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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 årDøpte

Oline Kismul Korsgaard 
Døpt i Fjære kirke 6. oktober

Kasper Njølstad Keen 
Døpt i Fjære kirke 6. oktober

Anna Larsen 
Døpt i Fjære kirke 6. oktober

Simon Bringsverd Edvardsen 
Døpt i Fjære kirke 20. oktober

William Mølstre 
Døpt i Fjære kirke 20. oktober

Odd Jakobsen Ljosdal 
Sølvi Andreassen 
Herbjørn Bård Svela 
Gerd Irene Blørestad 
Jan Petter Fossnes 
Egil Svendsen 
Synnøve Fjeldal 
Lilly Alvilde Sodefjed 
Rannveig Kristine Larseng 
Hermann Aase 
Ingrid Otelie Ås 
Thorhild Hodnebrog
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Noen bilder har fått «evig liv». De vil bli stående i historien 
som minnesmerker over viktige, ja, bortimot utrolige 
hendelser. Bilder fra da Berlinmuren ble åpnet på kvelden 
11. november 1989 var nesten ikke til å fatte for oss som 
opplevde det. Et skille som hadde stått som et nærmest 
uoverstigelig stengsel mellom mennesker, var historie. 

Et annet slikt bildeminne er fra plenen foran Det hvite 
hus i Washington, hvor palestinernes leder Yasir Arafat 
rekker fram hånden og Israels statsminister Yitzhak Rabin 
nølende tar imot og besvarer. Et håndtrykk som signa -
liserte at fred og forsoning bare kan oppnås dersom man er 
villig til å gi og ofre i stedet for å ta og kreve.  Og Rabin sa det 
rett ut: «Det er vanskelig å stå her i dag.» Det  sa han fordi 
han som soldat hadde viet hele sitt liv til krigen og kravet, 
og det eneste han hadde fått ut av det var tap og lidelse. Og 
Arafat i like måte. Håndtrykket, forsoniningsmøtet, var en 
ydmykelse og en innrømmelse av å ha tatt feil. Dessverre 
har det vist seg i ettertid hvor skrøpelig vår gode vilje kan 
være. Man kludret det til, begynte å forhandle i stedet, og 
ble aldri enige om balansen mellom å gi og ta. 

Selv om to lederne ikke nådde frem med sitt forsonings-
forsøk, og at det som lovet så bra nå ser ut til å ha strandet, 
var det like vel et sterkt bilde på det som også er  Guds måte 
for å skape forsoning — den eneste mulige. Mennesket 
klarte bare ikke å gjennomføre.  

Den amerikanske munken Thomas Merton (1915-1968) 
hadde sett at forsoning var en reise rett ned. En gang ble det 
rigget opp en diger heisekran i nærheten av huset der han 
bodde. I papirer som han etterlot seg fant man et 
amatørfoto av heisekroken og wiren. På baksiden hadde 
han skrevet: «Det eneste kjente portrettet av Gud.» For 
munken var sammenhengen helt klar: Guds forsoning 
senker seg dypt ned for å kunne løfte. Slik måtte det skje. 

Denne reisen rett ned er julen, og det er påsken. Guds 
forsoning er ensidig og senker seg helt ned på bunnen, og i 
påsken når den sitt dypeste dyp. Gud kommer oss ikke i 
møte i noen slags forhandling. Han stiger selv ned. For deg 
og meg og alle er dette en utstrakt hånd og vår eneste 
mulighet til å bli forsonet med Gud, med oss selv og med 
hverandre. «Fra krybben til korset gikk veien for deg. Slik åpnet 
du veien til himlen for meg», synger vi i en julesang. 

Også i forholdet mellom mennesker er Guds måte fasit-
svaret og det mønsteret vi må følge om vi vil skape fred. 
Det fungerer ikke å kreve at motparten skal betale prisen 
ved å gi. Vi må selv være villige til å ofre og gi. Da kan det 
være håp om at motparten opplever det som den kjærlig-
hetshandlingen det er, og svarer med samme sinnelag.  

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at 
han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre 
synder. (1. Joh. 4,10) 

Berlinmurens fall var en historisk begivenhet og en glede 
for mange, som opplevde at et viktig stengsel var borte. 

 Jesus som fødtes inn i vår verden var også en historisk 
begivenhet, og åpnet Guds rike for alle: 

Engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor 
glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser 
i Davids by; han er Messias, Herren. (Luk. 2,10-11)

Leo Hegland 
Døpt i Fjære kirke 20. oktober

Eline Uldal Garmo 
Døpt i Fevik kirke 27. oktober

Even Frivoll Igland 
Døpt i Fjære kirke 3. november

Harald Lien Strat 
Døpt i Fjære kirke 3. november

Sebastian Karlsen Salvesen 
Døpt i Fjære kirke 17. november

Brede Støme 
Døpt i Fjære kirke 17. november

Odin Forfot 
Døpt i Fjære kirke 17. november

Isak Forfot 
Døpt i Fjære kirke 17. november

Kristian Duus Andersen 
Døpt i Fevik kirke 24. november

 

 
Barn og unge i Fjære menighet trenger din støtte! 
 
• Barn og unge trenger trygge møteplasser der de får ha det gøy, 

blir sett og inkludert i et kristent fellesskap. 
Du kan være med å gjøre dette mulig ved å bli fast giver til Fjære 
menighets arbeid blant barn og unge. 

• I nettbanken kan du ordne med en fast månedlig betaling til 
bankkonto 2840.31.19581. Merk betalingen «En god start». 

• For mer informasjon kontakt menighetskontoret på tlf. 370 90113 
eller send en epost til  iwl@grimstad.kirken.no 

 
Tak for din støtte!

MÅ HERREN 
VELSIGNE DEG  
OG BEVARE DEG, 
 
HERREN LA SITT  
ANSIKT LYSE  
OVER DEG OG 
VÆRE DEG NÅDIG,  
 
HERREN LØFTE SITT 
ÅSYN PÅ DEG  
OG GI DEG FRED!

ORDET BLE MENNESKE (Joh. 1,1-5) 
I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Han var i 
begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.  
Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i 
mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

JULEBEVEGELSEN 
Alle fortellinger handler om noe. Nå er det jul, og jula er en 
fortelling som handler om Gud og at Gud rører på seg. Guds 
beveglese går nedover. Og når den treffer det laveste punktet 
den kan nå, når Gud kommer til den ugifte mora, til stallen, til 
bakken, da begynner bevegelsen å renne over, til sidene. Til slitne 
gjetere og fjerne stjernetydere. Ned i grøftekantene og 
avgrunnene, til randsonene og de som er utenfor, det som er 
langt borte. 
Jula er Gud som sier: Jeg vil være der menneskene er. Alle 
mennesker. De alminnelige, mødrene og stefedrene og gjeterne 
og kongene, men også de som ikke er verdige, innafor eller 
akseptable. Gud finner sitt hjem hos menneskene. 
 
Levi Henriksen / Olav Egil Aune / Hans Ivar Stordal / Elin Krogedal / Åste Dokka 
(red. av Hellig Jul, Julehefte fra Vårt Land Forlag)
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Er du villig til å ta et skritt i tro? Det har mange av hverdags-
heltene vi leser om gjort. Ifølge leksikon er hverdagshelter ‘al-
minnelige, hverdagslige personer som utfører en enkelt-
stående heltedåd, eller det er personer som tappert og selv-
oppofrende utfører, utholder hverdagslige gjøremål’. De er 
mennesker som villig og ydmykt har stilt seg tilgjengelige for å 
gjøre noe for andre mennesker eller for Gud. Hva slags 
mennesker er det som er hverdagshelter? Hverdagsheltene 
har ikke superkrefter slik som Supermann, eller er halvguder 
med superintelligens, de er ikke nødvendigvis muskuløse og 
topptrente, eller har høyteknologiske våpen. Hverdagshelter 
kan være rike, ressurssterke mennesker, eller de kan være 
ulærde, fattige, små. En hverdagshelt kan egentlig være hvem 
som helst, en som er villig til å ta et steg ut i tro. 

