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Å hjelpe Gunnar
Det høres jo prisverdig ut … men ordene betyr ikke det du
tror. Sorry alle Gunnarer. Det er et uttrykk fra Sverige, og
ble til på 70-tallet, på en leir i Marsfjellene langt nord i
landet, forteller journalisten Magnus Sundell. Noen av
ungdommene kom i snakk med en gammel kar som
arbeidet på en fjellstasjon der. De lurte på hva han gjorde
når han ikke arbeidet.
– Jo … jeg hjelper Gunnar.
Det syntes jo ungdommene hørtes fint ut …
Gjør godt mot dem som trenger det,
nekt ikke å hjelpe om det står i din makt! (Ordspr. 3,27)
– Men hva gjør Gunnar da?
– Han gjør ingenting, svarte mannen.
Dermed fødtes uttrykket, å «hjelpe Gunnar», som altså
betyr å gjøre ingenting — en syssel som er alt for lite
påaktet. Vi skulle gjøre mer ingenting.
I den forrige bibeloversettelselen lyder 1. Kor. 1,28-29 slik:
Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som
ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det
som er noe, for at ikke noe menneske skal rose seg overfor
Gud.
«Ingenting» har en verdi for Gud. Gud valgte seg
«ingenting». Ved å legge ditt «ingenting» i Guds hender, gir
du ham muligheten til å skape noe som får verdi. Det ligger
altså noe mer i det med å «hjelpe Gunnar». Mer en en
morsomhet.
Å gjøre ingenting er ikke nettopp høyt verdsatt i vår tid.
Man skal være produktiv og kreativ, arbeide minst full tid
og være aktiv på fritiden. I en slik verden kan det kan være
nyttig med et uttrykk som dekker over at man gjør
ingenting.
Selvsagt er både arbeid og fritidsaktivitet bra … i alle fall
inntil en viss grense. Det er bare at grensen for lengst er
overskredet. Det er blitt fint lite tid igjen til å «hjelpe
Gunnar». Og Gunnar trenger hjelp. Særlig på søndag —
eller på det som er din hviledag.
Jesus hadde også behov for å gire ned iblant, og han så at
disiplene trengte det.
Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi
kan være alene, og hvil dere litt!» (Mark. 6,31)
Vi har ikke godt av å være effektive og produktive hele
tiden. Vi trenger tvert om tid til total ineffektivitet, hvor alle
lyder er skrudd av og ingen skjemaer gjelder. Det har ikke
med lathet å gjøre, men å gire ned og bli med Jesus til et
øde sted, og hvile litt. Etter dager med høyt tempo, kav og
mas, eller hodet fyllt av tusen og én ting, trenger jeg å finne
meg selv igjen.
Om det kan være til noen hjelp, får du også tenke litt på
Gunnar, om du ikke skulle stikke bort til ham.
Og om noen maser på mandag om hva du har GJORT i
helgen, så kan du jo parere med at du har hjulpet Gunnar.
Om du vil utbrodere det, blir opp til deg.
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

en god start

Det har meldt seg 7 nye givere hittil i år.

Foto mangler
dessverre

Tusen takk for gav fra gamle og nye givere
Dette gir oss muligheter til å satse på arbeidet blant barn og unge. Vi vil gjerne gi barn
og unge trygge møteplasser der de får ha det gøy, blir sett og inkludert i et kristent
fellesskap. Menigheten har mange ulike arrangement og tilbud til barn og unge.
Men: Vi har ønske om å gjøre mer.
Det er fortsatt plass til flere givere. I nettbanken kan du ordne med en fast månedlig
overføring til bankkonto 2840.31.19581. Merk 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

KONTAKT Fjære menighet
Menighetssektretær
Synnøve Espeland
se@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 22

Kapellan
Tore Laukvik
tl@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 09

Kirkegårdsarbeider
Helge Flaath
T: 917 83 517

Daglig leder
Ingvild Wangensteen Limm
iwl@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 13

Kirketjener i Fevik
Kristine Grandalen
T: 988 17 756

Kantor
Andrea Maini
am@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 15

Kirketjener i Fjære
Karen Hortemo
T: 992 55 721

Menighetspedagog
Ingunn Metveit Olsen
imo@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 18

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

FJÆRE MENIGHET, Fjæreveien 185, 4885 Grimstad
Sentralbord: 37090100 / 37090113

vipps TIL
FJÆRE MENIGHET

Fjære kirke #127519
Fevik kirke #106439
Nye Fevik kirke #547177
FMU #107824

INTERNETT: Se siste og alle tidligere utgaver av Fjæreposten på www.fjæreposten.no
UTGIVER: Fjære menighetsråd
På www.grimstad.kirken.no og under menyvalget Fjære menighet finner du også nyttig
OPPLAG: 5400, 5 utgaver pr år
TRYKK OG DISTRIBUSJON: Agderposten informasjon om menigheten og om arrangementer.

Anna Guttormsen Moi
Døpt i Fjæreparken 25. august

Evander Blix Falch Loennecken
Døpt i Fjæreparken 25. august

Olivia Evelin Nettum
Døpt i Fjære kirke 31. august

Emilie Hørte Igland
Døpt i Fjære kirke 1. september

William Fatland-Terjesen
Døpt i Fjære kirke 1. september

Marius Madsen
Døpt i Fjære kirke 15. september

Ida Johanne Mykland Bach
Døpt i Fjære kirke 15. september

Martin Jørgenvåg
Døpt i Fjære kirke 15. september

Edel Raael
Døpt i Fevik kirke 29. september

Døde
Per Sture Tellefsen
Gerhard Mangård
Abrahamsen
Ann Helen Øygarden
Kjell Gunnar Haugen
Tove Karin Stensnes

Takk for gaver

NYE FEVIK KIRKE
VI BYGGER STEIN PÅ STEIN

til nye Fevik kirke

4 mill.
3 mill.

Vi nærmer oss en halv million i vår innsamling til Nye
Fevik kirke. Tatt i betraktning av at vi er tidlig i prosessen
og at det nok vil gå en del tid før den nye kirken er på
plass, så er dette et flott resultat. Det viser at Fjære
menighet ønsker at denne kirken kan bli realisert.
Vi som sitter i info og innsamlingskomiteen har hatt en del
møter. På disse møtene har vi
lagt planer for videre fremdrift.

av gjenbruk. Disse ble svært
populære og innbrakte nær
7500,- Fantastisk bra. Og de
vil gjerne være med videre for
å medvirke til Nye Fevik kirke.

Ringeaksjon
Vi planla å gjennomføre en
ringeaksjon. Den ble utført og
det var mange som fikk
telefon. De fleste vi ringte til
var positive til Nye Fevik kirke.
Det ble gitt løfter på gaver i
form av enkeltbeløp, fast
givertjeneste og annen støtte.
Ett menneske kunne ikke
bidra med penger, men ville
derimot gjerne bli spurt om å
hjelpe til med salg av lodd,
basar eller annet!

Bursdager
Noen har hatt bursdager. I
den forbindelse blir det ofte
gitt gaver. Men noen synes
visst at de har nok av ting og
tang og kunne ønske at det
heller gikk til Nye Fevik kirke.
Dette har resultert i ca 12 000,-

Syglede
I forbindelse med Skaperverket som ble arrangert i
Fevik kirke i vår var det noen
kvinner som hadde sydd klær

Båtførerkurs
Roger Heen tok på seg å
undervise til båtførerprøven.
Her var det mange påmeldte.
Og overskuddet ble nesten
8000,Flere spennende ting
på gang i høst
Først vil vi nevne den store
basaren i november. Det er

flere som har sagt at de vil
produsere flotte gevinster til
denne basaren.
Kulturuka
i oktober blir minst like bra
som den har vært tidligere. Og
komiteen bak denne uka sier
at en del av overskuddet ønsker de å gi til utsmykning/utstyr i Nye Fevik kirke.
Advetverksted
I advent er det mange som
lager adventskrans. I år vil Else
Leifsen, sammen med noen
andre lage kurs for å kunne få
til flotte adventskranser. Det
blir kursavgift, og overskuddet
går til Nye Fevik kirke.
Andre idéer
• Vinterkonservering av påhengsmotorer.
• Kokkekurs, der man
etterpå nyter selvlaget mat.

2 mill.

1 mill.
STATUS
pr. 1/10

477.000

0

• Salg av gjenbruksklær. •
• Auksjon av klær fra
kjendiser.
• Mosjonsløp med sponsing
av deltakere.
• Vi tror også at det blir arrangert nytt båtførerkurs!
Det kan også bli flere ting.
Og hvis noen har ideer til aktiviteter, kurs o.l er det bare å

si fra til oss i info og innsamlingskomiteen.
Så håper vi at politikerne
står ved det de til nå har sagt,
om å bygge Nye Fevik kirke.
Men vi utfordres alle til å
bidra til at dette kan realiseres.
For komiteen
Oddvar Tveito (leder)

HOS KIRKENS SOS TREFFER DU ALLTID EN Å SNAKKE MED

4 Fjæreposten

4. OKTOBER • 2019

4. OKTOBER • 2019

Fjæreposten 5

Dette gravfeltet tilpasses slik at også
muslimer kan begraves her. (Den
døde ligger på
siden med ansiktet
vendt mot Mekka. )

Omveltninger

i og rundt Fjære kirke

Driftsområde

Ny urnegravplass

Gangvei
Prosesjonsvei til den nye
delen av kirkegården.
Den igjengrodde veien
skal gruses opp på nytt.

