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Fra debatt til samtale?
Det moderne menneske, som vi liker å kalle oss — vi som
lever akkurat nå — har rotet det grundig til for oss på mange
felt, ved å leke at mennesket selv er Gud. Forskning har gjort
det mulig å gripe inn i livets gang, og forårsake store forandringer. Problemet er at mennesket ikke kjenner sin begrensning og evner ikke å overskue konsekvensene av å bruke alt
man har oppdaget og som er mulig å gjøre. Budene som
Moses fikk av Gud har i årtusener stått som nødvendige stabbesteiner langs livsveien for å hindre at menneskeheten går i
grøfta. Historien burde har lært oss at det er nettopp det som
skjer, når forførere og ledere får med seg massen på å flytte på
stabbesteinene eller kvitte seg med dem.
Det femte budet lyder: «Du skal ikke drepe». I abortdebatten er det nærmest tabu å bruke ordet drepe. Men det
har vitenskapen også bekreftet, at abort er egentlig fosterdrap.
For en ukes tid siden kom det en uttalelse fra biskopene i
Den norske kirke, som har skapt reaksjoner. Den var ment
som et forsøk på å være konstruktive i den debatten som
igjen går om abort og abortlov. Det skal ikke underslås at de i
uttalelsen sier mye både riktig og viktig om gravide kvinners
livssituasjon, særlig alenemødre. Med henvisning til ny bioteknologi og mennesker med annerledes funksjonsevne enn
flertallet, skriver de: «Alle mennesker kan leve fullverdige liv».
Men et par formuleringer i biskopenes uttalelse har skapt
reaksjoner, fordi de sår usikkerhet om av hva de egentlig
mener om vernet av det ufødte mennesket. Tidlig i uttalelsen
sier de: «Et samfunn med legal adgang til abort er et bedre
samfunn enn et samfunn uten slik adgang.» I klartekst må det
forstås som en støtte for dagens abortlov. I ekstreme tilfeller
hvor kvinnen er utsatt for vold, stiller saken seg noe
annerledes, men som et generelt utsagn kolliderer det med
følgene utsagn lenger ut i uttalelsen: «Fosteret er fra unnfangelsen et liv med verdi og krav på vern» — et vern som
samfunnet med dagens abortlov fratar det ufødte barnet.
I kirkens liturgi har vi bønnen: «Hold din vernende hånd
over barnet i mors liv». Hva betyr det? Hva mener jeg når jeg
er med å be den bønnen? Jeg tenker slik: «Hjelp oss alle å leve
slik at vi ikke bringer oss i en situasjone der vi må velge mellom liv og død for det ufødte barnet. Gi oss alle klokskap og
vilje til på beste måte å støtte og forsvare de kvinner som
bærer et barn i seg, og de menn som er medansvarlige for at
barnet er unfanget, slik at, om de står overfor valget, at mor
da til sist kan våge å velge å forsvare barnets liv, og få hjelp til
å ta ansvar for det, når det fødes inn i vårt fellesskap.»
«Vi vil oppfordre til en bred og saklig, fordomsfri og omsorgsfull samtale om disse spørsmålene fremover, og vil selv
forsøke å bidra til den,» avslutter biskopene. Det høres bra ut,
men da må deres bidrag til å skape et bedre samtaleklima bli
klart og utvetydig, og ikke minst må ord følges av handling.
Vi som er kirken og kirkens ledere må gripe fatt i begrepet
«selvbestemt abort». Ordet «selvbestemt» er i beste fall en
halvsannhet. Begrepet kamuflerer mye maktutøvelse, utnytting, press og påvirkning som jenter og kvinner utsettes
for, både før hun blir gravid, og når hun som siste skanse
tvinges til å velge mellom liv eller død for barnet hun bærer.
Ingen må la seg forlede til å tro at vi skaper en bedre verden
ved å fikse på Guds bud.
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

en god start

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.
Menigheten har mange ulike arrangement og tilbud for barn og unge. Babysang, kor, søndagsskole, klubb og FMU for å nevne noe. Til sammen er dette med på å gi trosopplæringen for barn
og unge, både bredde og dybde. Det ønsker vi å kunne fortsette med. Du kan være med å gjøre
dette mulig ved å bli fast giver til Fjære menighets arbeid blant barn og unge.
✔ I nettbanken kan du ordne med en fast månedlig overføring til bankkonto 2840.31.19581.
Merk overføringen «En god start»
Har du ikke nettbank kan du kontakte banken for et fast månedlig trekk.
✔ For mer informasjon kontakt gjerne menighetskontoret på tlf. 370 90113 eller send en
epost til anne.marie.midtbo@grimstad.kirken.no.
✔ Før jul fikk vi gleden av å overraske en av våre faste givere med en fruktkurv. Det var en
meget glad og takknemlig giver som tok imot. Takk til alle dere som er med å Gi en god start!