Bibelen har mange store og små helter. Alt fra Daniel i 
løvehulen, lille David mot store Goliat, sterke Samson, Salomo 
med sin store visdom, tapre Stefanus som ble den første 
martyren. Og så har vi også disse som er litt mindre kjent, 
men som like mye er helter eller hverdagshelter i Bibelen. 
Som for eksempel de to hebraiske jordmødrene som unnlot å 
følge faraos befaling, og lot de hebraiske guttebabyene de tok 
imot få leve. En vanlig arkitekt som het Besalel ble kalt til store 
oppgaver i forbindelse med håndverksarbeidet med Paktens 
ark, kobberalteret og tabernakelet. Ester var ei vanlig, men 
vakker jente som ble dronning og reddet sitt folk. En liten gutt 
delte nistepakka si med Jesus, og det ble nok mat til mange 
tusen mennesker. Alle disse var vanlige mennesker som tok et 
skritt i tro, stilte seg villige og tilgjengelig for Gud og men -
nesker. Gud kan bruke alle mennesker. 

Så har vi også denne unge, ugifte, fattige jenta, antagelig 
bare 12-14 år. Hun kom ikke fra en fornem familie, og 
antagelig ingen i Nasaret så på henne som noe spesiell. Men 
Gud valgte henne til en av verdens viktigste oppgaver, og hun 
sa ja. «Men engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har 
funnet nåde hos Gud. Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, 
og du skal gi ham navnet Jesus … Da sa Maria: Se, jeg er Herrens 
tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» (Lukas 1,30-
31 + 38). Maria stiller seg til ydmykt til rådighet, hun tar et 
skritt i tro og stoler på at Gud vil være med henne hvert skritt 
på veien. Maria gjorde et modig valg. Det var nok ikke så 
enkelt som det virker i julespillene i våre kirker. Hun var 
trolovet med Josef. Ville han tro henne? Hun risikerte å bli of-
fentlig uthengt eller steinet. Hvem i hele Nasaret ville tro at 
barnet hun bar var Guds sønn og verdens frelser?  

På samme måte som Maria, gutten med nistepakka, Ester, 
Besalel, de hebraiske jordmødrene, og alle de andre mennes-
kene vi leser om i Bibelen, kan også vi ta et skritt i tro, være 
ydmyke, tilgjengelige og villige. Vi er hverdagshelter; vanlige 
mennesker som kan bli brukt av Gud. Vi kan si «Herre, her er 
jeg, send meg! 

Ønsker dere alle en velsignet julehøytid.

Et skritt i tro

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

Riktig svar: 
1.  1. Komme 
2.  2. Gabriel 
3.  X. Hyrdene 
4.  1. Galilea 
5.  X. De vise menn

1    Hva betyr ordet advent? 
     1. Komme   X. Vente   2. Gå 
2     Hvilken engel fortalte Maria at hun skulle føde  
     en sønn? 
     1. Mikael   X. Rafael   2. Gabriel  
3     Hvem var de første som kom og hilste på  
     Jesusbarnet? 
     1. De tre vise menn   X. Hyrdene   2. Englene 
4   Hvilken landsdel ligger Nasaret, som Jesus  
     vokste opp i? 
     1. Galilea   X. Judea   2. Samaria 
5    Hvem sa: «Hvor er jødenes konge som nå er  
     født?» 
     1. Herodes   X. De vise menn    
     2. Keiser Augustus

BIBEL quiz
F INGUNN METVEIT OLSEN 

MENIGHETSPEDAGOG

Hvem er den usynlige 
vennen? Hvem er denne 
personen som har lang kjole, 
skjegg og går på vannet? 
Hvordan går det an? 7-år-
ingene er med på Kodetropp 
TRO, og vi undersøker litt 
mystiske og uvanlige ting. I Bi-
belen er det mye underlig, for-
underlig, og vidunderlig. Og 
det er nettopp dette disse 2. 
klassingene får være med på å 
undersøke, og undre seg over.  

Helgen 23. og 24. november 
samlet 7-åringene seg i Fjære 
kirke til Kodetropp TRO. Det 
var samling på lørdag for-
middag og gudstjeneste med 
utdeling av bok på søndagen. 
Dukkevennene Frank og Fia 
var som vanlig med på sam-
lingen. Barna undersøkte hva 
som var forskjellen på kirka og 
deres hus. Underveis fant vi ut 
at begge «husene» er et 
«hjem»: Kirken er også vårt 
hjem, og den tilhører oss alle!  

Barna hadde forberedt 
prosesjon, sanger, bønner til 
gudstjeneste, samt søndagens 
kirkekaffe, nemlig pepper -
kake kirker! 7-årngene fikk ut-
delt bok av forfatter Kari 
Vinje, og kunne velge mellom 
«Gud og jeg er venner» eller 
«Den usynlige vennen».

Eiring Heimdal ved de flotte pepperkakekirkene

Isabel Espenes Askildsen og Siri Jørgine Stähr Elvebakke 
valgte boka «Gud og jeg er venner».

Tid for 
undring

• Menigheten vår har mange ulike arrange -
ment og tilbud for barn og unge.  Til sammen 
er dette med på å gi trosopplæringen for barn 
og unge, både bredde og dybde. Det ønsker vi 
å kunne fortsette med. 
 
• På nyåret vil vi derfor utfordre flere til å støtte 
menighetens arbeid blant barn og unge. 
 
• Vi vil også ha en trekning før påske der en av 
våre givere får en hyggelig overraskelse. 
 
• Bli med, og Gi en god start!

GI :
en god start

Det har vært julevand-
ringer i både Fevik og 
Fjære kirke (t.v. og under) 
og adventsamling (over) 
0for 5-åringer i Fevik kirke.

Glimt fra adventstida
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 
• 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. 
 
 
VOKSNE 
• MORGENSANG, FJÆRE kirke 
Hver torsdag kl. 09:00 
• FJÆRE KAMMERKOR, FJÆRE kirke 
øver i Fjære kapell onsdager kl. 19:30-21:30 
• PROKOR, FEVIK kirke 
øving onsdager i oddetallsuker, kl. 20:00-22:00 
• 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
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BIL & KAR.VERKSTED 
Lillesandsvn. 29, 4877 GRIMSTAD 
Tlf. 37252930  •  www.jpthygesen.no

Harvey Johnston, convener 
(omtrent fylkesordfører) på 
Orknøyene, besøkte Grim-
stad og Fjære den første 
helga i november. Han fikk 
gleden av å hogge årets jule -
tre til katedralen i Kirkwall 
på Orknøyene.  

I den anledning fortalte han 
om Orknøyenes sterke his-
toriske bånd til Norge og 
Fjære. Den senere orknøy -
jarlen, Kale Kolson — Ragnvald 
Orknøyjarl, vokste opp på 
Agder og kanskje nettopp på 
Bringsverd. Og folket på den 
lille øya føler seg i slekt med det 
norske. 

På tradisjonelt vis vandret 
Fjærefolk og andre ut langs 
Mørkvei og inn i Bringsvær-
skogen. Der ble det fyrt opp 
bål, kaffikjelen kom på og 
praten gikk ivrig. Her deltok 
små barn og godt voksne, her 
deltok Grimstads ordfører og 
varaordfører, sogneprest og 
stortingsrepresentant. Og helt 
vanlige folk som setter pris på 
bånd mellom mennesker på 
tvers av hav og nasjon. Flere 
ganger har grupper fra Fjære 
besøkt Orknøyene, og like 
mange ganger har vi fått gjen-

visitter. Slik utvikles gode rela-
sjoner. 