På plassen foran kapellet
blir det grønn parkering
(på armert gress), og det
skal komme en klar avgransing mot Fjæreveien.

Opparbeidet
plass knyttet til
Tusenårsstedet

Aldri har det vel vært så mange prosjekter på gang samtidig i og rundt Fjære kirke. Kirkegården
utvides, parkeringsområder utvides, Tusenårsstedet foran kirken tar form, ny urnelund etableres
og det monteres overrislingsanlegg inne i kirka. Driftsleder Håvard Backe er glad for alle faste og
innleide arbeidere som gjør en kjempejobb.
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At det graves på en kirkegård
er knapt noen nyhet. Men
gravingen som foregår nå om
dagen er av et annet slag og
omfang. På feltet på andre
siden av Tauleveien har det
vært aktivitet lenge, helt fra
man begynte å rydde vekk
den gamle søppelfylligen og
kutte ned skogen. Men nå om
dagen graves det både her og
der. Også tett inntil kirken er
det kommet grøfter og hull i
bakken. Det er fordi det nå
monteres overrislingsanlegg i
kirka.
Brannsikring
Man har lenge vært urolig
for brannsikkerheten knyttet
til de gamle kirkene. Selv om
mange fikk seg en støkk da
Notre Dame brant, var man i
Fjære kirke forlengst i gang, og
hadde alt signert avtale om
overrisling. I november skal
anlegget stå ferdig.

– Hva er det som konkret
blir montert? spør vi driftsleder Håvard Backe.
– I utgangspunktet var det
snakk om et tåkeanlegg. Fordelen ved et slikt anlegg er at
vannskade ved aktivering er
mindre enn ved overrisling.
Ulempen er at et slikt annlegg
aktiverer alle dyser samtidig.
Anlegget som nå monteres vil
bare aktiveres på det stedet
hvor røyk og varme registreres. I kottet under trappa i
våpenhuset er det montert
kraftige pumper som kan fylle
anlegget med vann i løpet av
sekunder. Derfra går det rør til
taket, og videre grenrør ut til
alle dysene på loftet, i hovedtaket og taket over galleriene.
Det står aldri vann i disse
rørene. Motfall i alle rør sørger
for at de i normaltilstand alltid
er tomme. Det er blant annet
for at ikke frost skal kunne
skape vannlekasjer. I tillegg til
dysene som utløses av varme,
er det røykdetektorer. Begge
systemene må utløses, altså

både av røyk og varme, før
vann pøses ut. Likvel vil røykvarsling gå som alarm til
brannvesen som da vil rykke
ut for å sjekke. Det er selvsagt
for å sikre seg ved en eventuell
falsk alarm, forteller Håvard.
— I tillegg til anlegget inne,
er det også montert et utvendig anlegg som skal sikre
en i tilfelle en utvendig påtenning.
Finansieringen er et spleiselag mellom Riksantikvaren og
kommunen. Fjære kirke kom
med blant middelalderkirkene
som fikk midler fra Riksantikvaren fordi den har tilbygg (tårn) i tre. Håvard gir
stor ros til kirkesjef Jan Ivar
Strømsodd.
– Hadde det ikke vært for
ham hadde vi aldri fått disse
midlene. Han er våken og har
oversikt over hvor det er tilgjengelige midler. Og da Riksantikvaren støttet prosjektet
måtte kommunen gripe denne
muligheten til et spleiselag.
Det er KRV (Kristiansand

rør og ventialasjon) som monterer overrislingsanlegget.
– De gutta vet hva de gjør,
skryter Håvard.
Utvidet kirkegård
Samtidig med arbeidet med
overrisling er det aktivitet flere
andre steder. Selv om prosjekter går delvis parallelt, er
det en plan for i hvilken rekkefølge prosjekter skal ferdig-

stilles. I første rekke står den
12 mål store utvidelsen av
gravplassen på andre siden av
Tauleveien.
– Her skal det til sammen bli
plass til 950 nye kistegraver og
500 urnegraver, forteller
driftslederen.
Det er også verdt å nevne at
et av feltene inne på den nye
gravplassen utformes slik at
muslimer kan gravlegges her

I grøfta her går strøm og vann til de store pumpene inne
under trappa i våpenhuset.

Parkeringsplassen nedenfor FMUbygget er utvidet for å kompensere
for redusert parkering foran kirken.
Prosesjonsveien inn til den utvidede gravplassen vil krysse
Tauleveien her gjennom port i steingjerde på begge sider.

Grenrøra i sprinkleranlegget, med dyser penkende mot det
utsatte tretaket

Oppå det brune jordlaget i bakgrunnen skal det 30 cm matjord som topplag. I dette
området sto det mye vann. Nå er det sprengt i fjellgrunnen og drensgrøfter lagt ned slik at
man får ledet vannet ut i kulvert langs veien.
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TEMAKVELDER OM DIAKONI

Fevik kirke 6/10 KL. 18.00

KJELL-OLAV SER TILBAKE

DAG NORDBØ

40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet

«Milde Jesus, hva var det egentlig du sagde?»

19 år på overtid skal det endelig bli tatt et tak omkring kommunens Tusenårssted, selv om et
informasjons- og servicesenter fortsatt glimerer med sitt fravær. Et slikt senter ville økt bevisstheten om kirken, både hos lokalbefolkningen og de mange tilreisende som i dag snur og
drar igjen like vise. Den største kulturskatten i kommunen har ikke engang en skikkelig informasjonstavle som kan berette en smule om all historie som knytter seg til kirken. «Tusenårsdassen» (i bakgrunnen) som kom opp for noen år siden, inneholder et lite ekstra rom som
går under navnet «kirkestue», men er bygget for lite til å ha noen praktisk funksjon. Et tilknyttet lokale som kunne dekke behov for enkelt matsalg/boksalg etc, foredrag og utstilling
må snart komme på plass.

etter muslimsk skikk, med ansiktet mot Mekka.
– Langs Tauleveien skal det
settes opp steingjerde, tilnærmet likt det som går langs den
det gamle feltet. Porten inn på
feltet vil bli vis a vis porten til
det gamle feltet gjennom en
identisk smijernsport. Dette
blir prosjesjonsveien fra
kirken. Den lille knausen midt
i feltet skal bevares og lages til
med en gruset sti opp til et par
benker på toppen. Det blir
flere benker omkring på
området, belysning, samt
hekker og nyplantede trær. I
bakkant mot skogen blir det et
driftsområde med plass til
masse, gamle gravminner etc.
Alle disse siste tingene, inkludert toppdekket med matjord på 30 cm kommer noe
seinere. Utførende entreprenør er PS Anlegg, mens
planlegging og landskapsarkitektarbeidet står Asplan
Viak for.
Tusenårsstedet
For før den nye gravplassen
gjøres helt ferdig, skal Tusenårsstedet lages til. Det er den
nåværende parkerinsplassen
foran kirken.
– Her skal det skje mye, forteller Håvard.
– Endelig, vil mange si. Med
beplantning og rabatter skal
den klart avgrenses mot
Tauleveien og veien opp til
FMU. Nærmest Kirkestua/
toalettbygget blir det handicapparkering. I motsatt ende
blir det 20+ vanlige parkerinsplasser. Midterste delen av
plassen, midt imot kirkeporten, blir det heller og et
grøntområde og rododendron
omkring. Når denne er ferdig,
skal
kirkegårdsutvidelsen
gjøres helt ferdig.
Parkering
Selv om mye parkeringsplass foran kirka forsvinner,
blir den totale parkeringskapasiteten betydelig utvidet.

Plassen på andre siden av
veien opp til FMU er utvivdet.
Også der skal det forskjønnes
en del. I tillegg kommer det
store parkeringsfeltet som er
påbegynt ved kapellet. Når
gravplassen er ferdig vil man
fullføre dette prosjektet. I dag
ligger det gruset og planert.
Det som venter er et gressarmert overdekke. Det skal
altså bli en grønn parkeringsplass og få klar avgrensing
mot Fjæreveien.
Ny urnelund
Parallellt med alle de nevnte
arbeidene jobber Jord og anlegg AS fra Birkeland med å
etablere en ny urnegravplass
på høyden i skogen bak driftsbygningen. Der oppe er det en
minnelund fra før. Totalt vil
det bli plass til vel 200 urnegraver i dette området.
En urnegrav er 1,5 x 1,5
meter, med plass til inntil 4
urner i 20 år.
– Er det en økning i kremasjoner i forhold til kistebegravelser siden det skal legges til
rette for såpass mange urnegraver?
– Antallet kremasjoner har
økt, ja, uten at jeg har noen
statistikk på det.
Flere velger kremasjon
Så da spør jeg kirkevergen,
Bjørn Undheim.