Nathaniel Waaland Andreassen
Døpt i Fjære kirke 9. desember

Theo Alexander Rubiato Hjelmaas
Døpt i Fjære kirke 26. desember

Victoria Csepregi Orac
Døpt i Fjære kirke 20. januar

Hermine Liene Ugland
Døpt i Fjære kirke 20. januar

Rosita Salvesen
Døpt i Fjære kirke 3. februar

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

Takk for din gave!
Mina Johanne Wroldsen
Døpt i Fjære kirke 3. februar

KONTAKT Fjære menighet
Kirketjener i Fjære
Håvard Backe
T: 901 81 819

Barne- og ungdomsarb.
Ingvild Wangensteen Limm
iw@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 14

Kirketjener i Fjære
Helge Flaath
T: 917 83 517

Organist i Fjære
Andrea Maini
am@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 15

Kirketjener i Fevik
Kristine Grandalen
T: 988 17 756

Daglig leder
Anne Marie Midtbø
amm@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 13

Kateket
Kjell-Olav Haugen
koh@grimstad.kirken.no
T: 37 09 01 16

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

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

Kirkegårdsarbeider
Rune Skomedal
T: 45 48 38 53

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

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
FMU #107824

INTERNETT: Siste og alle tidliger utgaver av Fjæreposten på nettet finner du enklest ved å
UTGIVER: Fjære menighetsråd
google <fjæreposten>. Du kan også leite deg fram via www.grimstad.kirken.no under
OPPLAG: 5400, 5 utgaver pr år
TRYKK OG DISTRIBUSJON: Agderposten menyvalget Fjære menighet. På menighetens side finner du også en del nyttig informasjon
om menigheten og om arrangementer.

Døde
Kåre Konnestad
Tore Jåvold
Thorleif Fossnes
Inger Pettersen
Berit Rasmussen
Anne Gro Røssland
Leif Arvid Degn
Trygve Hansen
Jon Birger Hauge
Eli Olsen
Laila Irene Johnsen
Audun Arnfinn Omre
Roar Berntsen
Aasa Lofthus Dalen
Jenny Therese Håkonsen
Anne-May Pfaff

Mali Karine Wroldsen
Døpt i Fjære kirke 3. februar

Fasteaksjonen 2019
7.–9. april

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!

Bli en bøssebærer du også
2426
Les mer om KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON på side 7.
Konfirmantene skal være med på gjennomføringen av aksjonen
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SNART

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år

SENIORKAFÉ
FOR MENN

Torsdag 28. mars kl 1200 i
Fevik kirke. Bent Sætra kåserer
om «Fevik vokser frem».
Servering av vafler og kaffe. Utlodning. Ta med deg en venn og kom!

FRA
MENIGHETSPEDAGOGEN

Torsdag 25. april kl 1200 på FMU. Aadne Fossnes har innlegg om
«Seniorer i trafikken» og svarer på spørsmål. Servering av vafler og
kaffe. Utlodning.

Med Jesus
i båten
Minstejenta har nettopp fått 4-års bok, og eldstejenta skal konfirmeres denne våren!
Dette ble en liten oppvekker for meg. Tiden flyr. Når man står midt oppi livet med
småbarn og større barn, lekser, fritidsaktiviteter, bursdager, så kan man få følelsen
av at man skal ha gleden av å ha barna hos seg for alltid. Og det å se for seg at de en
dag flytter ut, virker som noe som skal skje langt der fremme. Besteforeldregenerasjonen og oldeforeldregenerasjonen forteller oss som foreldre, at denne tiden med
barna må tas vare på, for den kommer aldri igjen! Og det forsøker vi å gjøre. Men
det er rart med det. Plutselig går det opp for en at tiden snart er forbi! Vi hadde jo så
mange planer for barna, så mye vi tenkte vi skulle lære dem og vise dem, steder vi
skulle reise til, opplevelser vi skulle gjøre sammen. Mye har vi fått gjort, mange
planer har vi gjennomført, men ikke alt. Livet blir ikke alltid slik man planlegger,
eller slik man har forventing om at det skal bli, men det kan bli bra likevel. Mange
foreldre ønsker at barna skal få med seg: troen, trygghet, kjærlighet, omsorg, og
helst litt folkeskikk.
I gudstjenesten med 4-årsbok utdeling var søndagens fortellingstekst ‘Jesus som
stiller stormen’. Under bønnevandringen kunne barna blant annet velge en klistremerke-gutt eller jente som de kunne sette oppi båten sammen med Jesus. Eller som
det stod i gudstjeneste- agenden: Sette deg selv i båten med Jesus. Båten er et kristent symbol på livsreisen vår. Det er et fint bilde på at Jesus alltid er til stede, både i
dager med storm og på vindstille solskinnsdager. Kirkefaderen Johannes Khrysostomos som levde i Lilleasia på tidlig 400-tallet, skrev blant annet følgende om skipet
som symbol: «Kirken er et skip som seiler gjennom denne verden. Herren er styrmann, de troende besetning. Masten er korset, seilet den evangeliske tro, drivkraften er den Hellige Ånd. Drevet av Ham seiler kirken inn i Paradisets og det evige
livs havn. Guds ord er kompass, håpet anker, bønnen ankertau og Guds trofasthet
ankergrunn».
Vi ønsker at barna gjennom oppdragelsen skal få et godt fundament for livet, at
de skal ta gode valg for livet sitt på grunnlag av det de har lært. Selv om vi ikke har
mulighet til å «passe på» barna hele tiden lenger, så sender vi dem ikke ut i verden
helt alene. Gud er med dem som en evig, kjærlig Far som alltid er til stede. Den hellige ånd er en trøster, veileder og rådgiver som viser oss hvem Jesus er, men som
også går i rette med verden (Joh. 16,8).
«Den som ser på livet sitt som en skole eller en reise, vet at en aldri er ferdig.
Hvert skritt på veien får målet – Guds rike – til å vokse i oss. En vekst som innebærer
at vi mer og mer blir den vi er,» skriver Peter Halldorf i andaktsboka: «Med evig
kjærlighet».