Tidlig i desember inviterer så 
folket i Kirkwall til «Tree 
ligthening Ceremony», og da 
er folk fra Grimstad hjertelig 
velkomne. I år dro bl.a. Per-
Kristian Finstad og Ove Bach 
over. Her ble utvekslet hilsener 
fra kommune, menighet og 
historielag. Og helgen bød på 
gjensyn med mange gamle 
kjente. På gudstjenesten i St. 
Magnus-katedralen talte sjø-
mannsprest og grimstadjente 
Cecilie Jørgensen Strømmen, 
gift med den norske ambas-
sadøren i London. 

Mer enn tretti ganger har 
Fjære historielag, Fjære 
menighet og Grimstad kom-
mune trukket sammen for å få 
dette til. Hordaland fylkeskom-
mune gir hvert år et tre til 
utendørs pynting, mens fjære-
treet pyntes inne i katedralen. 
Og det settes stor pris på 
trærne på den nær treløse øya.

«Orkney is the most norsk outside Norway!»

Presenter  
ditt firma i 

Vi trenger deg, 
og kanskje  

trenger  
du  

oss?

Fjæreposten

Årets juletre fra Fjære til St. Magns-katedralen i Kirkwall er felt. I år var det convener Harvey Johnston som hadde oppgaven å felle treet i Bringsværdskogen.
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Afrika og Hesnes 
Når en ung mann med opp-
vekst på to kontinent, Afrika 
og Hesnes, hiver seg på som 
romanforfatter, er det egentlig 
ikke å undres over at spinner 
opp et plott i tiden og kretsen 
rundt vår sagahelt Ragnvald 
Jarl, som i denne sammen -
hengen definitivt var født og 
oppvokst på Bringsverd, og 
ikke på Lindesnes eller noe 
annet ubetydelig sted. Amund 
Rannestad kom sammen med 
sine misjonærforeldre fra 
Etiopia til Drottningborg og 
begynte på Hesnes skole. I dag 
er han lærer ved Kvitsund vid. 
skole, har en master i historie-
og debuterer altså som for-
fatter med middelalder roma -
nen «Den andre søn nen» på 
Kolofon forlag. 

 
Bestialsk åpning 

Jeg skal ikke underslå at les-
ingen nesten var over før den 
var begynt. Den første siden 
var nesten nok. Det bestialske 
i skildringen tok først helt 
lysten til å lese videre. Men jeg 
hadde bestemt meg, og be-
gynte på nytt etter noen dager. 
Og så ble jeg dratt med. His-
toriefortelleren tok over, og 
selvsagt hjalp det godt på at 
lokale steder etter hvert 
dukket opp i fortelligen — 
Bringsverd Vikkilen, Temse, 
Hesnes, Eskedal, Fjæreheia, 
Åmli, Gjerstad … sammen 
med kjente skikkelser fra his-

torien. Mye storfolk gjester 
gården ved Temse. 

 
Fakta og fiksjon 

Selvsagt har forfatteren tatt 
seg friheter og trumfet his-
torikeren. Akkurat hvor og når 
fantasien tar over for fakta tør 
jeg ikke stå inne for, og sant og 
si er vel også en del av his-
torien solid fundert på litt 
fantasi og antakelse. 

Dette er ikke en roman om  
Ragnvald Orknøyjarl (født ca 
1100, død 1158), selv om han 
finnes i kulissene og vi be-
finner oss tidlig på 1100-tallet. 
Også litt av persongalleriet 
rundt den historiske Ragnvald 
er med. 

Striden om hvor Ragnvald 
egentlig kom fra, er vel kjent 
— også at man her i Fjære 
holder hardt på at han kom fra 
Bringsverd. Følgelig vil nok 
lesere fra Fjære være nys-
gjerrige på hvordan for-
fatteren behandler denne 
delen. Her har Rannestad tatt 

noen grep som vil overraske 
leseren.  

Slik vi kjenner historien 
rundt Ragnvald Jarl, som ble 
Jarl av Orknøyene og fulgte i 
sporene etter sin fredsæle 
onkel Magnus, handler 
Rannestads roman mye om 
nettopp dette skiftet, at kris-
tendommen får feste i det 
norske samfunnet og i 
menneskenes liv. Nye verdier 
leder til annerledes valg. For-
tellingen blir både levende og 
tanke vekkende når Rannestad 
skildrer hvordan det bryter på 
dypet hos Asbjørn, og vilket 
inntrykk møte med kristne 
andre steder påvirker kors-
fareren fra fra Fjære. Hilke 
tanker kan viking og korsfarer 
på tokt ha gjort seg. Ranne-
stad skildrer livet og tankene 
til Asbjørn fra Bringsverd som 
en slags forløper til Ragnvald 
og det han skulle komme til å 
stå for som jarl på Orknøyene. 
Asbjørn har en fot i hver leir. 

Brytningene mellom det 
gamle og det nye går rett gjen-
nom familien på lendmanns-
gården Bringsverd. Påvirk-
ningen kommer ikke minst fra 
den engelske presten i Fjære 
kirke. 

Rannestad forteller at han i 
utgangspunktet hadde med 
mye mer av det historiske 
stoffet, men at forlagene han 
hadde kontakt med i starten 
ville tone ned denne delen, og 
legge mer vekt på fiksjonen. 

«Den andre sønnen»
VI SYNGER JULEN INN 
i Fjære kirke søndag 15. desember 
kl 18.00. 
 
 
JULETREFEST i Fevik kirke 
søndag 5. januar kl 16.00. 
Barnekor, andakt, juletregang og nis-
sebesøk. Ta med julekakerester til felles 
kakebord. 
 
 
SMÅBARNGUDSTJENESTE  
i Fevik kirke søndag  
12. januar  
kl 11.00. 
1- og 2-åringer 
er invitert (født 
i 2018 og 
2017) Utdeling 
av bok. 
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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

F JARL VIDAR ERICHSEN 
tekst & foto

BOKMELDING  MIDDELALDERROMAN MED HANDLING FRA FJÆRE

BILDET, f.v.: Ove Bach, Bjørn 
Bergshaven, Reidun Bergs-
haven, Per Kristian Finstad, 
Erling Vik, Aslaug Vik og 
Cecilie Jørgensen Strømmen 
fra Grimstad var tilstede da 
Fjære-grana ble tent i St. 
Magnus-katedralen i Kirkwall 
på Orknøyene. 

FOTO: LESLIE BURGHER

Å finne den gode stillheten er 
prosjektet bak Jostein Ørums 
syvende bok, «Den skjøre 
stillheten». I tolv kapitler tar 
han leseren med til steder som 
har betydd noen for ham selv. 
I et moderne liv har stillheten 
stadig kummerligere kår, og 
man må gjøre noen valg for å 
gi stillheten plass, og man må 
stenge noe av eller ute for å 
kunne høre den. Den er skjør. 
Den er truet.  

Boken og jakten på tapt 
stillhet er en reise, både i 
tanken og i geografien. Derfor 
oppleves det som et paradoks 
å oppdage at alle stedene han 
besøker har det ved seg at de 
nettopp er et sted, det ligger 
der det ligger, med røtter i 

jorden og historien. Mennes-
kene på stedet har slått rot 
der. Den reisende kommer for 
å finne og lære, og drar videre, 
og kommer før eller siden 
hjem.  

Og der lander også for-
fatteren til sist. Skal stillheten 
få levekår må den også ha 
plass hjemme. «Dersom jeg 
skulle være avhengig av å 
komme meg vekk til et annet 

sted for å finne stillhet, har jeg 
et stort problem», skriver 
Ørum. «Hjemme er mitt 
sted». Jeg tror det er Paulo 
Coelho som forteller et sted, 
muligens i Alkymisten, om 
han som legger ut på en stor 
reise for å leter etter 
«skatten»,  og kommer hjem 
og finner ut at det han egent-
lig lette etter var å finne 
hjemme. Den er der, men er 
lett å overse, overhøre, over-
døve, fordi den er så lavmælt 
og skjør. «Stillheten er nesten 
alltid rett rundt hjørnet. Men 
det er også forstyrrelsen» slår 
Ørum fast. «Det behøves 
gjerder rundt stillhetens 
blomster. Og da vil stillheten 
blomstre av seg selv». 