– I og med at det nå lages til
et stort antall urnegravplasser
(minimum 700 totalt), betyr
det at antallet kremasjoner har
økt i forhold til kistebegravelser?
– Ja, de siste 15 årene har det
i Grimstad vært en betydelig
økning, fra 2-3%, til dagens
nivå, hvor kremasjoner utgjør
cirka 20% av alle begravelser.
På Agder finnes det i dag
krematorium i Arendal og
Kristiansand. Det i Kristiansand er gammelt og slitt, og i
Arendal utvides nå kapasiten
fra 200 til 250 i året, noe
Undheim tror fortsatt er for
liten kapasitet. Han legger ikke
skjul på at han synes situasjonen er beklagelig, fordi
dette er blitt en kommunal
sak, til tross for at det i loven
står at det er kirkelig fellesråd
som er gravferdsmyndighet.
– Vi skulle definitivt vært
inne i disse samtalene og hatt
et ord med i laget, selv om bevilgningene må komme fra
kommunen(e).
Undheim mener man hadde
vært bedre tjent med en interkommunal løsning (som de
har i fått i Vestfold), med ett
stort, felles krematorium for
eksempel på Omre, som er
mer sentralt for å betjene hele
Agder.

Dag Nordbø har vært domprost i Kristiansand og
kommunikasjonsdirektør i National Oilwell.
Søndag kveld vil han reflektere over hvilken utfordrende kraft Jesus var i sin samtid, og som
mennesker den gang – og i dag – kan la seg utfordre av. Hva har vi som kirke tatt best vare på
– disiplenes forsiktighet eller Jesu dristighet?
Velkommen til et spennende foredrag og til en
enkel kveldsmat i Fevik Kirke.

BESØK HOS
DAG OTTO
For mange år siden skulle vi på tur til Paris med FMU. Vi
var nesten 100 stk. På veien nedover fikk vi den gode ide at
vi skulle besøke Dag Otto Lauritzen.
Denne turen var før mobilen var oppfunnet, så vi måtte
stoppe og ringe til noen for å få adressen. Han bodde jo på
den tiden i Belgia sammen med Ellen og Line.
Da vi krysset grensa til Belgia, ble det stor aktivitet foran i
bussen, med kart og adresselapper. Dag Otto bodde inne i
et lite byggefelt, og mange sperret opp øynene da to store
busser stanset utenfor huset. Vi ringte på og Ellen var
akkurat opptatt i telefonen. Hun snakket med Dag Otto
som var i Canada. «Her kommer det hundre ungdommer
inn i hagen og skal hilse på oss.»
Hun ble nok litt overrasket over besøket, men det var
veldig gøy.
Vi hadde jo hørt episoden der Dag Otto måtte gjøre sitt
fornødende i en sykkel-caps og hev den ut til publikum,
derfor hadde vi kjøpt et lite reisetoalett som alle skrev autografene på og som Ellen måtte love å gi til Dag Otto .
En annen gang vi kjørte med bussen vår gjennom
Danmark kom vi også opp i et sykkelløp. Vi parkerte
bussen og sto på taket og heiet. Vi så at Dag Otto lå i brudd
så da var det ikke vanskelig å heie. Dag Otto forteller selv at
da han så «Jesus Lever»-bussen og hørte heiinga, så fikk
han nye krefter. Seinere har vi holdt kontakten og på 30 års
jubileet var han tilstede og hadde da med seg reisedoen
som han fikk av FMU.

NB! RETTELSE

FMU-JUBILÉET
er flyttet til lørdag 16. november.
Dette blir en musikalsk reise gjennom 40 år
med tilbakeblikk på historiske happenings.Det blir også enkel servering og god
tid til mingling.
Alt skal foregå i Grimstad kulturhus
og vi oppfordrer alle til å spre det ut.
Vi legger ut på Facebook og i avisa når
billettsalget starter.

Konfirmanter på tur
Fjærekonfirmantene var på weekend i
Danmark 27.-29. sept. En flott flokk med greie
konfirmanter som fikk vite litt om hva vi lærer
om Gud og Jesus. Foruten undervisning var det
mye morro, med leker og trylleshow. Fotball
ble det også. Selv om vannet var forholdsvis
kaldt var det også noen som badet. Lørdag
kveld hadde vi gudstjeneste hvor konfirmantene hadde laget mye av innholdet.
Musikk, alterbilde, drama og fotofortelling var

alt laget av konfirmantene. En fornøyd konfirmant gjeng som det var en fornøyelse å være
på tur med. Flotte ledere fra FMU var med og
gjorde turen til en opplevelse. Vi gleder oss til
fortsettelsen.
KOH
PS. Konfirmantene på Fevik var på sin
Danmarkstur fjorten dager før. Dessverre forelå det ingen bilder fra den turen da avisa gikk
i trykken.

GRIMSTAD KIRKE
SØNDAG
20. OKTOBER
KL.11.00

VELKOMMEN TIL TILRETTELAGT
HEL-GUDSTJENESTE FOR ALLE
MEDVIRKENDE:
Rune Rasmussen, spesialprest
inkluderende kirkeliv
Hjalmar Bjerga, sokneprest
Trygve Bergland, diakon
Ingunn Metveit Olsen, menighetsped.
Kirsti Haugen, musikalsk leder
• Innsettelse av vår nye diakon
• Drama ved Alfsam
• Trompetspill ved Hjalmar Bjerga
• Offer til TV-aksjonen
• Kirkekaffe
Velkommen!

Høstbasar
Fevik kirke 9. nov. kl.15.00–18.30
•Barne- og ungdomskorene i Fevik kirke deltar
•Åresalg og hovedlotteri med fine gevinster.
• Test «lykken» med «lykkehjulet» og lynlotteriet.
• Nytt av året:
Salg av produkter som damene i «Syglede»
og mennene i «Snekkergjengen» har laget.
•Salg av god mat og drikke til en billig penge.
VEL MØTT HELE FAMILIEN I FEVIK KIRKE!

Haglund Regnskap AS

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

støtter lokalt ungdomsarbeid
Her kommer et nytt felt for urnegraver (navnet minnelund).

www.jjuc.no
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Fjelltur i drømmevær

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
• 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. 16:00-16:40
kontakt: Ellen Halvorsen Lervold 971 15 888
• ELLE MELLE, FEVIK kirke
Elle Melle, hver mandag kl. 17:35-18:25
for førskolebarn, 1.-2. klasse
Elle Melle Tween, mandag kl. 18:30-19:45
for 3.-7. klasse
kontakt: Ellen Halvorsen Lervold 971 15 888
• FAMILIEKLUBB, FEVIK kirke
Mandagene 21/10 og 11/11, kl. 16:30
kontakt: Kirsti P. Haugen 480 45 506
Dørene åpnes kl 16:30. Middag servers 17:00
Familietur søndag etter gudstjenesten 27/10
fra Fevik kirke, og 24/11 fra Fjære kirke.
• ETTER SKOLETID, FEVIK kirke
Leksehjelp for 6.-7. klasse, tirsdager kl. 14:00
kontakt: Bent Sætra 992 75 419
• SØNDAGSSKOLE, FEVIK kirke
Søndager kl. 11.00. Se gudsjenesteannonser.

Årets høsttur for Fjære menighets turgruppe, gikk på AustAgders tak, fra Berdalen og nordover til Bjåen. 18 stykker
var med på det som ble en natur- og fjellopplevelse av de
helt sjeldne — i det herligste høstvær en kan ønske seg.

F

KRISTEN LEIFSEN
tekst & foto

I høst var det fottur i fjellet som
stod på programmet for Fjære
menighets turgruppe sin
såkalla mikstur (kvinner og
menn). Årets tur gikk på AustAgders (enn så lenge) tak, med
utgangspunkt i Berdalen, og
mål ved riksvei 9 like ved
Bjåen, nord for Hovden.
Oppmøte var som vanlig ved
Fjære skole fredag ettermiddag, og det var en spent gjeng
på syv damer og 11 menn som
var klare for en helg på heia.
Spente på om været faktisk
kunne bli så flott som værmeldinga tilsa. Spente på om
egen form og krefter var tilstrekkelig til å gjennomføre
turen, uten å gå helt i kjelleren.
Spente på om det i det heletatt
var plass til en gjeng på 18
personer når vi skal overnatte
på DNT selvbetjente hytter –
uten noen form for booking
(og høstens fineste helg). Og
kanskje litt spente på hvem en
havnet på rom med (om en var
så heldig å få rom) eventuelt
hvem en havnet på gulvet
sammen med – og hvor mye
snorkelyder og andre lyder det
blir i et så tett samhold som jo

en slik tur kan by på.
Vi ankom Berdalsbru og
Berdalen litt før kl. 20.00 og
startet umiddelbart på turen
inn mot Berdalsbu. To sjåfører
måtte kjøre en av bilene til
Bjåen, og fikk dermed en
senere start på etappen. Det
var fortsatt dagslys da vi gikk
innover på en godt merket,
men noe bløt sti. Etter hvert
seg mørket på og vi måtte på
med hodelyktene, litt mer
krevende å forsere myrer og
bekker etter mørkets frembrudd, men de fleste kom
rimelig tørrskodd frem til
hyttene (hovedhytte + sikringsbu) ca. kl. 22.30.
Her var det allerede godt belegg med til sammen 13 personer, så da en gruppe på 18
stk. kommer trampende inn,
og hyttene i utgangspunktet
har totalt 18 sengeplasser, sier
det seg selv at dette ble lovlig
trangt. Når gjengen i tillegg
skal rigge seg til med et stort
måltid midt på natta, så var det
nok noen som vred seg litt ekstra i køyene. Men kort fortalt så
fikk alle en soveplass, ikke alle
fikk madrass under seg, og ikke
alle fikk dyne og pute, og ikke
alle sov like mye, men alle kom
seg gjennom natta på et vis.