quiz
BIBEL

NYTT
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INGUNN METVEIT OLSEN

Fullt hus

Både 4-åringene og andre barn fra Fevik barnehage var
med og sang under gudstjenesten

da 4-åringene fikk
sin barnebibel

«Urokråker, englebarn, kule og umulige. Ingen her er like, alle
er unike», synger Elle melle mini sammen med barn fra Fevik
barnehage av full hals. Vi er på gudstjeneste for store og små i
Fevik kirke. 4-åringene er spesielt invitert denne gangen for å
motta sin egen barnebibel.
Kirka er smekkfull, og folk har parkert overalt. Noen kommenterer at vi kunne trenge en større kirke. Men vi gleder oss
stort over det summende livet fra småbarn, barnehagebarn,
barneskolebarn, konfirmanter, ungdom, foreldre og besteforeldre. Sangen som koret begynte og avsluttet med, blir en fin
overskrift for hele gudstjenesten. Det er flott med gudstjenester
hvor alle aldersgrupper er representert.
Dagens bibelfortelling er «Jesus stiller stormen». Hånddukka
Frank har barnas (og de voksnes) fulle oppmerksomhet med
sine gode spørsmål og tanker: «Tenk at vinden og sjøen gjorde
som Jesus sa! Skulle ønske jeg hadde sånn makt. Da skulle jeg
sagt: «Bli sol!» Hvis jeg fryser, eller «Bli snø!» Hvis jeg hadde lyst
til å gå på ski, og «Bli lys!» når det er veldig mørkt om natta….».
Det kunne fort blitt kaos om alle skulle gått rundt og hatt en slik
makt. Så det er nok best at Jesus har den makten.
Alle fireåringene får navnet sitt lest opp og utdelt hver sin
barnebibel. Etterpå fulgte bønnevandring med ulike poster, og
kirkekaffe, saft og kake til glede for alle.

Vi trenger en større kirke, er melodien i Fevik kirke. Da 4-åringene og deres familier fylte kirke, var det få ledige
plasser.

4-årsbok i Fjære kirke

MENIGHETSPEDAGOG

1 Hvilken profet forbinder du med Sareptas krukke?
1. Elia X. Elisja 2. Jeremia
2 Hvem sa: «Det er like før du får overtalt meg til å bli en
kristen»
1. Nikodemus X. Kong Agrippa 2. Paulus
3 Hva var David før han ble konge?
1. Fisker X. Gjeter 2. Snekker
4 Hva er større enn både tro og håp?
1. Tilgivelsen X. Frelsen 2. Kjærligheten
5 Hvem av Jesu disipler var toller?
1. Tomas X. Judas 2. Matteus
I Fjære kirke var det utdeling av 4-årsbok i høst i forbindelse med høsttakkefesten.

SENIORKAFÉEN er et nytt tilbud til alle seniorer og andre menn, som
har lyst til å komme seg ut om formiddagen. Vi tilbyr et hyggelig
samvær med et aktuelt tema, i menighetens regi. Ansvarlige for tiltaket er foreløpig Dag Moen, Oddvar Skaiaa, Odd Gunnar Larsson og
Per Arne Gulstad. Vi håper på å rekruttere flere til gruppen etterhvert.

