte offisersboligen etter 
tyske okkupanter på Bergemoen/ Øygårds-
dalen i 1946. Bygningen ble brukt til drift av 
Fjære barnehjem, som i 1958 skiftet navn til 
Soltun barnehjem. Institusjonen ble nedlagt i 
1970 på grunn av mindre behov for barne-
hjemsplasser. Stiftelsen Soltun Fond ble opp-
rettet etter salg av bygningen i 1970. Fjære 
menighet har fått innvilget søknad om opp-
hevelse av Stiftelsen Soltun Fond. Grunnen 
til søknaden var at avkastningen på stift-
elsens kapital ikke lenger dekket drifts-
kostnadene.  Kapitalen ble dermed redusert 
hvert år uten at stiftelsens formål ble oppfylt. 
Kapitalen utgjorde ved opphevelsen av stift-
elsen ca kr 400000. I følge vedtektene skal 
midlene brukes til organisert praktisk menig-
hetsarbeid blant barn og ungdom. Etter opp-
hevelsen ble  midlene overført til Fjære 
menighet, som vil benytte midlene til 
fondets formål i menigheten. 

 
Satsing på arbeid  
blant barn og unge 
En arbeidsgruppe har levert rapport om 
arbeidet blant barn og unge i menigheten 
vår. I gruppen deltok: Elisabeth Hodnebrog, 
Vidar Øvland, Maja Nordlie, Jarl Thore 
Larsen, Kjell Olav Haugen og Ingunn 
Metveit Olsen (leder). Gruppen har vurdert 
hva vi har av tilbud til barn og unge i dag og 
hva menigheten bør satse på i tiden frem-
over.  De vurderte blant annet behovet for 
grupper som faller utenfor med dagens 
tilbud.   Gruppen har pekt på nye behov for 
tilbud til barn i barneskolen, gjerne  bedre til-
rettelagt for gutter. Det er også fremhevet be-
hov for flere samlinger for tenåringene og 
tilbud til unge voksne. Gruppen mener at det 
fortsatt er viktig med kursing av ledere som 
SLUSH (sprell levende søndagsskole- 
hjelpere) og MILK (minilederkurs). Det vil 

ikke være mulig å basere nye tilbud til barn 
og unge på dagens ansatte i menigheten.  
Nye tilbud er avhengig av flere frivillige som 
kan være med. Det vil også være mulighet 
for å lønne flere ansatte gjennom støtte til 
givertjenesten «Gi en god start».  Vi har tro 
på at mange ser betydningen av en fortsatt 
satsing på barn og unge og vil støtte dette 
arbeidet i Fjære menighet.  

 
Takk for arbeidet  
med arrangementer 
Det har vært mange arrangementer i 
menighetens regi de siste månedene basert 
på stor innsats av ansatte og frivillige. Det 
gjelder Skaperverksted og Konsert med 
barnekorene, St Hans-arrangement i 
Randvika, Pinsefesten i Fjæreparken og 
Parkering ved Fjære kirke for Fjæreheia, 
Sommerkvelder i Fjære og orgelkonserter.  I 
tillegg til å markere Fjære menighet i 
nærmiljøet har flere arrangementer gitt gode 
inntekter til menighetsarbeidet. Menighets-
rådet vil takke alle som har bidratt til gjen-
nomføring av alle disse arrangementene.   

 
 

Felles møte  
for menighetsrådene i Grimstad 
Fellesrådet hadde planlagt et felles møte for 
menighetsrådene i juni. Tidspunktet passet 
dårlig  for mange deltakere og møtet ble 
dermed utsatt til høsten. Hensikten med 
møtet var å finne områder der menighetene 
kunne ha fordel av å samarbeide om opp-
gavene. Det er uten tvil mye som kan skje på 
felles basis innen menighetene i Dnk i Grim-
stad. Det nyvalgte fellesrådet og menighets-
rådene vil arbeide videre med denne utford-
ringen. 

 
Møteplan for høsten 
Følgende møter ble bestemt for menighets-
rådet for høsten 2019: 28.aug. og 15.okt. 
Møtet i oktober vil være felles for gammelt 
og nytt menighetsråd. Fra november overtar 
det nye menighetsrådet ansvaret.  
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Og høsten kommer tidsnok

menighets- 
RÅDET

fra

F PER ARNE GULSTAD 
MENIGHETSRÅDSLEDER

No kallar sol og sommarvind 
vårt liv spring ut, vår dag er lang. 
No lokkar hav og doggvåt skog, 
og fjerne hjarteklokkers klang. 
Far ut! Far ut! Kjenn himlens regn 
og skjelv i nattevindens sus. 
La auga gå mot ukjend verd, 
og styr ditt steg mot ukjent hus. 
 