Lørdag våknet vi (alle sov
forhåpentligvis litt) til en
fantastisk morgen med en klar,
skyfri himmel og helt vindstille
— ja bedre enn noen
meteorolog tørr å melde. Og
når sola steg opp over fjellet
mot øst ble det en magisk
stemning på vollen.
Etter frokost, rydding av
hytter og litt felles informasjon,
bar det i vei mot høyfjellet og
Tjørnbrotsbu. Berdalsbu ligger
på ca. 1000 moh og vi får en
ganske bratt oppstigning til 111200 moh helt i starten av
turen. Slik får vi opp både
varmen og pulsen, vi blir svette
på rygg og nakke, og behovet
for lettelse i antrekket kommer
fort. Med sola så steg også
lufttemperaturen raskt, og
ganske tidlig på dagen var vi
oppe i godt over 20 grader. Antrekket ble etter hvert t-skjorte
og benløse bukser for mange
av oss. Og slik ble det helga
igjennom.
Slike turer blir planlagt i god
tid, sånn at de som vil være
med kan få den inn i sin kalender, men ikke minst også på
grunn av at vi skal klare å
trekke Helge prest ut fra sin
vanlige tjeneste, og til å være
«feltprest» for en helg. En hel

helg med Fjære menighets turgruppe kan være en prøvelse
for både kropp og sjel, så vi
trenger prestens gode ord for
både dag og for natt — og
gjerne noe midt imellom også.
Denne gangen brukte Helge
pilegrimstekster på vår vandring, noe som jo passet veldig
godt inn, og som ga turen en
ekstra dimensjon.
Turen mot Tjørnbrotsbu går
i åpent og lett høyfjellsterreng,
gjennom villreinens rike, hvor
Europas sørligste villreinstamme har sine trekkruter. Vi
fikk ikke gleden av å se rein
denne gangen, men vi vet de er
der og vi kan glede oss over
bare å vite.
Om turen går aldri så mye i
høyden så er vi på fjellet, og vi
unngår hverken oppturer eller
nedturer, og etter hvert som
dagen går så er vi nok flere som
kjenner at vandringen setter
seg litt både i legger og lår, ja
knær og skuldre med. Da er det
godt å skimte dagens mål i det
fjerne, og se at vi vil komme
frem i god tid til middag i sjibbelig tid. Tjørnbrotsbu tar imot
oss i vakker ettermiddagssol,
og når vi oppdager at det foreløpig kun er fire andre gjester
på hytta, og store muligheter

for at alle får seg en seng, eller i
alle fall en benk å sove på til
natta, så er stemningen absolutt på topp. Noen har også
gått hele dagen og gledet seg til
et ordentlig fjellbad, og den
sjansen lar man jo ikke gå fra
seg. Ja, akkurat så kaldt var det,
kanskje 2-4 grader, så selv
Anne M. T. syntes det var litt
kjølig. Men du verden så godt
etterpå.
Lørdagsmiddag var som
sedvanlig orientalsk gryte med
ris og loff, og smakte like fortreffelig som den alltid gjør –
særlig på tur og etter en lang
dagsmarsj. Resten av kvelden
koste vi oss i solveggen, og når
de siste strålene forsvant over
fjelltoppene og folket hadde
pratet og kost seg rundt bord
og benker inne i hytta, så tok vi
nok kvelden litt tidligere enn
ellers på en lørdagskveld - men
akk så deilig.
Søndag morgen med samme
prosedyrer — sekken på kl.
0900 og vandringen mot Bjåen
kan ta til. Også i dag får vi en
betydelig stigning på første
etappe, selv om Tjørnbrotsbu
ligger på 1300 moh. Vi forserer
tidlig 70-80 høydemeter, og
kommer opp i et terreng som,
om mulig, er enda lettligere og
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vakrere en dagen før. Dette er
en rute få eller ingen av oss har
gått tidligere, og vi blir fort
bergtatt av den fantastiske
naturen og terrenget vi beveger
oss i. Og været – bedre kan det
aldri bli.
Stien fører oss nærmest rett
nordover, og etter en tid stiger
vi opp mot Venevasseggi. Her
går vi langs et høydedrag med
en utrolig flott utsikt mot
Venevatn på ene siden og
Venevasstjørnan på den andre.
Etter en tid når vi fjellets høyeste punkt på 1435 moh, hvor vi
blir slått av en fantastisk utsikt
som overgår det meste av det vi
tidligere har opplevd i vårt eget
fylke. Jan M. er selvsagt mest
opptatt av at vi ser Gaustatoppen, og at vi en kort stund
etterpå gjør en liten sving østover og setter bena innom

Telemark for noen få hundre
meter. Før vi igjen går nordover og er tilbake i Agder.
Turen over fjellet og ned til
riksveien (Bjåen) er på 16 km,
noe går på lettgåtte stier, noe
over steinete urer og noe over
mer fuktig og myrlendt
terreng. Mange flotte bekker,
vann og tjern forseres og passeres, og vi tar mange kortere
og lengre pauser for å trekke
pusten og fordøye inntrykk.
Og for å inntak litt mat, drikke
og andre godsaker som vi
måtte ha puttet i sekken.
Etter mange timers vandring, og da vi igjen kjenner asfalt under støvlene, er det
ingen tvil om at vi har hatt en
helg og en fjelltur vi sent vil
glemme. Og vi kjenner nok alle
på det faktum at nå har vi
brukt kropp og sjel til noe vi så

absolutt er skapt til å gjøre –
det å vandre, og aller helst i
fjellet.
Så er det da også en meget
tilfreds vennegjeng som benker seg rundt langbordet på
Hovden Fjellstoge kl. 1700, for
å innta en bedre middag fra en
kortreist og hjemmelaga fjellmeny.
Takk til alle som var med for
flotte felles opplevelser.
PS:
Det må forøvrig nevnes at vi i
vinter, for første gang i turgruppas 12 år lange eksistens,
måtte avlyse årets guttetur
(vintertur på ski) på grunn av et
forrykende uvær i fjellet. Turen
skulle gått helgen 22.-24.03. fra
Haukeliseter til Hellevassbu, og
tilbake. Vi planlegger å prøve
samme tur i mars 2020.

• MORGENSANG, FJÆRE kirke
Hver torsdag kl. 09:00
• FJÆRE KAMMERKOR, FJÆRE kirke
øver i Fjære kapell onsdager kl. 19:30-21:30
• PROKOR, FEVIK kirke
øving onsdager i oddetallsuker, kl. 20:00-22:00
• JULENATTINÉKOR, onsdager fra 06/11
kl. 20:00-22:00. Hver onsdag fra 20/11.
• ÅPEN KIRKE, FEVIK kirke
Kirken er åpen for stillhet og bønn
mandager kl. 20:30-21:15
• ÅPEN BIBELGRUPPE, FEVIK kirke
Torsdager kl 19:00 i partallsuker,
kontakt: Kåre Henningsen 988 06 372 eller
Roger Heen 400 63 656
• LIVSNÆRE GRUPPER/BIBELGRUPPER, FEVIK kirke
Det er nå 8 grupper. Er du interessert?
kontakt prestekontoret, 37 09 01 09
• STRIKKE-KAFÉ, FEVIK kirke
Torsdager kl. 12:00, 10/10, 14/11 og 12/12.
• SENIOR-KAFÉ FOR MENN
Kl 12:00 torsdag på FMU og 28/11 i Fevik kirke
• SY-HELG, FEVIK kirke
25-26/10 og 15-16/11
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
• TORSDAGSTRIMMEN
kl. 19.00. Facebook: «Torsdagstrimmen».
Kontakt Leif Hodnebrog, tlf. 97594772
• ELDRETREFF, VIK bedehus
kl. 16:00 hver fjerde tirsdag i mnd.
FØLG OSS PÅ FACEBOOK: FJÆRE MENIGHET
revidert 1. okt. 2019

10 Fjæreposten

4. OKTOBER • 2019

4. OKTOBER • 2019

Fjæreposten 11

det skjer

SNART

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

TEMASAMLING i Fevik kirke,
6. oktober kl 18.00
med Dag Nordbø.
Tema: «Milde Jesus,
hva var det egentlig
du sagde?»
(Se egen annonse).