Riktig svar:
1. 1. Elia
2. X. Kong Agrippa
3. X. Gjeter
4. 2. Kjærligheten
5. 2. Matteus
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FMU

FASTEAKSJONEN 2019

vintertur

SAMMEN GJØR VI EN FORSKJELL

KIRKENS NØDHJELP arbeider med vann, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte katastrofesituasjoner over hele verden. Målet er å sikre
menneskers tilgang til rent vann, trygge sanitærforhold og å legge til rette for god
hygienepraksis i fattige og marginaliserte lokalsamfunn. Midler fra fasteaksjonen går
blant annet til dette arbeidet.
I 2017 har vi, sammen med lokale partnere, sikret tilgang til rent vann for 2,811,000
mennesker. Ved å sikre tilgang til WASH-fasiliteter bidrar vi med å gi tilgang til grunnleggende rettigheter. For eksempel er det i hovedsak kvinner og jenter, gjerne i
skolealder, som har ansvar for å hente vann til familien. Mange jenter dropper av
denne grunn ut av skolen fordi de må gå i timesvis hver dag for å hente vann.

Det er en del tradisjoner i FMU. Vinterturen siste helga i januar
er en av dem. I år gikk til Gautefall. Om været var ikke på vår
side, så la ikke det noen demper på aktiviteten.

F

KJELL-OLAV HAUGEN
tekst & foto

Det snødde og blåste, i tillegg
til tåken som lå seg på toppene, men i bakken vardet full
innsats dagen lang. Fredag

kveld var det middag, TacoTorill svingte opp de herligste
retter, og på kvelden var det
møte og lovsang og møte, og
seint ut i de små timer var det
Nikodemuskro med litt smågodt.

9.
APRIL

Vi var ikke så mange så det
ble veldig god kontakt mellom
alle. På lørdag kveld var det
nattverdgudstjeneste
ved
Tore prest.
En flott tur der alle deltakene var veldig fornøyd.
Kateketen etter et solid gautefall...

Hawo mistet mamma
Ifølge pålitelige kilder skal er
dette FMU-ere i typiske forkledning.

Etter en lang dag i bakken
er det godt å komme inn i
varmen til peiskos og
smågodt.

Topland Begravelsesbyrå
– en verdig og personlig gravferd
FRANK HAUKELAND
Hele døgnet: Mob. +47 481 84 403 / Tlf. +47 370 40 676
epost: frank@toplandbegravelsesbyraa.no
Bergemovn. 15, 4886 Grimstad www.toplandbegravelsesbyraa.no

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå AS
Tlf. 915 52 003
HELE SØRLANDET

Smilet sitter et stykke inne,
men det er likevel en voksen
mildhet i blikket til Hawo. Som
en blanding av sjenanse, og
ikke minst opplevelser ingen
unner et barn. For få år siden,
hun husker det så godt, levde
hun med mor og far, fem brødre og en søster. Et enkelt, men
godt liv som nomader ute i det
golde ørkenlandskapet i Puntland, Somalia. Det var før
regnet sluttet å komme. Sesong etter sesong. Før geitene
de livnærte seg av startet å dø,
en etter en. Før de selv ble utmagret. Før Hawo så mistet
mamma, og deretter storebroren sin. Han var bare skinn
og bein, og da han ble syk
maktet ikke kroppen mer.
STAGGET DØDEN
– Vi har ingenting. Men vi
kom hit for at vi ikke skulle dø,
sier Hawo med lav stemme.
Og forteller om da de voksne
bestemte at storfamilien måtte
komme seg til Garowe,
provinshovedstaden bare fire
mil unna. Hit til flyktningleiren
Jilab 3, hvor nye klimaflyktninger strømmer til hver enes-

te dag. I 2010–2012 ble Somalia
rammet av den mest alvorlige
tørken på 60 år og hungersnøden tok livet av nærmere
260.000 mennesker. Massiv
nødhjelp så langt har klart å
stanse de massive dødstallene.
Ifølge FN er 2.6 millioner
somaliere i dag på flukt,
hovedsaklig fra tørke, men
også konflikt.
LIVSNØDVENDIG VANN
Kirkens Nødhjelp sørger for
rent vann her i leirene, som er
helt avgjørende for å unngå
vannbårne sykdommer som
kolera — og for at folk i det
hele tatt skal kunne overleve
under de svært krevende forholdene. Og de daglige turene
til en av vannpostene, er det
Hawo som i all hovedsak står
for. I tillegg til at hun lager mat,
vasker klær, passer småsøsken
holder rent i og utenfor det
enkle teltet. Som om ikke det
er nok, gjør hun mye av det
samme også for tanten som
bor i en annen flyktningleir 20
minutters gange unna.

HJELPE ANDRE
– Jeg vil være en flink jente.
Jeg ønsker å hjelpe andre, og
om jeg får jobb på et sykehus
kan jeg hjelpe mange. Og
kanskje gi baller til barna, så de
har noe å leke med. Det har jeg
lyst til, sier Hawo og legger
veslevoksent til: — Om den
planen ikke går i oppfyllelse,
og jeg ikke får gått så mye på
skole, så vil jeg starte min egen
lille butikk, der jeg kan tjene
mine egne penger, og kjøpe
meg et eget hus å bo i. De
andre i familien min kan også
bo der.