BOKMELDING  LANDVIKS FORFATTERPREST OM STILLHET

Å gjenfinne stillheten

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!
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Til sist og til sist —  allerede før 
han var født var han uønsket. 
Bibelen forteller om Joserf og 
Maria da de kom til Betlehem, 
at det var ikke rom for dem. 
Det vil si: Ingen ville ta imot 
den gravide Maria. Å ta i mot 
en gravid kvinne betydde at 
man ble uren. 

Når Jesus skal under vise om 
hva det vil si å elske sin neste, 
så velger han en samaritan til 
sin fortelling. En samaritan var 
for jødene en ikke-troende. De 
som hadde «alt på stell» i for-
telling, unnlot å hjelpe fordi de 
hadde regler å dekke seg bak. 
Regelen var at om man rørte 
ved en døende så ble man 
uren. Samaritanen lar regel 
være regel — å hjelpe er vikti -
gere. 

— Jesus gikk til angrep på 
religiøse regler som hindret 
mennesker i komme nær Gud, 
sa Nordbø, og tok for seg noen 
hendelser fra Jesu liv. 

— Jesus lagde skikkelig 
rabalder da han gikk løs på 
kremmerne i tempelet. Bi-
belteksten lar oss forstå at Jesus 
var rasende, og han nøyde seg 
ikke med å argumentere, han 
handlet — veltet bord og 
boder. Handlingen gjør his-
torien enda kraftigere. Hva var 
det som gjorde ham så sint? 

Tempelet og presteskapet 

hadde etablert en business 
hvor de «riktige varene» bare 
kunne kjøpes i tempelet, til en 
mye høyere pris enn på gaten. 

Kjøp og salg som foregikk i 
tempelet hindret fattige fra å 
komme inn, påpekte Nordbø. 
— Og igjen: Regler hindret 
mennesker fra å komme nær 
Gud. Denne handlingen irri -
terte de religiøse lederne så 
kraftig at de fra da av la planer 
for å bli kvitt ham. 

En annen slik hendelse hvor 
Jesus «tramper i salaten» er 
fortellingen om hans møte 
med kvinne ved Sykarbrønnen. 
Også hun er samaritan, og i til-
legg kvinne. Her er alt galt, det 
vil si;  ikke etter reglene. Jesus 
tiltaler en samarita, og hun er 
kvinne, og i tillegg en kvinne 
med dårlig rykte. Hun har hatt 
fem menn, og den mannen 
hun lever med nå er ikke 
hennes. Utfallet av denne 
samtalen er at kvinnen i 
realiteten blir den første mi-
sjonær, i det hun straks drar 
inn til byen sin og forteller om 
møtet med Jesus. 

Også Bergprekenen var 
Nordø innom. Saligprisninger 
var en vanlig form på Jesu tid, 
men da var innholdet om de 
vellykkede. Jesus snur per-
spektivet helt på hodet, og 
priser de fattige. 

Det er altså noe ved Jesu lære 
som sprengte datidens grenser 
for skikke og bruk og for etab-

lerte regler. Og disiplene mur -
ret.  

Nordbøs utfordring var: Hva 
har vi tatt best vare på? Mur-
ringen og engstelsen for å 
komme på kant med regler og 
menneskers oppfatninger, eller 
det radikale i å rydde hind-
ringer av veien slik at 
mennesker kan komme nær 
Gud? 

— Det er viktig å se bakover 
for så å se fremover, sa Nord-
bø, — når vi utfordres til å ta 
nye valg i dag, der vi våger å 
bryte med det som hindrer oss 
i å vise kjærlighet. 

Han eksemplifisesert dette 
med dagsaktuelle saker, om 
Arne Viste som sto tiltalt for å 
gi jobb til papirløse flyktninger, 
og om biskop emeritus Gunnar 
Stålset som uttalte at det var 
bedre å bryte loven enn å la et 
menneske sitte uten ha noe å 
bruke livet sitt til. 

I fortsettelse av salmen 
«Milde Jesus, du som sagde », 
synger vi: «La meg minnes ditt 
eksempel …». Og eksempelet 
var radikale ord og radikale 
handlinger for å rydde veien 
slik at mennesker kunne kom-
me nær Gud. 

I praten og spørrerunden 
over kveldsmaten etterpå 
dreide samtalen seg særlig om 
opplevelsen av lover og regler 
kolliderer med egen samvittig -
het og opplevelse av hva som 
er rett.

Hva var det 
egentlig du 
sa, Jesus?
Dag Nordbø hadde valgt et 
spennende tema for sam-
lingen under vignetten «Godt 
naboskap» i Fevik kirke 6. 
oktober. «Milde Jesus, hva var 
det egentlig du sagde?» 
Underforstått, har vi som kirke 
virkelig forstått og tatt kon-
sekvensene av det radikale i 
Jesu ord og handlinger? Med 
noen hendelser fra Jesu liv 
pekte han på hvor grundig 
Jesus kolliderte med regler, 
takt og tone — så grundig at 
han til sist var uønsket. 

F PEER RØDAL HAUGEN 
tekst & foto

Dag Nordbø har vært domprost i Kris-
tiansand og kommunikasjonsdirektør i 
National Oilwell.

Det er fredagskveld! Det er 
fredagstaco! Det er muff-
inspynting, luftgeværskyting, 
juleverksted, skjærgårds-
dansen, andakt, FMU band, 
adventskalender, gøy og 
moro. Det er FMU mini for 
10-åringer siste fredag i 
november! 

FMU mini er kun en kveld 
for 5. klassinger. En smakebit 

av Fjære menighets ungdoms-
arbeid med litt ekstra. Det er 
jo ikke taco og muffins på van-
lig FMU hver gang, men av og 
til.  10-åringene får oppleve 
fmu-lokalene, møte noen av 
Fjære menighets ungdommer 
(og noen ansatte), høre sang 
og musikk som blir brukt på 
«ordentlig» FMU, i tillegg til 
litt adventskos. Barna får med 

seg en annerledes advents-
kalender som er en god hjelp 
til å være lys i mørket, lys i 
andre menneskers liv, eller 
rett og slett en superhelt! Altså 
en som hjelper andre, både 
her hjemme i nærmiljøet, men 
også i andre land. God advent 
og god jul!

En forsmak på FMU

det skjer 
ganske SNART

SENIOR-KAFÉ FOR MENN 
Program våren 2020 
Torsdag 23. jan. kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest:  Bent Sætra 
Tema:  Fevik og turisme 
Torsdag 27. febr. kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Reidar Nørsett 
Tema: Fra pilegrimsturer til Santiago de 
Compostela 
Torsdag 26. mars kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Lisbeth Sætra 
Tema:  Naturbilder fra nærmiljøet 
Torsdag 16. april kl 12.00 i Fevik kirke 
Felles samling med Strikkekafeen 
Gjest: Ulrik Kirkedam 
Tema:  Torungenes historie 
Torsdag 28. mai kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Svein A. Wehus 
Tema:  Om snurrepiperier og antikviteter 
Deltakerne oppfordres til å ta med gamle 
ting. 
 
Vafler og kaffe. Utlodning. 
Ta med deg en venn og kom!

STRIKKE-KAFÉEN 
Program våren 2020 
Torsdag 9. januar kl 12.00 i Fevik kirke 
Kirsti Berntsen forteller om Hulda Garborg. 
Torsdag 13. februar kl 12.00 i Fevik kirke 
Ellen Torsdalen har skrevet bok, «Mors 
døtre». Fornorsking og ensretting møter 
samiske og kvenske barn når de be-
gynner på skolen. (For de fleste av mors 
døtre i denne romanen gav ikke skolen 
dem noe positiv lærdom for livet. De fikk 
stort sett klare seg med det de fikk med 
fra hjem met. Noen trosset likevel taper-
stemplet skolen hadde gitt dem. I denne 
romanen følger vi fem søsken fra barn til 
voksenlivet. Tiden er 1930-årene et sted i 
Nord-Norge.) 
 