HERRE ER MIN HYRDE
Herren er min hyrde
Jeg mangler ikke noe.
Han lar meg ligge i grønne enger,
Han leder meg til vann
der jeg finner hvile.
(Salme 23,1-2)
Salme 23 er en av de mest kjente salmene i Bibelen. Kong
David er - ifølge Bibelen - denne salmens forfatter. Hvorfor
har akkurat denne salmen blitt så kjær for mange? Det er
laget flere ulike melodier til denne salmen, både for voksne
og barn. En kan få kjøpt både kort, kopper, bilder og tskjorter med denne teksten på. Det er en tekst som mange er
blitt glad i. Kanskje det handler om at teksten i denne salmen
ligger så nært på livet vårt. Den gir oss håp og trøst i ulike
situasjoner. Den handler om en Gud som aldri forlater oss
verken i gode eller onde dager, en Gud som kan gi oss en
fred som overgår vår forstand selv når det stormer rundt oss.
Jeg har lest at det er et lastemerke -en strek på siden av
store lastebåter som viser den dypeste linjen det er lovlig å
laste skipet ned til. Hvis lastemerket kommer under vann, er
det på tide å laste av. Da står skipet i fare for å synke, eller det
kan bli for vanskelig å manøvrere på havet med denne
«overbelastningen». Det er heller ikke det beste for skipet å
ha for lite last.
Sånn er det kanskje for oss også. Gud har skapt oss forskjellige. Han vet hvem vi er, hva vi skal frakte, hvor mye vi
kan romme, og hvor mye vi er i stand til å bære. Kanskje vi
også har et slags «lastemerke». Vi kan bære så og så mye,
men dersom «lastemerket» vårt kommer under vann får vi
problemer. Da blir vi overbelastet, og det er på tide å laste av
- avlastning.
«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder,
og jeg vil gi dere hvile» (Matteus 11,28). Alle mennesker har
sine kamper å kjempe. Byrdene er imidlertid ikke jevnt fordelt; noen mennesker vil ha tyngre og vondere erfaringer
med seg i ryggsekken enn andre; og noen vil bære byrder
andre ikke har forutsetning til å forstå. Det som er et
problem for en, trenger ikke være et problem for en annen.
«Han leder meg til vann der jeg finner hvile.» Fortell Gud om
det som tynger. Ved hvilket vann kan vi finne hvile? Her tror
jeg folk er skrudd sammen litt forskjellig, og det er forskjellige svar på ulike typer belastninger. For noen er det godt å
komme avsides med Gud, som det heter så fint. Det kan
være retreat eller retrett, som preges av stillhet, bønn, ro og
avskjerming. Det kan være etterlengtede feriedager, turer
ved fjell eller hav, samtaler, avlastning, eller det å gjøre noe
helt annet enn det en pleier til vanlig.
Gud vet hva vi trenger. Det kommer frem i Salme 23.
David erfarte at Herren sørget for ham: hvile, liv og fred,
trygghet og trøst, mat og drikke og et sted å bo. Herren er
min hyrde. Han har omsorg.

quiz
BIBEL

F

INGUNN METVEIT OLSEN
MENIGHETSPEDAGOG

1 Hvem av Israels konger giftet seg med en datter
av farao?
1. Kong Saul X. David 2. Salomo
2 Hva slags gjenstand var «Nehusjtan»?
1. Moses` stav X. Gullkalven 2. Kobberslangen
3 Hva betyr ordet «apostel»?
1. En lærling X. En utsending 2. En profet
4 Hvilken lignelse kommer helt i slutten av Bergprekenen?
1. Såmannen X. Huset bygd på fjell 2.
Arbeiderne i vingården
5 Hvilket under var Jesu første under?
1. Jesus gjorde vann til vin X. Stillet stormen
2. Vekket opp Jairus´ datter fra de døde

GLIMT fra trosopplæringa
F

INGUNN METVEIT OLSEN
tekst & foto

Barnesang
«Havet er rolig stille og blått.
Vinden den suser og bølgene
slår, ruller mot stranden og
kommer og går…» synger
sangpedagog Ellen Halvorsen
Lervold sammen med alle
barna. Små barnehender
holder godt fast i kanten av
teppet og hever og senker så
både små og store «bølger»
brer seg utover «havet». Ivrige
og spente øyne stråler i glade
barneansikt. Dette er et av
høydepunktet på barnesangen, som foregår i Fevik kirke
hver mandag. Et annet høydepunkt er sauen Krølle, som
har forsvunnet hver mandag.
Hvor har han gjemt seg i dag?
Vi synger «Krølle-sangen», og
roper på Krølle. Det pleier å
hjelpe:
Hvor er du Krølle,
mitt lille lam
Hvis du meg hører
så kom nå frem

Gjeterens hjerte sørger så
Lammet han elsker
er borte nå
Velkommen til barnesang
for barn under skolealder i
Fevik kirke på mandager. Kom
fra kl. 16.00 og spis middag til
25 kr pr. pers. Eller kom
direkte til sangsamlingen som
begynner ca. kl. 16.45. Barnesang på facebook: «Supermandag i Fevik kirke».
Utdeling av 4-års bibel
på høsttakkefest
Fjære menighet inviterte til
høsttakkefest og utdeling av
barnebibel til 4-åringene i
Fjære kirke søndag 22. september. Mange hadde funnet
veien til Fjære kirke, og det ble
en hyggelig familiegudstjeneste der alt fra de aller minste til
tweens, ungdommer, voksne
og eldre var samlet. Tore prest
leste tidenes korteste tekst
denne søndagen: «Gi oss i dag
vårt daglige brød.» Mens det
var dukka Frank (alias Ingvild
W. Limm) og menighetspedagog Ingunn M. Olsen

som undret seg og samtalte
om hva dette kunne bety. Til
slutt fant de ut at det er viktig
å be sammen med dem som
ikke hadde mat og klær, hus
og hjem. Og vi som har «alt»,
kan takke for det vi har fått.
Koret «Joy too» deltok under
hele gudstjenesten med flott
sang. Dette koret, som ledes
av Kirsti P. Haugen, består av
jenter og gutter fra 6. klasse og
oppover.
Kirka var flott pyntet med
frukt, brød og grønnsaker,
som alle fikk lov til å smake på
eller ta med seg hjem. Ekstra
gøy er det jo å få med seg hjem
en lilla blomkål eller en
romanesco kål, som ligner på
en mellomting mellom brokkoli og blomkål. Hvert år er vi
så heldige å få disse frukt,
grønnsakene og brødene, som
er en viktig del av høsttakkefesten, av Arnevik, Hesnes
Gartneri, og Drottningborg.
Gudstjeneste for store
og små i Fjæreparken
Søndag 25.august var det

«oppstarts-gudstjeneste» for
store og små i Fjæreparken.
Sola skinte og det var godt og
varmt. Det var to dåpsbarn
som ble døpt i det kjølende
vannet som kommer opp av
steinen. Senere ble også
vannet fra steinen brukt under
bønnevandringen til korstegning i panna eller på
handa. Det var også mulighet
for å få nattverd og å ta med
seg et mannakorn (et kort

HEL-GUDSTJENESTE i
Grimstad kirke 20. oktober
kl. 11:00. (Se egen annonse).

20.
OKT.

BASAR på Vik bedehus
fredag 25. oktober kl. 18:00.
Sang av korgruppa JOY TOO.

25.
OKT.

FØRSTEKLASSES
for 1. klassinger
Alle i Fjære menighet
som har begynt i 1.
klasse inviteres til Førsteklasses gudstjeneste i
Fevik kirke 27. oktober kl.
11.00. Utdeling av aktivitetsbok.

27.
OKT.

BASAR i Fevik kirke, 9. november kl. 15:00-18:00.
(Se egen annonse)

med et bibelvers) Teksten
denne søndagen ble hentet fra
fortellingen om Moses som ba
om mat og drikke til Israelsfolket. Bibelhistorien ble
dramatisert ved hjelp av de
ansatte i Fjære menighet, og
ulike rekvisitter. Marshmallows skulle forestille fuglene
vaktler som Gud sendte så
folket fikk kjøtt. Sukkerspinn
ble brukt som manna i
ørkenen, og fra steinen som

KONSERT i Fevik kirke

Moses slo på kom det selvfølgelig vann. Vi hadde det
veldig morsomt. I løpet av
gudstjenesten forsvant alle
«vaktlene» og «mannaen» fra
bakken og inn i små barnemunner. Forskjellige barn og
ungdom fra menigheten
deltok med sang. Og etter
gudstjenesten var det grilling
for dem som ønsket det, og
gratis sukkerspinn til alle.