No lyser blom, no svingar strå, 
og dropar heng i morgonvind. 
Ein frøsverm svirrar mot det blå, 
og fuglar flyg i himlen inn. 
Legg ut, legg ut, du svoltne sjel, 
og berg din draum i sorg og lyst. 
Finn får i fjell mot høgste tind 
og styr din stamn mot siste kyst. 
 

Så herleg er den grøne jord 
med store fjell og vide hav,  
så enkle er dei lovnadsord 
som ber oss over død og grav. 
Kom heim, kom heim, du barn som rak 
så vide om, før sol gjekk ned! 
Kom heim, og kjenn den milde smak 
av nådens sol, av himlens fred. 
 

Så nær oss er den kjærleikshand 
som styrer fjerne klotars gang, 
som rører oss i framandt land 
og tar oss heim til moders fang. 
Kom heim, kom heim til faders hus! 
Var synda stor, er nåden stor! 
Og himlens glede blir eit brus 
av tusen venger over jord.
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Velkommen til kirken 
gudstjenester & arrangement

KIRKESTED DATO KL UKEDAG ARRANGEMENT 

Fevik kirke 24.08. 17:30 Lørdag Åpen konsert med Trygve og venner, «Mitt liv» 
Fjæreparken 25.08. 11:00 Søndag Oppstartsgudstjeneste  

v/Tore Laukvik og Helge Spilling 
Fevik kirke 01.09. 11:00 Søndag Presentasjonsgudstjeneste v/Tore Laukvik.  

Søndagsskole og familietur 
Fevik kirke 08.09. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Vidar Øvland. Søndagsskole 
Fevik kirke 29.09. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Tore Laukvik. Søndagsskole og familietur 
Fjæreparken 25.08. 11:00 Søndag Oppstartsgudstjeneste v/Tore Laukvik og Helge Spilling 
Fjære kirke 29.08. 09:00 Torsdag Morgenmesse 
Fjære kirke 01.09. 11:00 Søndag Presentasjonsgudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke 05.09. 09:00 Torsdag Morgenmesse 
Fjære kirke 08.09. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke 12.09. 09:00 Torsdag Morgenmesse 
Fjære kirke 15.09. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke 19.09. 09:00 Torsdag Morgenmesse 
Fjære kirke 22.09. 11:00 Søndag Høsttakkefest, utdeling av bibel til 4-åringer v/Tore Laukvik 
Fjære kirke 26.09. 09:00 Torsdag Morgenmesse 
Fjære kirke 03.10. 09:00 Torsdag Morgenmesse

PREKEN 

TEKSTEN
11. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN • 25. AUGUST 
 
31 Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro 
på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig 
mine disipler. 32 Da skal dere kjenne sannheten, og 
sannheten skal gjøre dere fri.» 33 De sa til ham: «Vi 
er Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. 
Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» 34 Jesus 
svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som 
gjør synd, er slave under synden. 35 En slave blir ikke 
i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. 36 Får 
Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. 

Joh 8,31-36 
 

LESETEKST 
1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus 
Jesus. 2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri 
fra syndens og dødens lov. 3 Det som var umulig for loven, siden 
den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. 
Han sendte sin egen Sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og 
blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i 
oss. 4 Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, 
men slik Ånden vil.  (…) 14 Alle som drives av Guds Ånd, er 
Guds barn. 15 Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så 
dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir 
rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» 
16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds 
barn. 17 Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger 
og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal 
få del i herligheten sammen med ham. 18 Jeg mener at det vi 
må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den 
herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. 

Rom 8,1-4.14-18 
 
9 Men Sara så at den sønnen som Hagar fra Egypt hadde født 
til Abraham, lekte og lo. 10 Da sa hun til Abraham: «Driv bort 
denne slavekvinnen og sønnen hennes! For denne slave-
kvinnens sønn skal ikke arve sammen med Isak, sønnen min.» 
11 Abraham tok dette svært tungt, for det gjaldt sønnen hans. 
12 Men Gud sa til Abraham: «Ikke ta det så tungt, dette som 
hendte med gutten og tjenestekvinnen din. Du skal høre på alt 
det Sara sier til deg. For gjennom Isak skal du få en ætt som skal 
kalles din. 13 Men slavekvinnens sønn vil jeg også gjøre til et 
folkeslag, for han er ditt barn. 
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Slik lyder tittelen på en av 
Anne Grete Preus sine album. 
Skulle jeg gitt ut samme al-
bum ville jeg kalt det: Høsten 
kom for tidlig (i år også).  