Torsdag 12. mars kl 12.00 i Fevik kirke 
Kåseri av Ingrid Eskildt,  tidligere ansatt 
v/Ansgar bibelskole. 
Torsdag 16. april kl 12.00 i Fevik kirke 
Ulrik Kirkedam kåserer om livet på 
Torungene i tidligere tider. 
14. mai kl 12.00 i Fevik kirke 
Vårsang v/ Kirsti Pedersen Haugen
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I verkstedet sitt bak huset på 
Killegård lager Ulf Jenssen de 
flotteste skutemodeller du kan 
tenke deg. Den pensjonerte 
mekanikeren og reisemon -
tøren storkoser seg med hob-

byen som skutebygger. Etter 
finishen på arbeidet  å dømme  
må han sies å være i ypperste 
klasse av modellskutebyggere. 
En skulle ikke tro at dette er 
noe han har holdt på med 
bare siden 2012. Men nå er 
han hekta på skuter. 

— Fingernemheten har jeg 

nok fra far. Han var elektriker 
og utrolig flink med henda, og 
tok meg med på alt. Så jeg har 
alltid hatt et hobbyrom, for-
teller den opprinnelige Skiens-
mannen som har gjort grim-
stadmann av seg, i alle fall for 
en tid. Hele slekta er i fort satt i 
Skiens-trakten, så det spørs … 

Ulf har laget modeller av 
både «Christian Radich» og 
«Sørlandet», og for tiden har 
han «Statsråd Lehmkuhl» på 
beddingen — alle i 3-meters-
klassen. Den siste skal være 
ferdig til sommeren. 

«Statsråd Lehmkuhl» blir 
hans 13. skute.  

— Hvor befinner de to andre 
storskutene seg? 

— «Sørlandet» ble kjøpt av 
Norgesgruppen, og står nå i 
glassmonter hos ASKO i 
Lillesand. Bare glasset veier 
over 500 kg, forteller Ulf. 

— Den ble veldig fin, inn-
rømmer Ulf, og er tydelig for-
nøyd med det arbeidet. 

— Men «statsråden» skal 
også bli flott, lover han. Den 
skal rigges med fulle seil oppe. 
En kamerat som er buntmaker 
skal sy seilene.  

— Den kommer til å bli litt 
av et syn, tror han.  

— Men jeg må rive ut døra 
for å få den ut herfra, smiler 
han.  

— Det går ikke på noen 
annen måte.  

 «Christian Radich» eier han 
foreløpig selv. Den var utstilt i 
Arendal under Arendalsuka, 
og står fortsatt hos Lauvland 
Optikk i Arendal. Men den 
skal til Oslo. Ut over det 
holder Ulf kortene tett ved 
brystet, og sier ikke annet enn 
at det er en der inne som har 
store planer … 

— Hvem skal ha «Statsråd 
Lehmkuhl» da? 

— Tja, si det… det dukker 
kanskje opp en bergenspatriot 
med litt god råd..., smiler han. 
Men han vet ikke om noen fo-
reløpig.  

For Ulf er arbeidet primært 
hobby og morro. Men det det 
er klart — det går med noen 
timer. Rundt 2000 timer gikk 
det med til å bygge «Sør-
landet». Enkelte smådeler 
kjøper han ferdig, men det 
aller aller meste er håndlaget 
ned til minste detalj. Han viser 
meg dekket på «Statsråd 
Lehmkuhl», som er lagt med 
teakplank, og natet som i 
virkeligheten. 

I verkstedet står også skuten 
han laget til kapellet på Riks-
hospitalet, et rom Ulf brukte 
mye i tiden mens kona var til 
behandling, før hun døde. 
Men en kar hadde ramponert 
rommet og knust monter og 
deler av skuta. Men Ulf har 
fikset den opp igjen, og nå er 
den er klar til å komme på 
plass igjen i kapellet. En del av 
skutene hans er blitt kirkeskip, 
det gjelder blant annet 
Lillesand kirke. Den ble over-
rakt med pomp og prakt med 
biskopen til stedet. Også 
sjømannskirken i Rio og Mos-
tamarka kirke i Trøndelag har 
kirkeskip fra Ulf hånd. I tillegg 
har Frivoldtun også fått en 
skute. 

Skuta som Ulf Jenssen holder på med her er inspirert av en Fred Olsen-båt som het «Black Prince». Skroget opp til dekk er laget av prest Tor Spilling fra 
Mandal. — Tor er helt blind, og det er utrolig hva han har klart, forteller Ulf, synlig imponert. Ulf har tatt på seg å gjøre den ferdig over dekk, og er straks karl 
for levering. Bak ham ser vi skroget av «Statsraad Lehmkuhl» som er 3 meter lang, 3,40 med baugspryd. Den skal være ferdig til sommeren. 

«Statsråd Lehmkuhl» 
står på bedding på Killegård

Denne flotte skuta gav Ulf i sin tid til kapellet på Rikshospitalet. Etter at både rommet og 
skuta ble utsatt for hærverk har den vært til reparasjon hos Ulf. På veggen bak er tegningen 
av «Statsraad Lehmkuhl», som med full seilføring oppe kommer til å bli et flott skue.

Olav Holst (t.v.) og Tormord Haldorsen fra Grimstad Modellskuteklubb hadde tatt på seg 
jobben med å støvtørre og reingjøre kirkeskipet da det ble heist ned i fobindelse med instal -
lering av overrislingsanlegg i kirka.  Her er mange kriker og kroker hvor støvet samler seg.

Velkommen ombord i Tordenskjolds skute. Deltaljene er imponerende,  her fallrepstrappa. En 
av grunnene til at nettopp «Løvendals Galei» ble valgt til kirkeskip i Fjære, er sansynligvis at 
fjæremannen Mogens Groos var styrmann for Peter Wessel Tordanskjold, og førte «Løvendals 
Galei» i årene 1712 til 1715. Mogens Groos skal ligge begravet tett inntil sørveggen ved 
Fjære kirke.

«Løvendals Galei»
Det var et lite vidunder av et skip skipsbyggeren hadde tryllet 
fram, skriver Øivind Johansen i sin bok «Kirkeskip i Norge». Den 
var 90 fot lang og meget hurtigseilende. Wessel hadde selv over-
våket riggingen, og seilingsegenskapene var blitt særs gode. 
Fregatten hadde 12 sekspunds og 6 firepunds kanoner, og dess -
uten 50 snapphaner (1600-1700-talls geværtype), 50 pistoler, 50 
tordenbørser og 50 huggerter. Allerede på jomfruturen tok de 
kaperskipet «Svenska Vapnet» som prise (kapret fartøy) og førte 
det til København. Under Peter Wessels kommando var 
«Løvendals Galei», som fikk tilnavnet «Kattegats skrekk», inn-
blandet i flere trefninger, men særlig en av dem utmerker seg, for-
teller Johansen, særlig på grunn av avslutningen på bataljen: 

«Fregatten «De Olbing Galey» innhadde svensk kaperbrev, og 
forlot London under engelsk flagg og vimpel i juli 1714, med kurs 
for Nordsjøen.  

Utenfor Lindesnes møtte fregatten «Løvendals Galei», som for 
øyeblikket førte hollandsk flagg. Den engelske fregatten vendte 
og satte etter Wessels skip. Da engelskmannen nærmet seg, strøk 
Wessel det hollandske flagget og heiste Dannebrog. I det samme 
strøk engelskmannen sitt flagg og heiste en svensk kongegjøs. De 
begynte straks å beskyte hverandre. Fregatten førte 28 kanoner 
og hadde 150 manns besetning, men Wessel bestemte at de skulle 
fortsette angrepet. Ette tre timer i øredøvende kanon torden valgte 
den svenske fregatten, ved titiden om kvelden, å trekke seg 
tilbake. Mannskapet ombord på «Løvendals Galei» benyttet pus-
terommet til å reparere vitale deler av skroget. De satte deretter 
alle seil, og etter en stund innhentet de svensken. Nå la de seg så 
tett  at de kunne bruke håndvåpen i tillegg til kanonene. 