26. oktober kl. 18.00

6.
OKT.

KODETROPP TRO for 7-åringer. Alle 7-åringer i Fjære
menighet inviteres til
Kodetropp TRO i Fjære kirke.
Vi inviterer til samling
lørdag 23. november kl.
11.00, og Kodetropp TROgudstjeneste søndag 24.
november kl. 11.00.
Utdeling av bok.

9.
NOV.
23.
NOV.

26.
NOV.

26.
OKT.

Vibeke Haugen tar med seg koret som hun
synger i til en konsert i Fevik kirke.
Den kjente musikeren Petter Anthon leder koret
og orkesteret med stø hand.
Koret heter CELEBRATION og er et kor fra Eiker,
med voksne mennesker som synger frisk
gospel. Koret har i år vært på turné med
Elisabeth Andreassen. Året før var de på turne
med Wenche Myhre. Jan Teigen har de også
sunget sammen med.
Vi håper at kirken blir fylt og at mange får med
seg denne happeningen.

ADVENTSAMLING for 5-åringer. Fjære
menighet inviterer alle 5-åringer til
hyggelig adventsamling i Fevik kirke tirsdag 26. november kl. 17.30. Kirsti P.
Haugen, Ingvild W. Limm og Ingunn M.
Olsen vil være sammen med dere og
deltar med sang, lek, drama, dukkene
Frank og Fia, juleevangeliet, et spennende juletre. Alle 5-åringene får med
seg hjem en julecd eller en bok.

Riktig svar:
1. 2. Salomo
2. 2. Kobberslangen
3. X. En utsending
4. X. Huset bygd på fjell
5. 1. Jesus gjorde vann t
til vin
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KUNSTUKE for 19. gang
De er klar igjern, ivrige kunstmedarbeidere i Fevik kirke. Nok en gang rydder de
menighetssalen i kirka og lager til kunstutstilling, den 19. i rekken.

Fjæreposten 13

det skjer

SNART

Da fylles veggene med arbeider
av flere profesjonelle kunstnere. I
kirkesalen har Fevik barnehage
en egen utstilling. Utstillingen
åpner lørdag 12.oktober og avsluttes søndag 20. oktober.

29.
NOV.

Keltisk messe og konsert
I tillegg til kunstutstillingen
som står hele uka, blir det keltisk
messe i kirka onsdag kveld. Det
blir med ProKor og solister, og
Helge Spilling er prest. Tema for
kvelden er «Keltisk spiritualitet til
inspirasjon og glede».
Lørdag blir det konsert med
Ellen Halvorsen Lervold og Bjørn
Aslaksen og band. Se annonsen
her til høyre.

FMU mini.
Er du 10 år i år?
Kom på FMU-mini! Og det er bare FMU
mini én gang, nemlig fredag 29.
november på FMU-bygget kl. 17.0020.00. Her blir det taco, muffins, forskjellige aktiviteter du kan velge, andakt,
band med kul musikk. FMU-ungdommene blir med oss hele kvelden.

30.
NOV.

Kunstlotteri
Vi har kunstlotteri i år også. I år
går inntekten til: Nye Fevik kirke.
Kunstgruppa ønsker å samle inn
penger til lys og lyd utstyr slik at
vi kan avholde kunstutstillinger
og konserter på et høyt nivå i
kirken.

Else Leifsen og Klara Tveito er to kreative damer. Her med litt av det de tenker skal lages på adventverksted for voksne i Fevik kirke.

Kreativitet på hvilepuls
Voksne som trenger eller kan ha lyst på kreativ «timeout»
som innledning til adventstida, kan slå seg på lag med
Else og Klara. De rigger til adventverksted i Fevik kirke 30.
november.

F

PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto

Vi tar ikke mye feil om det er
relativt mange som i alle fall
har et ønske om å senke farten
og ta inn over seg at adventstiden begynner. Akkurat det
ønsker de to kreative damene
Else Leifsen og Klara Tveito å
gi et bidrag til når de rigger til
adventsverksted i Fevik kirke
30. november, lørdag før 1.
søndag i advent. I tillegg håper
de det skal gi et bidrag til nye
Fevik kirke.
Advent- og juleverksteder
forbindes gjerne med noen for
barn. Men denne gangen er
det altså de voksne som får et
en invitasjon og et tilbud til å
sette seg ned og koble av med

litt praktisk kreativitet.
— Her er det vi har tenkt å
lage, forteller Klara, og legger
fram på bordet de «prototypene» de har laget.
Stikkordet for alt sammen er
gratis naturmaterialer og gjenbruk.
— Kransene skal vi lage av
på halmkjerne og dekorere
med det vi har av vintergrønne materialer, som laurbær, sypress, tuja, kristtorn og
nåletrær, i tillegg til litt
kongler. Den øvrige pynten
oppfordrer vi deltakerne til å
ta med selv, som litt bånd og
glitter, småfuglfigurer og liknende, forteller Elsa. På bordet
står det også to juletre-modeller. Ett laget av pinnebiter
stablet på hverandre, tredd

ned på en blomsterpinne, og
stjerne i toppen. Et annet laget
av sider fra et magasin.
— Det må helst være litt
stive tykke ark, understreker
Klara, — type mote-, design og
interiør-magasin. Ikke blankt
og tynt som i ukeblader,
presiserer hun.
I tillegg til disse tingene vil
de også lage gjenstander med
docoupage-teknikk. Det vil si
at man dekorerer esker, glass,
potter, bøtter, kar etc. ved å
våtlime servietter på gjenstandene. Gjennomtrukket av
liv får det preg av å være påtrykket.
— Kanskje finner vi mer
også, smiler de to. — Vi får se.
Litt snadder å spise og drikke har de også tenkt å by på.

ADVENTSVERKSTED FOR
VOKSNE i Fevik kirke lørdag
30. november, kl. 10:00-14:00.
Deltakeravgift kr 500,- .
Overskuddet går til Nye Fevik kirke.
Påmelding og ytterligere informasjon,
ring til Else Leivsen 92080041 eller Klara
Tveito 97698675. (Se artikkel side 12)
Påmelding innen 27/11.

Kunstutstilling
Fevik kirke 12. - 20. oktober 2019
Hovedutstiller:
Gro Mukta Holter
Andre utstillere:
Kjellaug Grimsby Mydland
Oscar Jansen
Kristian Finborud
Anita Igland Siring
Fevik barnehage

Lørdag 12. oktober kl.16.00
Åpning av kunstuka
Presentasjon av kunstnere
Musikalsk innslag ved utstiller Oscar Jansen
Onsdag 16. oktober kl. 20.00
Kulturkveld
Keltisk messe m/Helge Spilling og ProKor
Søndag 20. oktober kl.19.00
Avslutning av kunstuka
Konsert
Ellen Halvorsen Lervold og Bjørn Aslaksen m/band
Inngang kr. 250,Trekning av kunstlotteriet

Åpningstider
Lørdag 12. oktober kl. 16-18
Søndag 13. oktober kl. 13-15
Tirsdag 15. oktober kl. 18-20
Onsdag 16. oktober kl. 18-21
Torsdag 17. oktober kl. 18-20
Lørdag 19. oktober kl. 13-15
Søndag 20. oktober kl. 13-19
Søndag 20. oktober kl. 19 Konsert

Skapt
for å
skape

JULENATTINÉ-KOR 2019
Har du lyst til å synge i Julenattiné-koret?
Første øving er 6. november kl 20.00 i
Fevik kirke. Deretter alle onsdager fra 20.
november og frem mot nattinéen den 22.
desember

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
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SALMEN
fra

HILSEN
PRESTEN

menighetsRÅDET
F

PER ARNE GULSTAD
MENIGHETSRÅDSLEDER

Ny felles diakon
Trygve Nordby Bergland
(37) er ansatt i ny stilling
som felles diakon for Den
norske kirkes menigheter i
Grimstad. Bergland har mastergrad i diakoni fra MF og
er vigslet diakon. Han er for
tiden ansatt som diakon ved
Arendal kirkelig fellesråd i
samarbeid med Kirkens
bymisjon. Hans oppgaver
blir å lede og organisere
diakoniarbeidet i samarbeid
med menighetsrådene og
øvrige ansatte. Han vil også
arbeide for å rekruttere og
følge opp frivillige i diakoniarbeidet. For 2019 vil statlige
tilskudd dekke kostnadene
for stillingen, men fra 2020
vil kommunen være økonomisk ansvarlig. Bergland
vil tiltre stillingen i oktober.
Menighetsrådsvalget
Menighetsrådet utgjør
styret for menigheten og er
ansvarlig for menighetsarbeidet sammen med prestene og de andre ansatte.
Følgende medlemmer ble
valgt til nytt menighetsråd:
Vidar
Øvland
(826
stemmer), Anders Topland
(771), Anne Bjørkenes Christiansen (729), Maja Nordlie
(728), Bente Ø. Boye 717),
Reidun Haugeto (713), Inger
Lise Tønnesøl Gundersen
(702) og Simon P. Holmbakken (700). Følgende ble
varamedlemmer:
Randi
Heen (698), Siv Heidi
Haglund (696), Pia Julie Lia
(694), Hedvig V. Raael (694)