KONFIRMANTENE er med på å gjennomføre KIRKENS NØDHJELPS
FASTEAKSJON den 9. april. Tema for årets aksjon er «Gi et liv med vann».
Konfirmantene i hele Fjære vil denne kvelden gå rundt med bøsser.
I tidsrommet kl 17.00—20.00 har vi som mål å få besøkt alle hjem i Fjære
menighet. Alle som bærer bøsser har identifikasjon og plomberte bøsser.
Vær forberedt så du har klar pengene du vil gi. Det er også mulig å vippse
til 2426. Ta godt imot konfirmantene og andre fra menigheten som kommer
på besøk. Resultatet av innsamlinger vil bety en stor forskjell i livet for
mange mennesker.
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FAST

AKTIVITETSOVERSIKT
BARN OG UNGE
• FMU, FJÆRE MENIGHETS UNGDOM, FMU
FMU-huset mandag kl. 18:00
FMU-bussen går fra Haugeneskrysset ca. 17:35
• ALFSAM, FMU
FMU-huset annenhver torsdag kl. 18:00-20:00
• SØNDAGSSKOLE, VIK bedehus
Vik bedehus hver søndag kl. 11:00-12:00
• FREDAGSKLUBB PÅ VIK bedehus
• JENTEFORENING, HESNES bedehus
Hesnes bedehus, for ca 4 år og oppover
annenhver tirsdag kl. 17:30-19:00
• GUTTEFORENING, HESNES bedehus
annenhver onsdag, for 4. klasse og oppover
• FREDAGSKLUBB, HESNES bedehus
annenhver fredag for 5.-7. klasse
• BABYSANG, FEVIK kirke
Mandager kl. 11:30
kontakt: Ellen Halvorsen Lervold 971 15 888
• BARNESANG 0-6 ÅR, FEVIK kirke
Hver mandag kl. 16:00-17:30
Middag fra kl. 16:10-16:40
kontakt: Ellen Halvorsen Lervold 971 15 888
• ELLE MELLE, FEVIK kirke
Elle Melle Mini hver mandag kl. 17:35-18:25
for 1.-2. klasse
Elle Melle Tween hver mandag kl. 18:30-19:45
for 3.-7. klasse
kontakt: Ellen Halvorsen Lervold 971 15 888
• JOY, FEVIK kirke
hver tirsdag kl. 18:30-19:45
for de som er for gamle til Elle Melle Tween
kontakt: Kirsti P. Haugen 480 45 506
• FAMILIEKLUBB, FEVIK kirke
Mandagene 17/9, 29/19 OG 19/11 kl. 16:30
kontakt: Kirsti P. Haugen 480 45 506
• ETTER SKOLETID, FEVIK kirke
Leksehjelp for 6.-7. klasse, tirsdager kl. 14:00
kontakt: Bent Sætra 992 75 419
• SØNDAGSSKOLE / BS-AGENTENE, FEVIK kirke
Fevik kirke annenhver søndag kl. 11.00

VOKSNE
• MORGENSANG, FJÆRE kirke
Hver torsdag kl. 09:00
• FJÆRE KAMMERKOR, FJÆRE kirke
har øvinger i Fjære kapell onsdager kl. 19:30
• PROKOR, FEVIK kirke
øving onsdager i Fevik kirke kl. 20:00-22:00
• ÅPEN KIRKE, FEVIK kirke
Kirken er åpen for stillhet og bønn
mandager kl. 20:30-21:15
• ÅPEN BIBELGRUPPE, FEVIK kirke
Torsdager i partallsuker,
kontakt: Kåre Henningsen 988 06 372 eller
Roger Heen 400 63 656
• Livsnære grupper, FEVIK kirke
Det er nå 8 grupper. Er du interessert?
kontakt prestekontoret, 37 09 01 09
• STRIKKE-KAFÉ, FEVIK kirke
Torsdager kl. 12:00, 13/9, 11/10, 8/11 og 13/12.
• SY-HELG, FEVIK kirke
21-22/9, 26-27/10 OG 16-17/11.
kontakt: Kari Aas 477 64 773
• STI-FEVIK, FEVIK kirke
Turgruppe tilknyttet Normisjon. 19/8 og 16/9
kontakt: Arne Martin Gimse 909 33 348
• ELDRETREFF, VIK bedehus
kl. 16:00 hver fjerde tirsdag i mnd.
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E kan huske...

ÅRSMELDING
FJÆRE MENIGHET, sammendrag

KJELL-OLAV SER TILBAKE

40 år med ungdomsarbeid i Fjære menighet

POTETPREST

Haglund Regnskap AS

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

Esther Bjelland (100) t.v. sammen med sin gode venninne Tordis Auversen (99)

Esther Bjelland, som fortsatt bor hjemme på Killgård,
fylte 100 år mandag 11. februar, og ble børig feiret
med bursdagsfest på Frivolltun lørdag 9. februar. En
flott fest for en flott dame i sin beste alder.