Jeg vet at ikke alle har det 
som jeg, men jeg har be-
standig slitt med overgangen 
mellom sommerferie og 
arbeids start. Samtidig gjør 
viss heten om at dagene blir 
kortere, temperaturen skal 
synke og det er et år til ferien, 
noe med humøret i en pe-
riode. Om sommeren blir jeg 
vant til ikke å se på kalenderen 
og om jeg gjør det, står det 
bare ferie øverst. Nå blir det 
bare mindre og mindre plass 
for hver gang kalenderen 
åpnes.  

Mange ser på høsten som en 
ny start. Det er en positiv måte 
å se det hele på. Jeg ville prøve 
på dette. I stedet for utelukk-
ende å se på mengden i 
kalenderen, har jeg fokusert 
mer på hva som står der. Da 
fikk jeg øye på at det var veldig 
mange fine, spennende og 
morsomme ting som ligger 
foran. Ikke minst at jeg skal få 
møte og være sammen med 
mange flotte mennesker. Det 
ble tydelig at jeg er heldig ikke 
minst fordi jeg får tilhøre flere 
små og et stort fellesskap.  

Slik har ikke alle det. Mange 
sier at de kjenner på mangel 
på tilhørighet. Siden vi men -
nes ker er sosiale vesener, er 
det å føle tilhørighet et 
primærbehov. I vår tid ser vi 
en dyrking av individet og et 
tidvis sterkt individuelt fokus. 
Det har fellesskapene lidd 
under og de har blitt færre.  

Fjære menighet har mange 
fellesskap som er satt sammen 
på ulikt vis og alle som vil kan 
finne et fellesskap der. Sam -
tidig er menigheten også et 
stort fellesskap som ikke av-
grenses av for eksempel alder, 
kjønn, interesser osv. Det er 
dette fellesskapet som er 

kirken. Kirkefellesskapet er 
ikke lukket og her skal det 
være plass for alle. Det er et 
fellesskap med utgangspunkt i 
Kristus og hans budskap er 
ikke sjeldent: Du tilhører. I 
kirken er altså tilhørighets-
potensialet veldig sterkt.  

Så kan man spørre seg hvor-
for noen ikke kjenner tilhørig -
het til kirken. Svarene er ulike, 
men nå vil jeg ta for meg det 
følgende: Flere av oss sliter av 
og til med selvbildet og kan 
ikke skjønne at noen vil ha 
noe med oss å gjøre. Da 
«snakker» vi fort oss selv ned 
og tenker: Det har ikke noe å 
si om jeg er i fellesskapet eller 
ikke, ingen merker det om jeg 
ikke er der, det betyr ingenting 
om jeg er med eller ikke, jeg 
betyr ingenting.  

I 1. Kor. 12 skiver Paulus en 
del om det kirkelige fellesskap. 
I vers 27 skriver han: «Dere er 
Kristi kropp, og hver av dere et 
lem på ham.» Det er et godt 
bilde på kirken for det går ikke 
an å si «vi trenger ikke noe 
annet enn øynene.» Skal 
kroppen fungere og være hel 
trengs alle lemmene. Videre 
tjener Paulus sitt bilde godt 
som eksempel på fellesskapets 
omsorg når han i vers 26 
skriver: «For om ett lem lider, 
lider alle de andre med. Og 
om ett lem blir hedret, gleder 
alle de andre seg.» Det er en 
oppjustering av alle eventuelle 
små tanker om seg selv og 
understreker viktigheten av 
hver enkelt i fellesskapet 

Det finnes mange grunner 
for å være i kirken. Det kan 
være lurt å være i kirken for 
også å finne fellesskap og være 
fellesskap. Det kan være i de 
mindre fellesskapene eller i 
det store. Uansett vel vitende 
om at det betyr noe om du er 
der og at du betyr noe. Det er 
en tanke som kan være bær-
ende om høsten kom fort, sent 
eller tidsnok.  
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aha, salmer og barnemelodier. 
Alle hadde en utrolig stund og 
gikk ut av kirken med smil om 
munn og begeistrede utsagn.  

Så gikk bussen til Sandå 
glass og galleri. Der ga Gunvor 
Vaule orientering om hvordan 
hun laget sine vakre glass-
produkter. Her var mye 
vakkert å se.  

Middagen var klar til oss på 
Åmfoss kafeteria etter dette. 
Gjett om damene hadde det 
hyggelig.  

Tiden for hjemreise nærmet 
seg. Det var en utrolig flott 
dag der vi både fikk se Guds 
vakre natur og skaperverk ut-
trykt på så mange måter. 
Skapt til å skape, er det ikke 

det vi er, på like mange måter 
som det er mennesker. Vi må 
ta imot det vi har å gi 
hverandre. Dagen ble rik, en 
fin start på sommeren. Takk til 
alle som var med og gjorde 
dagen til det den ble. Vel-
kommen på kaffen i septem -
ber.