og Hilde L. N. Sagevik (664).
656 personer avga sin
stemme ved valget. Det er
planlagt felles møte 15.
oktober for det nye og gamle
menighetsrådet. Tema for
møtet er «Bli kjent med
menigheten og menighetsrådet». Menighetsrådet er
styret for Fjære menighet. Vi
ønsker det nye menighetsrådet lykke til med de viktige
og overordnede oppgavene
for menigheten
Nye Fevik kirke
Grimstad kirkelige fellesråd har Nye Fevik kirke som
første prioritet i sin handlingsplan. På siste møte i
Fellesrådet ble følgende beløp foreslått til kommunens
økonomiplan: 2020 - 2,5
mill, 2021 - 10 mill, 2022 - 15
mill, 2023 - 20 mill. Det blir
et stort løft med store utviklingsmuligheter
for
menigheten og lokalmiljøet.
Siste kirkebygg i Grimstad
ble oppført i 1896, så kanskje
det er på tide med litt nyutvikling. Fevik arbeidskirke
ble bygd på dugnad i 1975,
men den er for liten og
uhensiktsmessig til å dekke
dagens behov. For Fevik vil
det være verdifullt å få en ny
kirke i bydelen med 1/3 av
innbyggerne i kommunen.
Det er gledelig at H, AP, KrF
og S har programfestet
realisering av ny kirke på
Fevik. De fleste politiske
partiene har målsetting om
gode oppvekst-vilkår for
barn og unge, tilrettelegging
av eldreomsorg, blomstrende kulturliv, arbeid for
kristne verdier, utvikling av
lokale sentre i kommunen.

Da er satsing på Nye Fevik
kirke et godt virkemiddel.
Evaluering av
gudstjenester og
arrangement
Gudstjenester i Fjære kirke
og Fevik kirke er varierte og
godt forberedt. På grunn av
ferieavviklingen ble det
holdt færre gudstjenester i
sommer. Det var likevel fint
å ha en gudstjeneste i Fevik
kirke i juli. For fremtiden vil
vi se på muligheter for å
holde noen gudstjenester
med frivillig bemanning.
Sommerkvelder i Fjære kirke
ble godt besøkt og har vist
seg å dekke et behov. Det er
ønskelig at sommerkveldene
skal videreføres til neste år.
St Hans i Randvika samlet
1500-2000 deltakere i det
fine været. Både store og
små hadde det hyggelig med
mat og aktiviteter og bålbrenning som avslutning.
Mange frivillige gjorde at avviklingen gikk greit. Som tidligere har Fjære menighet
ansvar for parkeringen for
Fjæreheia. Publikum til
«Fruen fra havet» fikk anvist
plasser til bilene ved Fjære
kirke. Parkeringsavgiften går
til menighetens barne- og
ungdomsarbeid.
Årets
loppemarked gikk av stabelen med god oppslutning
og ga et godt økonomisk tilskudd til FMU. Menighetsrådet vil takke alle ansatte og
frivillige som har deltatt på
ulike arrangementer for
menigheten i det siste.

SALMEBOKEN NR 424 • TEKST: Mattias Orheim • MELODI: Mattias Orheim

Eg har ei teneste stor for Gud
frå dag til dag i det stille,
der kvardagsklede vert høgtidsskrud
og livsens småting så gilde.
Ja, skal eg eingong det store få,
eg må i truskap i alt det små
i Jesu fotefar lydig gå
og vilje det Jesus ville,
og vilje det Jesus ville.

Når då eg spør meg kvar arbeidsdag:
Kva ville Jesus vel gjere?
Så gjev han livsmod og arbeidslag,
så livet provar mi lære.
Om av og til det vert kvardagsfrått,
så det i striden går tungt og trptt,
med bøn og bibel vert allting godt;
for Jesus vil krafta vere,
for Jesus vil krafta vere.

gudstjenester & arrangement

Å finne sin plass
«Den som finner sin plass, tar ingen andres…»
(Thomas Sjödin)
Det er fint når noen opplever å finne sin rette plass – enten det
er i arbeidslivet, i frivillig arbeid eller ellers i livet. Det er tilsvarende slitsomt å kjenne på at en ikke helt trives med et
arbeid eller en oppgave. I kirka og menigheten er vi alle Guds
medarbeidere på en eller annen måte. Vi blir kalt til å være
«arbeidere i vingården» for å si det med et bilde fra Bibelen.
Oppgavene er mange og det er bruk for ulik kompetanse til de
forskjellige utfordingene. Noen oppgaver er mer synlige,
andre mer anonyme, men alt er viktig. Noen er ansatte og betalt for å gjøre en jobb, de fleste er frivillige medarbeidere i de
ulike oppgaver. Det er forskjellige tjenester og nådegaver, men
Gud kan bruke alle i menigheten. Det er som en kropp med
ulike lemmer og funksjoner, men som er en helhet og der alt er
like viktig og betydningsfullt. (1. Kor 12.)
I Fjære menighet er det mange frivillige som gjør en stor innsats. Det er flott – tusen takk til hver enkelt! Store arrangement
som Loppemarkedet på FMU og St.Hans i Randvika er gjennomført også denne sommeren. Gudstjenester, FMU, søndagsskoler, korarbeid, konfirmantturer, bibelgrupper, turgrupper, Alfsam, strikkekafé og seniorkafé, familieklubb og
trosopplæring… det er mange ting som går sin jevne gang og
som bygger gode fellesskap. Håper du kan finne din plass i
fellesskapet. Og nå har vi nettopp valgt nytt menighetsråd –
mange nye skal inn i utvalg og komiteer. Takk til alle som er
villige til å gjøre en innsats også i dette viktige arbeidet.
Å finne sin plass – det viktig for oss alle. Og det er viktig for
menigheten – at du finner din plass, som deltaker og medarbeider. «Du er du og du duger, og du passer perfekt i Guds
favn».
Hilsen Helge prest

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

KL

UKEDAG

ARRANGEMENT

Fevik kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fevik kirke
Bibelskolen
Fevik kirke
Fjære kirke
Fevik kirke
Fevik kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fevik kirke
Fevik kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fevik kirke
Fevik kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fevik kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fevik kirke
Fevik kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fevik kirke
Fjære kirke
Fjære kirke
Fjære kirke

06.10.
06.10.
10.10.
12.10.
13.10.
16.10.
17.10.
20.10.
20.10.
20.10.
24.10.
26.10.
27.10.
27.10.
31.10.
03.11.
03.11.
07.11.
09.11.
10.11.
10.11.
14.11.
17.11.
21.11.
24.11.
24.11.
28.11.
30.11.
01.12.
01.12.
05.12.
08.12.
08.12.
12.12.
15.12.

18:00
11:00
09:00
16:00
11:00
20:00
09:00
11:00
19:00
11:00
09:00
19:00
11:00
11:00
09:00
11:00
18:00
09:00
15:00
11:00
11:00
09:00
11:00
09:00
11:00
11:00
09:00
10:00
17:00
11:00
09:00
11:00
11:00
09:00
18:00

Søndag
Søndag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag

Temakveld med Dag Nordbø
Gudstjeneste v/Helge Spilling
Morgenmesse v/Hjalmar Bjerga
Åpning av kunst- og kulturuka
Fellesgudstjeneste på BiG
Keltisk messe v/Helge Spilling og ProKor
Morgenmesse v/Tore Laukvik
Gudstjeneste v/Tore Laukvik. Søndagsskole
Konsert med Ellen H Lervold og Bjørn Aslaksen
Gudstjeneste v/Helge Spilling
Morgenmesse v/Helge Spilling
Konsert v/Celebration gospelkor
1. klasses gudstjeneste for store og små v/Tore Laukvik
Gudstjeneste v/Helge Spilling
Morgenmesse v/Helge Spilling
Gudstjeneste v/Helge Spilling
Minnegudstjeneste v/Helge Spilling
Morgenmesse v/Hjalmar Bjerga
Høstbasar
Gudstjeneste v/Tore Laukvik
Gudstjeneste v/Helge Spilling
Morgenmesse v/Vidar Øvland
Gudstjeneste v/Tore Laukvik
Morgenmesse v/Tore Laukvik
Gudstjeneste v/Helge Spilling
Kodetropp TRO-gudstj. for store og små v/Tore Laukvik
Morgenmesse v/Helge Spilling
Jule- og adventsverksted med Klara og Else
Lysmesse med konfirmantene og Tore Laukvik
Gudstjeneste v/Helge Spilling
Morgenmesse v/Hjalmar Bjerga
Gudstjeneste v/Vidar Øvland. Søndagsskole
Gudstjeneste v/Helge Spilling
Morgenmesse v/Helge Spilling
Vi synger jula inn

STØTT BLI FADDER!
Swazihjelpen

– en verdig og personlig gravferd

Så er mi teneste stor for Gud,
og heimen han er mi kyrkje,
der arbeidstrøya er presteskrud
i alt mitt ærlege yrke.
Så er det heime i stova fred,
til alt mitt arbeid stig englar ned,
dei har Guds rike velsigning med,
som dagen så er min styrke,
som dagen så er min styrke.