F

KJELL-OLAV HAUGEN
tekst & foto

På Frivolltun var det var det
dekket et flott bord, og
mange kjente og nære
venner var invitert. Det var
sang og taler og gode snitter.
Jeg fikk æren av å være med
og feire Esther, som i sin tid
var aktiv i Fjære menighet
og en god støttespiller for
FMU. Hun var også med på
mange turer i inn og utland.
En gang var vi i Tyskland,
nærmere bestemt Flensburg. Vi reiste med FMU
bussen og skulle parkere,

men en parkeringsplass var
var ikke å oppdrive. Sogneprest Jens Bjelland var
også med, og han mente at
vi kan sikkert kunne stå på
brygga, og når presten sa
det så ble det slik. Da vi
returnerte til bussen etter en
lang dag i byen lå det en
overraskelse der og ventet
på oss. Der sto politiet og de
hadde gitt oss bot. Jens Bjelland prøvde å diskutere,
men da hjalp det ikke å være
sogneprest heller. Bot ble
det.
Som ventelig kunne være
var det litt dårlig stemning i

bussen hjemover, men da
kom Esther med en god ide:
«Vi lager en basar til inntekt
for bota!» Som sagt så gjort.
Esther skaffa gevinster og
basaren dekka bota med
god margin.
Slik er Esther — full av liv
og godt humør og alltid et
glimt i øyet. Det er utrolig at
hun med sin høye alder kan
være slik til stede.
På bursdagsfesten, som
varte i over 3 timer, holdt
hun en fin takketale.
Vi ønsker henne til lykke
med dagen og dagene som
kommer.

FJÆRE KAMMERKOR

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

BACH &
VIVALDI

31.
MARS

FJÆRE KIRKE
SØNDAG 31. MARS KL 18.00.
• Fjære kammerkor og Concento Barocco
Magnificat BWV 243 & Gloria RV 589
• Ingrid Vetlesen - sopran
• Marcus Köhler - bass
•Solistar frå Fjære kammerkor
• Jan Bjøranger, Marco Piantoni - fiolin.

Musikalsk ansvarleg og dirigent:

ANDREA MAINI

Bill. kr 200

Å arbeide i kirken gjennom mange år gjør at du av og til opplever morsomme episoder, her er en av dem:
Flere ganger har jeg opplevd at presten har glemt en vielse.
Jens Bjelland skulle ha vielse en sommer. Organisten var på
plass, brudgom, forlovere og gjester satt benka og venta spent
og ivrige. Kirketjeneren gjorde seg klar til å ta imot bruden.
Jeg var klokker og begynte å bli litt bekymret da klokken gikk
mot 13.00 og ingen prest hadde dukket opp. Jens Bjelland var
kjent for å være seint ute. Han bodde jo i prestegården, så han
pleide å kle seg ferdig der, og gikk så hjemmefra i prestekjolen
(den gamle svarte med pipekrave) rett før vielsen.
Klokken ble 13.00 men ingen prest. Hva gjør man da? Jeg løp
over veien og ned i presteboligen. Ingen preset der heller. Men i
åkeren litt bortenfor huset så jeg bakenden til en som lukte i
potetåkeren. «Jens, det er bryllup og de venter på deg», ropte
jeg. Sjelden har jeg sett Jens Bjelland løpe så fort. Han hev på seg
prestekjolen og jeg hjalp ham på med pipekraven. Så fôr han
oppover veien og inn i kirka. Bryllupet kunne begynne og alt så
helt fint ut, helt til presten skulle legge sin hånd på hodet til
brudeparet. Da så jeg at han hadde glemt å vaske hendene sine.
Så dette brudeparet ble velsignet av en ekte potetprest.