SCOTT OM  
BOTEMIDDELET 

 
De vandret nå videre ned 

gjennom dalen, og da 
Vårherre så på St. Peter at 

det stod dårlig til med 
humøret, tok han ordet og sa: 

— Du snakket nylig om 
ulikheten og mente at den var 
urettferdig. Den bar skylden 
for verdens elendighet, om 
ulikheten ble opphevet, skulle 
allting bli godt, mente du. 
Likheten skulle settes i stedet, 
likheten skulle gjøre det. Du 
har nå sett at likheten er et 
dårlig botemiddel, at det ikke 
bærer frem. Du ville gjøre alle 
like — 

— Ja, for det ville være rett-
ferdig! 

Vårherre tidde en stund. 
— Menneskene sier gjerne 

det samme, men sett at de alle 
ble like engang — hvor lenge 
ville likheten vare? Hvor lang 
tid ville det gå innen ulikheten 
var der igjen, innen én hadde 
mer enn en annen, og alt var 
som det er nu? Om det er som 
du sier, at ulikheten er urett-
ferdig, så er likheten et dårlig 
botemiddel. 

— Nevn et bedre, sa St. 
Peter spisst. 

— Kjærligheten, svarte Vår -
herre — den utjevner ulikhet -
en bedre enn alt. 

Da St. Peter tidde, tok 
Vårherre ordet igjen. 

— Menneskene bekymrer 
seg så meget om likhet — 

det er ikke likhet det kom -
mer an på, det er ikke den som 
gjør det, St. Peter. Frosken er 
like tilfreds som fuglen, mau -
ren er like så glad som bien, 
musen like sorgløs som løven. 
Rettferdighet sier du, rett-
ferdighet er ikke nok, bekymre 
deg ikke så meget om den, 
hvert liv har sitt lykkemål i seg 
selv. Se trærne på jorden, se 
blomstene på marken, det 
finnes ikke to som er ens. Er 
det handlet urettferdig for det? 
Dyrene i skogen, fiskene i 
vannet, de spør ikke om likhet 
noen av dem. Og så skulle 
menneskene trenge den mer? 

— Men når de nå er så util-
fredse? 

— Så torde det kanskje i 
mangt og meget være deres 
egen skyld. Om de prøvde å 
fylle sin plass uten å bry seg 
om stor eller liten — tilfreds-
heten skulle komme av seg 
selv. 

 
Fra  
“Det gyldne evangelium”  
(Gabriel Scott Selskabet 2014) 
s. 229-230

FOR TANKE OG TRO 
FRA GABRIEL SCOTTS 

FORFATTERSKAP

Høstbasar
Sett av tid nå og kom på Høstbasaren i 

Fevik kirke 9. nov. kl.15 
Vi tar gjerne imot fine gevinster til 
basaren! De kan leveres til  
Gerd Torhild Risholm, tlf 99410122, 
Trålumbakken 22, Fevik. 
Vel møtt fra Basarkomiteen!

MANNSSTEMMER SØKES 
TIL FJÆRE KAMMERKOR 

Det er plass til flere mannsstemmer i koret, og ta 
gjerne kontakt hvis du kunne tenke deg til å begynne! 
Dirigent Andrea Maini har telefonnr. 46837726. 

Strikkekaféen

PÅ TUR MED

1. juni hadde strikke -
kafeen tur til Åmli. Vi 
var heldige med 
været, og seksti 
flotte damer stuet 
seg inn i FMU bussen 
med Øystein Abra -
ham sen som solid 
og hyggelig sjåfør. 

Etter ord for dagen og sang, 
ble det servert kaffe i bussen. 
Det får opp stemningen, om 
det var nødvendig. Det virket 
som om humøret var på topp 
fra første stund. Det ble ikke 
dårligere da vi kom til Hille-
stad galleri og tre langbord var 
nydelig dekket til oss. Etter en 
kort orientering av Barbro 
Hillestad om stedet og his-
torikken, fikk vi servert de 
deiligste ferske, påsmurte 
rundstykker. Og selvfølgelig 
fikk vi den berømte kringlen 
de serverer på stedet.  

Etter å ha betraktet kunsten 
til Jan Vincent Johannessen og 
Camilla Prydz, og også alt det 
andre vakre de kan vise oss, 
gikk vi over veien til Tovdal 
kirke. Da var antallet gjester 
steget til sytti, og det passet 
ypperlig, for det var duket for 
konsert med Bjøro Hilde-
brandt og Trond Arntzen, en 
duo fra Vennesla. Fantastisk 
rett og slett. Det var alt fra 
italienske svisker, folketoner, 
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