TEKSTEN

Avdeling Fevik

Topland Begravelsesbyrå

I alt Guds vilje er underfull,
han har til Ordet seg bunde,
der perlesteinar og sylv og gull
til livsens byggverk vert funne.
Og når det eingong for alvor gjeld,
og livet prøvast skal gjennom eld,
Guds eige byggverk si prøve held.
Av småting vert storverk vunne,
av småting vert storverk vunne.

Velkommen til kirken

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

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

konto 2801.13.70103

Trolldalen øst 15, Fevik
konto 2801.02.58148

konto 3000.15.47107

20 Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til
skamme i noe, men at Kristus, nå som alltid, skal bli
opphøyd for alles øyne ved min kropp, enten jeg
skal leve eller dø.
21 Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning.
22 Men hvis jeg får bli i live, kan jeg gjøre et arbeid
som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal
velge. 23 Jeg kjenner meg trukket til begge sider:
Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen
med Kristus, for det er så mye, mye bedre. 24 Men
for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt
får leve. 25 Og fordi jeg er trygg på dette, vet jeg at
jeg skal bli i live, ja, bli hos dere alle og hjelpe dere
til fremgang og glede i troen. 26 Da skal dere få
rikelig grunn til å være glade og stolte i Kristus Jesus
for min skyld, når jeg kommer til dere igjen.
Fil. 1,20-26
ANDRE LESETEKST
35 Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren
lenger?» 36 Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37 Nå lot han ingen andre følge
med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38 Da de kom
til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk
som gråt og jamret seg, 39 gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor
støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40 De
bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets
far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet
lå. 41 Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr:
«Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42 Straks reiste jenta seg og
gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg
av undring. 43 Men han påla dem strengt at ingen måtte få
vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.
Mark. 5,35-43

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

3

Gjengen som har ansvaret for drift og vedlikehold ved Fjære kirkegård gjør en
kjempejobb for at gravplassen skal være et vakkert sted å besøke. Og det
mangler ikke på rosende kommentarer fra både lokale og tilreisende. Driftsleder
HÅVARD BACKE har et godt team med seg, i kirkegårdsarbeiderne HELGE
FLAATH og RUNE SKOMEDAL og kirketjener KAREN HORTEMO. Håvard ble
presentert i Fjæreposten nr 4/07, da han startet som kirketjener i Fjære. Helge
ble intervjuet i nr 1/09. Disse tidligere utgavene finnes på www.fjærposten.no

FOR TANKE OG TRO
FRA GABRIEL SCOTTS
FORFATTERSKAP
SCOTT OM
Å FORVALTE SITT GODS

Rune og kollega Erik Nielsen,
kirketjener i Grimstad. Fra
personlaltur til Tyskland i høst.

Kirkegårdsarbeider Rune Skomedal kan godt unne seg en pust i arbeidet og glede seg over synet av en vakker og velstelt
Fjære kirkegård. Her har han lagt ned mange arbeidstimer. Han kan ikke tenke seg noe bedre enn å jobbe her.

Et nytt liv på kirkegården
De er ikke så veldig synlige, og slettes ikke i mediebilde, folka som til daglig
sørger for å drifte og stelle Fjære kirkegård. Men arbeidet deres synes. Fjære
har en kirkegård å være stolt av. Den fremstår i dag som en vakker park.
Rune Skomedal er én av dem som har jobben sin her, en jobb han elsker.

F

PEER RØDAL HAUGEN
tekst & foto

I morgen, lørdag 5. oktober
har 49-åringen 9-årsjubileum
som kirkegårdsarbeider, en
jobb som på sett og vis har gitt
ham livet tilbake.
Rune er ikke bare glad i
jobben sin, han er også stolt av
den. En skal ikke ha prata
lenge med Rune før man
skjønner det, og smilet er aldri
langt unna. Etter 9 år kjenner
han et stort eierskap til
kirkegården. Den er på en
måte hans. I 2010 fikk han
tilbud om praksisplass her,
med støtte fra NAV, som et
forsøk på å komme ut av et liv
med rus.
– Denne jobben redda meg,
forteller Rune. Bak seg hadde
han 13 år med heroin, inn og
ut av fengsel for å sone
dommer.
– Livet hadde stått stille i 13
år, forteller han. Han henter
styrke i å være åpen om fortiden. Å spille med åpne kort
har vært viktig og riktig, for
ham. Det har han gjort hele

tiden, overfor dattera og
familie, husvert og arbeidsgiver.
I 2010 hadde han nådd
bunnen. Han orket ikke mer
rus, og motivasjonen for å
prøve å komme seg ut av det,
var der. Da var det godt å ha
gode hjelpere og forståelsesfulle mennesker rundt seg.
Uten dem hadde han ikke
kommet dit han er i dag, med
ting på stell og jobb i 50% og
framtidsplaner.
– Særlig har min mor vært
helt fantastisk, hun har stilt
opp hele veien og dytta meg
framover.
Tilbudet Rune fikk i 2010,
var jobb i 3 år, ikke noe fast.
Det var en prøve, og det gikk
bra, og han fikk fortsette. En
forsiktig start, med jobb fra 10
til 14, økte gradvis på til han
var oppe i 50% jobb — det
samme som han har i dag.
– Det gikk ikke lang tid før
jeg skjønte at Håvard og Helge
liksom regnet med meg, at de
trengte og verdsatte arbeidsinnsatsen min. Jeg kunne ikke
fått en bedre mottakelse enn

den de gav meg. Helge kjente
jeg en del fra før, men Håvard
var helt ukjent. Men også de
andre i staben, både på Fjære
og i storstaben i Grimstad
(kirkelig fellesråd) tok vel imot
ham. Rune skryter uhemmet
av folka han har rundt seg i
arbeidsfellesskapet.
– Jeg gleder meg til å gå på
jobb! Her skal jeg bli! Nå hører
jeg til her. Det er rart … jeg
føler at de 3-4000 som ligger
her på en måte løfter meg når
jeg går her og steller, smiler
han.
Rune har også opplevd å
grave graven for tidligere
venner, som ikke overlevde

stoffmisbruket. Så har han
skiftet og deltatt i begravelsen,
og etterpå gått til bake i
arbeidsklær og lukket graven.
– Det har vært fint å få være
så deltaktig i å gi dem en
verdig begravelse, kjenne på
den følelsen, forteller han.
I det hele hatt har han opplevd at sansene begynte å
virke igjen etter at han slutta
med rus. Kroppen var blitt
helt død for sanseinntrykk.
– Nå kan jeg glede meg over
blomstene, høre en fugl som
synger og solen som skinner,
sier han, og lar blikket gli over
kirkegården sin, før han
skynder seg tilbake på jobb.

Kirketjener Karen er en av Runes mange gode kolleger.

Lillepresten var hos ham
paa slutten, men hvad de to
snakket isammen er det
ikke et mennesk som vet
for sikkert. Det kom bare et
ord ut, at Ferdinand skulde
ha spurt før han vandret:
– Hadde jeg lov at sitte
med alle de pengene uten
at gjøre noget godt igjen?
Derimot husker folk
fremdeles hvad Lillepresten
uttalte om ham den tid han
forrettet ved begravelsen.
Han stod der med hat og
krave og samarie som
brukelig er ved denslags
anledninger, men endda
han var i fuldt ornat, lignet
han mer paa en stuert end
en prest. Og klokkeren
maatte trive ham i armen,
da han kastet jorden paa
kisten, saa han ikke skulde
gaa samme veien. Og
øynene hans stod breddende fulde, og underleben
stod riktig og dirret som
den skulde staa paa en fjær
— folk hadde ikke set ham
saa bevæget nogen tid.
– Et stort menneske, sa
Lillepresten og løftet stemmen sin, saa den kunde
høres vidt om — et godt
menneske, et fromt menneske, et eksempel for nogen hver —
Folk syntes nok at Lillepresten tok saa temmelig
hardt i, og det var heller
ikke saa frit, at talen vakte
adskillig forargels. Bæverne
skal jo være kloke skabninger, og de rystet paa
hodene sine, da de vandret
hjemover til middagen.
Særlig var naboen forarget,
han i bakken ved Sildeviken med den fine glaskulen paa flagstangen.
– Stort mennesk, knurret
han — stor tosk skulde
presten ha sagt, den største
som har været her paa øya
ialfald. Hvordan stelte han
ikke med pengene sine? Og
slikt skal kaldes eksempel?
Er det ikke harmelig at
maatte høre paa denslags
vas — —
Fra «Ferdinand» s. 181-182
(Gabriel Scott Selskabet 2019)