Svensken prøvde stadig å komme seg unna den lille hissig-
proppen som truet med å senke ham, men fikk stadig større og 
større skader. Så skjedde  det fatale. Kanonerene ombord på 
«Løvendals Galei» oppdaget at de var i ferd med å gå tom for 
krutt. Skytingen ble innstilt, og Wessel skrev i sin rapport: «Satte 
min Jolle ud, og sendte ham een af mine Trompeterere om borde, for at 
gjøre hannem bevidst, at jeg denne gangen maatte lade ham faa pas-
sere, eftersom min Krud var mestendels forskudt, saa og for en Deel at 
erfare hva det var for en Fregat.»  

Dette var en uhørt frekkhet, og da «Løvendals Galei» løp opp på 
siden av den svenske fregatten, hevet Wessel sitt beger og ba 
kapteinen hilse gode venner i Göteborg, «eftersom han agtede seg 
dit hen.» Men dette gjorde han først etter at han hadde spurt 
skipssjefen om å få låne litt krutt. Dette ønsket  ble av kontra-
parten ikke imøtekommet da han kun hadde det han selv hadde 
bruk for, så deres veier skitles der ute på havet. Da skipene skilte 
lag, sto begge skipssjefene  med hevet beger og salutterte 
hverandre mens mannskapet ropte tre ganger hurra.» 

Om kirkeskipenes historie forteller Johnsen blant annet: 
«Mange av de eldste kirkeskipene våre er dessverre gått tapt for 

etterslekten (…) Fra å være en stridende kirke, ble det stadig van-
ligere å forbinde Guds hus med fred, og da hadde selvfølgelig et 
krigsskip ingenting å gjøre i kirken.» 

F PEER RØDAL HAUGEN 
tekst & foto

Galeien har være nede til «overhaling». Den virkelige fregatten «Løvendals Galei» ble bygget av 
byggmester Jørgen Pedersen i Langesund. 30. mai 1712 sto Peter Wessel, senere Tordenskjold, som 
stolt skipssjef på dekket da skuta seilte ut fra Langesund med kurs for Kattegat og Skagerak.  

støtter lokalt ungdomsarbeid 
www.jjuc.no
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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

E kan huske... 
  KJELL-OLAV SER TILBAKE

Ikke alltid så lett 
å gifte seg 

40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet

Jeg har vært med i mange bryllup i Fjære kirke. Som oftest 
går det veldig greit, men av og til så går det litt galt. 

Engang det skulle være bryllup kom søstera til bruden, 
hun måtte snakke med meg. 

— Du skjønner min søster er så nervøs og når hun er det 
så hender det at hun besvimer. Du må ha klart et glass med 
vann, om du ser at hun begynner å bli svimmel. 

Jeg rigga meg til med et glass vann i klokkerstolen og 
vielsen var i gang. Den bekymra søsteren var forlover og det 
hele så ut til å gå veldig bra. Bruden svarte fint for seg, hun 
virket ikke nervøs i det hele tatt. Plutselig hørte jeg et brak 
og der lå den bekymrede søsteren i gulvet. Jeg hadde jo 
vann klart, og etter litt om og men, våknet hun til live igjen. 
Her ble rollene snudd om, bekymringen for at søstera 
skulle besvime, gjorde at hun selv besvimte. 

En annen gang var det et brudepar som gjorde veldig 
mye rart. Det var særlig brudgommen som var veldig 
usikker på hva han skulle gjøre. 

Han reiste seg når han skulle sitte, og sto når han skulle 
sitte. Da de skulle knele ned å bli bedt for, knelte de ned 2 
meter fra alterringen. Presten ba dem kommer nærmere og 
da gikk de bare på knærne fram til alterringen. Da de 
endelig var kommet ut av kirken, kom brudgommens mor 
fram til meg og sa litt beskjemmet: 

— Du får virkelig unnskylde, men det er første gangen. 
Ikke alltid så lett å få på plass alle ritualene. Morsomt var 

det i alle fall.

KAREN 
kirketjener
«Gutteavdelingen» kalles de internt, de 
som jobber på kirkgården. Og blant 
karene i «gutteavdelingen»har også 
denne Karen funnet seg til rette. 
KAREN HOSLEMO (31) er kirketjener i 
Fjære, den yngste på laget og eneste 
jente. Hun synes selv hun har fått en 
kremjobb, selv om det i utgangspunktet 
er godt utenfor hennes komfortsone.

Det med komfortsone tren ger 
en forklaring. 

— Jeg er egentig ganske be-
skjeden, forteller hun . 

— Det å måtte prate med 
mange folk — kjente som 
ukjente — ta telefoner, gjøre 
avtaler og liknende var ikke 
akkurat meg. Sånn sett har 
denne jobben vært utford-
rende og god læring.  

Mitt inntrykk er at Karen er 
både morsom og lett å prate 
med,  så det må hun ha fikset  
greit. 

Sin unge alder til tross har 
Karen lang fartstid på kirke -
gården og i Fjære kirke. Helt 
siden 2006 har hun hatt som -
merjobb her, bortsett fra det 
ene året hun hadde sin verden 
rundt-tur.  

I 2012 fikk hun en 100% 
prosjektstilling som skulle 
vare i 3 måneder, men som 
stadig ble fornyet. Slik fort -
satte det, med stadig for-
nyelser, helt frem til jula 2018. 
Da kunngjorde mamma Gro, 
som også har vært kirketjener, 
at hun ville slutte. Dermed 
«arvet» hun deler av sin mors 
jobb. Mamma Gro hadde sin 
stilling delt mellom Grimstad 
og Fjære. I Grimstad var det 
mye vasking og rydding — det 
var helst det Karen fått med 
seg om innholdet i jobben — 
og det kunne ikke Karen tenke 
seg. Da kabalen skulle legges 
på nytt var Karen tydelig på at 
hun ønsket seg til Fjære  kirke, 
og slik ble det.  

Karen har en bachelor i his-
torie, pluss ett år med religion 
og etikk og ett år med praktisk 

pedagogisk utdanning. Vel 
ferdig med studiene søkte hun 
lærerjobber, men fikk ikke det, 
og så ble det jobb i barnehage 
i stedet. 

— Ingen vil jo ha en his-
torielærer, eller religionslærer, 
sier hun, og griner på nesa, 
oppgitt over skoleverkets 
nese  gruse begeistring for 
realister. Selv valgte hun å 
studere historie fordi hun 
hadde en flink historielærer, 
som vakte hennes interesse 
for faget. 

Som kirketjenener i en av 
landets fineste middelalder -

kirker synes hun å være på rett 
plass. 

— Guider du også? 
— Det hender det også, for-

teller hun, men i hovedsak be-
står arbeidet hennes av inne-
tjeneste i kirka, og når hun har 
ledig tid så er hun med «gutte -
avdelingen» på kirkegården. 
Det arbeidet kjenner hun godt 
fra årene med sommerjobb. 
Det finnes ingen formell 
kirke  tjenerutdanning, og ar -
beids  intruksen er rimelig flek -
sibel og selvstyrt, kan Karen 
fortelle, og det passer henne 
godt. KA (Kirkens arbeids-

giverorganisasjon) har en 
«kirke tjenerskole» som består 
av 3 deler/samlinger, hvor den 
siste har en skriftlig opp-
gavedel. Disse er frivillige, og 
Karen har tatt de to første 
kursene, om det å møte men -
nesker, og om lover og ord-
ninger omrking begravel ser. 

— Det har vært nyttige kurs, 
forteller hun, men vet ikke om 
hun er så hippen på siste del 
og oppgaveskriving. 