Årsmeldingen viser stor bredde i menighetsarbeidet i Fjære menighet. Både ansatte og
frivillige gjør en stor innsats for å gi gode tilbud
til alle aldersgrupper. Menigheten har 14 ansatte og totalt flere hundre frivillige som deltar
med ulike oppgaver. Arbeidet foregår fra Fevik
kirke, Fjære kirke, FMU-bygget, men også
andre steder som på bedehus, sykehjem, skoler,
barnehager og i hjemmene.
Statistikken viser at det er holdt 162 gudstjenester totalt i menigheten.
Det var 89 døpte, 99 konfirmanter, 26 vigsler
og 73 gravferder. Antall medlemmer viser 4%
økning til 8384.
Menigheten har flere tiltak innen diakoni
blant annet besøksgrupper og deltakelse i
Bryggekapellet. Vårt misjonsprosjekt har vært
støtte til Misjonsalliansens arbeid blant funksjonshemmede i Ecuador. Høsten 2018 ble avtalen fornyet og gjelder Misjonsalliansens
arbeid generelt i Ecuador.
Arbeid blant barn og unge omfatter mange
trosopplæringstiltak med utdeling av materiell
tilpasset barnets alder. Det inviteres til gudstjenester, samlinger, tårnagenthelg og FMU mini.
Ellers har menigheten mange tilbud, som
barnekor, skaperverksted, søndagsskoler og
andre grupper. Samarbeid med skoler og
barnehager fungerer godt.
For konfirmanter og de unge er FMU et godt
tilbud med samlinger og turer.
Gudstjenestene Fjære kirke og Fevik kirke er
menighetens hovedsamlinger. Det er varierte
gudstjenester med forskjellige tema og tilpasset
ulike aldersgrupper.
Arbeid for voksne gjelder sommerkvelder i
Fjære, temamøter, åpen kirke for stillhet og
bønn, livsnære grupper (bibelgrupper), ProKor,
Fjære kammerkor, Hesnes Brothers, turgruppa
og STI-gruppa.
Kunst- og kulturuka i oktober hadde mange
utstillere. I uka ble det arrangert kulturkveld
med tema «Kilden av Gabriel Scott» og konsert

med Garness og Torjus Vierli.
Fjæreposten er en viktig informasjonskilde for
menigheten og representerer en markering av
menigheten i nærmiljøet.
Det har vært et aktivt gruppearbeid i menigheten etter vedtaket om kjøp av to nabotomter
med tanke om bygging av Nye Fevik kirke. En
plangruppe har sett på rombehov, utnyttelse av
eiendommene, videreføring av barnehagen,
kostnadsestimater og fremdriftsplan. Info- og
innsamlingsgruppen har diskutert planer for å
skape engasjement, profilering av ny kirke og
innsamlingsarbeidet.
Regnskapet for menighetens «frivillige» virksomhet viser 3,3 mill kr i driftsinntekter. Av inntektsbringende tiltak er loppemarked FMU,
offer på gudstjenester, givertjenesten Gi en god
start, gaver og annonseinntekter til Fjæreposten
de viktigste. Ellers bidrar inntekter St Hans,
basar Fevik, basar FMU og parkering Fjæreheia
med betydelige beløp. Driftsutgiftene utgjør 3,2
mill kr totalt. De største utgiftspostene er lønn
medarbeidere i barnearbeidet, som ikke lenger
blir dekket av fellesrådet, tilskudd konfirmantturer, film/sosiale medier Nye Fevik kirke og
trykking/distribusjon Fjæreposten.
Regnskapet for menigheten totalt viser et
overskudd på kr 107 000. Regnskapet blir ført på
3 avdelinger i menigheten, MU Fjære, MU
Fevik og FMU. Resultatet fordeler seg med
underskudd på MU Fjære og MU Fevik og overskudd på FMU. Underskuddene for de to
MU’ene ble dekket av oppsparte reserver (fond)
og overskuddet FMU ble tilført FMUs reserver
(fond). Vi håper at givertjenesten «Gi en god
start» og andre inntektskilder kan dekke underskudd i MU’ene fremover.
Menighetsrådet vil takke alle som har bidratt
med forbønn, arbeid og gaver for menighetsarbeidet. Vi er avhengig av fortsatt støtte for å
utvikle menighetsarbeidet videre og nå ut til nye
generasjoner med det gode budskap.

10 gode grunner
til å være med i MENIGHETSRÅDET
Høsten 2019 skal det velges 7000 medlemmer til menighetsrådene i Den norske
kirke. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Bli med!
Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:
1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2. Du blir del av et kristent fellesskap
3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken
6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke
8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger
10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan
du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid
spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og
ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning.
Vil du gjøre en forskjell? Eller vet du om en som burde?
Kontakt nominasjonskomiteen: Per-Kristian Finstad, Inger Elise Berge, Sigrund Larsson eller
Anne Meyer Tallaksen, eventuelt en av de ansatte i Fjære menighet.
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det skjer

SNART

BARNESANG 4-åringene er spesielt invitert
til barnesang mandag 25.februar. Middagsservering fra kl. 16.00. Sangstund og
bibelfortelling kl. 16.45. Velkommen.
TALKSHOWET «Himla jillt»
lørdag 2. mars kl. 19.00 i Grimstad kulturhus. En festkveld for ungdommen i Grimstad. Arrangører: FMU, Spiren, F13 og
Powerstation.
FAMILIEKLUBB, Fevik kirke 11.mars og
8.april. Lek og sang fra 16.30, middagssalg
kl. 17.00, minikonsert og andakt kl. 17.30.