— Jeg er litt ferdig med 
denslag, innrømmer hun. 

Intervjudagen skal det være 
to begravelser i kirka, og i 

kirka holder begravelsesagent 
Tore Konnestad på å gjøre 
klart. Karen tar et rask over-
blikk og ser straks et par ting 
som må ordnes. 

— Hun er veldig kjekk — sier 
alltid ja, kommenterer Kon-
nestad. 

Ingen grunn til å tvile. 
— Kirketjenere har en hang 

til å bli lenge i jobben … hva 
med deg? 

— Jeg ser ikke bort fra at det 
kan komme til å blir sånn for 
meg også. Jeg trives veldig 
godt blant gode kolleger, 
smiler den unge kirketjeneren.

Kirktjenerjobben går ikke i arv. Like vel er Karen Hortemo blitt kirketjener i Fjære kirke, slik 
hennes mor Gro også var.

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

HOS KIRKENS SOS TREFFER DU ALLTID EN Å SNAKKE MED 

F PEER RØDAL HAUGEN 
tekst & foto

BASAR 
i Fevik kirke

Det er noe med koblingen basar og kvinner. 
Antakelig fordi det tradisjonelt har vært mye 
håndarbeid fra kvinner som har prydet gevinst-
bord, -hyller og -snorer. Juleduker og votter og 
strømper i ull til alle årstider. Men når ar-
rangmentet går av stabelen, er hele familien der, 
og det er et lurve leven — et organisert kaos av 
lykke og fromhet, bugnende bord av kaffemat, 
og gevinster man strengt tatt får billigere andre 
steder. Men slik snusfornuft gjelder ikke her. 
«Den gode sak» trumfer alt, godt hjulpet av 
hyggen i samværet. Basaren i Fevik kirke var 
intet unntak: Fullt hus og vel så det. 

Basardamene (t.h.) Reidun, Anne og Ingvild 
hadde gått «all in» og stilte i egenproduserte 
basarkjoler med lommer spesielt laget for 
åresalg.
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Da er det gått fire år og det sittende 
menighetsrådet har hatt sitt siste møte. 
Og vi vil få takke dem for alt det 
arbeidet de har lagt ned i disse årene.  

 
Nye medlemmer 

Etter opptellingen fra valget i 
september ble følgende personer valgt 
som medlemmer i det nye menighets-
rådet. 

 
Vidar Øvland 
Anders Topland 
Anne B Christiansen 
Maja Nordlie 
Bente Ø Boye 
Reidun Haugeto 
Inger Lise T Gundersen 
Simon P Holmbakken 
 
Varamedlemmer:  
Randi Heen 
Siv Heidi Haglund 
Pia Julie Lia 
Hedvig V Raael  
Hilde Love N Sagevik 
 
Maja Nordlie har bedt om permisjon 

det første året og Randi Heen blir 
dermed fast medlem det første året. 

 
Verv  
Det nye menighetsrådet konstituerte 

seg på sitt første møte i november og 
fordeling av oppgaver ble som følger.  
Leder ble Vidar Øvland (valgt for 1 år) . 
Nestleder ble Randi Heen (valgt for 1 år). 

Til fellesrådet ble Vidar Øvland og Siv 
Heidi Hag lund valgt til å representere 
Fjære menighet og vara for dem er 
Anders Topland og Anne B Chris-
tiansen. 

Til MU-Fevik ble Anne B Chris-
tiansen, Randi Heen og Hedvig V Raael 
valgt som medlemmer, med Siv Heidi 
Haglund som vara. 

Til MU-Fjære ble Reidun Haugeto og 
Pia Julie Lia valgt som medlemmer, 
med Inger Lise Tønnesøl Gundersen 
som vara. 

Menighetsrådet ønsker å satse på 
diakoni i denne perioden, og nyansatt 
diakon Trygve skal være med å etablere 
et diakoniutvalg i menig heten. Fra 
menighetsrådet er Bente Boye og Maja 
Nordlie valgt som medlemmer med 
Randi Heen som vara. 

Til å representere menighetsrådet i 
FMUs driftsstyre ble Anders Topland 
valgt. Og Vidar Øvland er hans vara. 
Menighetsrådet skal også finne et 
medlem fra menig heten med personlig 
vara til å møte i FMUs driftsstyre.  

 
 

Utvalg  
Det har vært eget musikkutvalg inn 

under menighetsrådet, men siden dette 
i hovedsak har jobbet men saker for 
Fjære kirke vil dette legges inn under 
MU-Fjære. 

Økonomiutvalget som ble opprettet i 
forrige periode vil endre navn til Giver-
tjenesteutvalg. Noe som menighetsrådet 
mener er et mer treffende navn på det 
man datet/ oppgaven som utvalget har 
fått. 

 
Tiden fremover 

Menighetsrådet har ikke hatt mer 
enn et konstituerende møte og vil bruke 
våren til å gjøre seg bedre kjent med 
menighetens mange aktiviteter. det 
finner masser med spennende ting å 
starte med, men skal vi få noe av dette 
opp å stå trengs det frivillige som kan 
gjøre en innsats. Menigheten blir mer 
og mer avhengig av gaver eller tiende, 
og med flere store og viktige saker som 
på plass i denne perioden er det viktig å 
vite at økonomien i bunnen er på plass.  

 
Fast spalte 

Det er ønskelig fra menighetsrådet 
sin side å fortsette med en fast spalte i 
hver utgave av Fjæreposten. Her ønsker 
vi ikke å bare liste opp referatsaker, em 
si litt om oppgaver som det jobbes med 
og som vil ha betydning for flere i 
menigheten om ikke alle.  

 
Ønsker innspill 

For at menighetsrådet skal være best 
mulig orientert om det som rører seg er 
det fint om menighetens medlemmer 
gir både innspill til saker, men også 
kommer med tanker om aktiviteter som 
man har lyst til å starte. Menighets-
rådene i hele Grimstad har allerede 
drøftet at det ville være flott med en 
oversiktlig kalender der alle kan se hva 
som rører seg av aktiviteter i alle 
menighetene i kommunen. Skal vi i 
fjære være med å realisere dette, må vi 
også få noe å fylle inn med, det er det 
dere ute som må hjelpe med. Send 
deres aktivitet, ukentlig eller årlig, til 
menighetskontoret slik at vi kan få det 
med. Er dere tidlig ute vil det også kom-
me med i Fjæreposten.  

 
Det nye menighetsrådet er veldig 

klare til å gjøre en jobb for menigheten 
og vi håper at noe av denne gleden også 
smitter over på alle medlemmene, slik 
at vi får en menighet som er frem-
overlent og opptatt av å skape ak-
tiviteter som vil være med å få flere til å 
få et møte med Jesus.  

 
Sammen med Kristus,  
sammen med hverandre! 
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Løfter om kjærlighet

menighets- 
RÅDET

fra

F VIDAR ØVLAND 
MENIGHETSRÅDSLEDER

Gjev ikkje glans og gull og prakt 
ved signa juletid! 
Gjev meg Guds ære, englevakt 
og over jorda fred! 
Gjev meg den fest som gleder mest, 
med kongen beden hit som gjest! 
Gjev ikkje glans og gull og prakt, 
gjev meg ei englevakt! 
 

Gjev meg ein heim på Herrens jord, 
ei gran med barn i ring,  
ein kveld i ljos med Herrens ord 
og mørker rundt ikring! 
Å, gjev meg du at eg kan bu 
med samvetsfred, i von og tru! 
Gjev meg ein heim på Herrens jord 
og ljos frå Herrens ord! 
 

Til høg og låg, til rik og arm, 
kom fred i all vår strid! 
Kom barneglad, kom hjartevarm  
i verdens vintertid! 
Du, Herre, som min konge kom! 
Du, einast, skiter aldri om. 
Til høg og låg, til rik og arm, 
kom glad og hjartevarm!

SALMEN   SALMEBOKEN NR 57  •  TEKST: Zakarias Topelius / Arve  Brunvoll •  MELODI: Jean Sibelius

Velkommen til kirken 
gudstjenester & arrangement PREKEN 

TEKSTEN

TRENGER DU KIRKE-SKYSS?STØTT 
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

Støtt kampen mot 
menneskehandel 

og sexslaveri i 
India/Nepal

konto 3000.15.47107

STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

Trolldalen øst 15, Fevik 
konto  2801.02.58148

BLI FADDER! 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 

En håndverker var kjent for ikke 
å komme når han hadde lovet. 
Hans begrunnelse var: «Man kan 
ikke både love og holde på én 
gang.» Vi har vel alle gjort våre 
egne erfaringer både i forhold til 
de løfter vi selv har gitt, og de 
som andre har gitt til oss. Det er 
ikke alltid samsvar mellom ord 
og handling. 

 
Rudolf Nilsen skriver i et av 

sine dikt: «Intet er mer som skrift 
i sand enn løfter om kjærlighet.» 
Det du skriver i sand, blir ikke 
stående. Vind og bølger hvisker 
skriften ut. Det blir glemt for 
alltid. Skal løfter ha en verdi, må 
de oppfylles. Løfter om 
kjærlighet må gi seg praktisk 
utslag i handlinger som viser at 
du er glad i et menneske. 

 
Når keiser Augustus befaler at 

alle skal skrive seg inn i manntall, 
skriver samtidig Gud seg inn i vår 
historie ved at Jesus blir født som 
et barn. Juleevangeliet begynner 
slik på latin: Factum est — fakta 
er. En har sagt at julenatt fikk 
Gud adresse på jorden.   

 
«Det sanne lys, som lyser for 

hvert menneske, kom nå til 
verden,» skriver Johannes. Ordet 
fotografere kommer fra gresk og 
betyr direkte oversatt «å skrive 

med lys». Når Jesus skriver seg 
inn i vår verden, tegner han et 
bilde av hvordan Gud er, med 
ord og ikke minst i konkret 
handling. 

 
Guds løfter om kjærlighet blir 

synlig når han blir en av oss. 
Guds løfter om kjærlighet får sitt 
aller tydeligste tegn når Jesus gir 
sitt liv for vår skyld. Så høyt er vi 
elsket av Gud. 

 
Gud ønsker å skrive seg enda 

lenger inn enn i vår historie. I 
Østkirken sier de: «Kristus ble 
det vi er, for at vi skal bli det Han 
er.» Han ønsker å skrive seg inn i 
våre liv. Det er det som kalles å 
tro. Troen er en relasjon til Jesus. 
Johannes skriver i sitt 
juleevangelium: «Men alle som 
tok imot han, gav han rett til å bli 
Guds barn, de som tror på hans 
navn.» 

 
Julen forteller oss at Gud ikke 

skriver sine løfter om kjærlighet 
i sand, men i handling. 

 
Med ønske om en 
velsignet julehøytid! 

 
 
 

Stein Reinertsen 
Biskop i Agder og Telemark

3. SØNDAG I ADVENT • 15. DESEMBER 
 

2 I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. 
Han sendte bud med disiplene sine og spurte: 3 «Er du 
den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» 
4 Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere 
hører og ser: 5  Blinde ser, og lamme går, spedalske 
renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet 
forkynnes for fattige. 6 Og salig er den som ikke faller 
fra på grunn av meg.» 7 Da de gikk, begynte Jesus å 
tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i 
ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 8 Nei! 
Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? 
De som går i fine klær, bor i kongenes slott. 9 Hva gikk 
dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer 
enn en profet! 10 Det er om ham det står skrevet: Se, 
jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde 
veien for deg. 11 Sannelig, jeg sier dere: Blant dem 
som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen 
større enn døperen Johannes. Men den minste i 
himmelriket er større enn han. 

 
Matt. 11,2-11 

 
 

ANDRE LESETEKST  
18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som 

vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 
19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne. For det står 
skrevet Han fanger de vise i deres list, 20 og et annet sted: Herren 
kjenner de vises tanker, han vet at de er tomme. 21 Derfor må 
ingen skryte av å være tilhenger av mennesker. For alt hører dere 
til, 22 enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, enten det er verden, 
livet eller døden, det som er nå, eller det som skal komme. Alt hører 
dere til, 23 men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. 

 
1. Kor. 3,18-23

BISKOPENS 
JULEANDAKT 

Fjære kirke        12.12.     09:00    Torsdag  Morgenmesse  
Fevik kirke         15.12.     11:00    Søndag   Gudstjeneste v/Øyvind Sagedal  
Fjære kirke        15.12.     18:00    Søndag   Vi synge jula inn  
Fjære kirke        19.12.     09:00    Torsdag  Morgenmesse  
Fevikhallen        22.12.    20:30    Søndag   Julenattiné  
Fevik kirke         24.12.    14:00    Tirsdag   Julespill  
Fjære kirke        24.12.    14:00    Tirsdag   Gudstjenestev/Helge Spilling  
Fevik kirke         24.12.    15:30    Tirsdag   Gudstjeneste v/Oddvar Tveito  
Fjære kirke        24.12.    15:30    Tirsdag   Gudstjeneste v/Helge Spilling  
Fjære kirke        25.12.    11:00    Onsdag  Gudstjeneste v/Helge Spilling  
Fevik kirke         25.12.    13:00    Onsdag  Gudstjeneste v/Vidar Øvland  
Fjære kirke        26.12.    11:00    Torsdag  Gudstjeneste v/Hjalmar Bjerga  
Fjære kirke        02.01.    09:00    Torsdag  Morgenmesse  
Fjære kirke        05.01.    11:00    Søndag   Gudstjeneste  
Fevik kirke         05.01.    16:00    Søndag   Juletrefest  
Fjære kirke        09.01.    09:00    Torsdag  Morgenmesse  
Fevik kirke         12.01.     11:00    Søndag   Småbarnsgudstjeneste  
Fjære kirke        12.01.     11:00    Søndag   Gudstjeneste  
Fjære kirke        16.01.     09:00    Torsdag  Morgenmesse  
Fjære kirke        19.01.     11:00    Søndag   Gudstjeneste  
Fjære kirke        23.01.    09:00    Torsdag  Morgenmesse  
Fevik kirke         26.01.    11:00    Søndag   Gudstjeneste. Søndagsskole  
Fjære kirke        30.01.    09:00    Torsdag  Morgenmesse  
Fjære kirke        02.02.    11:00    Søndag   Gudstjeneste  
Fevik kirke         02.02.    11:00    Søndag   Gudstjeneste. Søndagsskole  
Fjære kirke        06.02.    09:00    Torsdag  Morgenmesse  
Fevik kirke         09.02.    11:00    Søndag   Gudstjeneste for store og små  
                                                                     m/utdeling av bibel til 4-åringene  
Fjære kirke        13.02.    09:00    Torsdag  Morgenmesse  
Fjære kirke        16.02.    11:00    Søndag   Gudstjeneste  
Fjære kirke        20.02.    09:00    Torsdag  Morgenmesse  
Fevik kirke         23.02.    11:00    Søndag   Gudstjeneste. Søndagsskole  
Fjære kirke        26.02.    20:00    Onsdag  Askeonsdags gudstjeneste  
Fjære kirke        27.02.    09:00    Torsdag  Morgenmesse  
Fevik kirke         01.03.    11:00    Søndag   Gudstjeneste. Søndagsskole  
Fjære kirke        01.03.    11:00    Søndag   Gudstjeneste  
Fjære kirke        05.03.    09:00    Torsdag  Morgenmesse  
Fevik kirke         08.03.    11:00    Søndag   Gudstjeneste.  
Fjære kirke        08.03.    11:00    Søndag   Gudstjeneste  
Fjære kirke        12.03.    09:00    Torsdag  Morgenmesse  
Fjære kirke        15.03.    11:00    Søndag   Tårnagentgudstj. for store og små
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