FMU BASAR 15. mars på FMU kl 18.00. Vi arrangerer vår årlig basar. Det blir åresalg og
vanlig loddboksalg. Servering av kaffe og
viner pølser . Viktig at folk tar med seg kontanter, vi har også vipps. Ta med deg hele
familien og støtt opp om FMU.
ÅRSFEST FOR MENIGHETEN
Tirsdag 19. mars kl 1800 på FMU. Det blir
servert lapskaus og kort info fra
menighetens årsmelding og regnskap. Joy
og Kirsti P. Haugen kommer, det blir andre
musikalske innslag og de ansatte har en
quiz. Vi tar avskjed med Anne Marie
Midtbø, som blir pensjonist i løpet av våren.

TÅRNAGENT-HELT -Tårnagenthelg for 8-åringer i Fjære kirke lørdag 23. og søndag 24.
mars. Fjære menighet inviterer denne
lørdagen alle som er født i 2011 til å være
Tårnagenter i kirken. Her kan du utforske
kirken, Bibelen, tårnet og klokkene. Agentene vil i løpet av disse dagene måtte løse
oppdrag og mysterier. Du vil få en egen
agentkode og på søndagen vil alle som
kommer til kirken få vite hva agentene har
funnet ut. Her blir det også utdeling av cd
til alle 8-åringene.
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Erlend gir seg i kast med

det skjer

SNART

Terje Vigen

BASAR, VIK BEDEHUS fredag 29. mars
kl. 18.00.

Erlend Gunstveit (23) er en ung mann med mange interesser og flere jern i ilden. Som aktiv i Fjære menighet
har de fleste møtt ham som sanger og musiker, både som
solist, i gruppe sammen med andre FMU-ere, og i oppsetting i Fjæreheia. Nå vil han prøve seg på Terje Vigen.

F

En av utfordringene er å utnytte kirkerommet kun med noen
få rekvisitter. Klærne har han kommet et stykke i vei med.
Kanskje kan trappa og prekestolen fungere som kulisse til
«prisonen»?

PER RØDAL HAUGEN
tekst & foto

At Erlend er veldig opptatt av
lokalhistorie
og
lokal
tilhørighet er det kanskje ikke
så mange som vet. Erlend
vokste opp i Vikkilen og gikk
naturligvis på skole på Vik, og
har alltid kjente på det å være
Fjære-gutt med bånd til den
gamle historien til Fjære.
Alt mens han gikk på barneskolen bestemte Erlend seg for
å teste seg selv og kjenne på
hvor krevende Terjes rotur
måtte ha vært. Han rodde ut
Vikkilen og til Odden for å
kjøpe is, og rodde tilbake.
— Det var den mest strevsomme kvelden jeg har hadde
som barn, ler han.
I sommer var han med i oppsettingen av «St. Valentin» i
Fjæreheia. Da fikk han sjansen
til en prat med Bentein Baardsen, som selv har fremført
Terje Vigen i Fjære kirke. De
kom til å snakke om dette
Ibsen-diktet, og etter det vokste tanken frem om å lære seg
det og fremføre det aleine i
Fjære kirke.
Et halvt års tid nå har han
jobba med å lage en soloforestilling — å fremføre Terje
Vigen uten manus og med litt
scenerekvisitter til.
— Det er kanskje litt sært at
en ung mann på 23 velger å
lære seg dette diktet utenatt, i
så fall burde helst ha gjort det
tidligere. I alle fall… nå har jeg
gjort det, og jeg føler at diktet
knytter meg som menneske til
både steder og hendelser som
har med Fjære og Fjæres historie å gjøre.
— Men du er sanger og musiker — hvorfor da gi seg i kast
med en lang monolog?

— Det kan du si… og jeg som
egentlig ikke er noe særlig til å
lese litteratur. Jeg kjente på at
jeg hadde kommet et stykke på
vei musikalsk og var tilfreds
med det jeg har fått til så langt,
og fått mye backing og oppmuntring underveis. Det å få
være med på «St. Valentin» i
Fjæreheia var veldig gøy og
spennende — den kombinasjonen av sang og drama.
Prosjektet med å lære seg Terje
Vigen utenatt og fremføre det
følte jeg var å gi meg selv en ny
utfordring, strekke meg litt, og
se om jeg kunne klare det også
på en tilfredsstillende måte.
— Er det litt musikal-drømmene dette?
— Ja, kanskje det… Det var
etter jeg så «Les Misérables»
som 14-åring at tanken slo meg
om å prøve meg på musikk.
— Hvordan har det gått å
lære seg dikteposet utenatt….
er du i mål?
— Ja, jeg har det inne nå. Jeg
tok et vers av gangen, og har
kjempa meg gjennom vers for
vers. Egentlig er jeg dårlig på å
lære og huske tekst — har som
regel hatt en tekst, en note som
sikkerhet foran meg. Men nå
skal det være utenatt — selvsagt for å kunne være friere i
fremførigen.
I tillegg til å lære seg diktet
har han gjort research. Han
har oppsøkt stedene i diktet for
å få et enda nærmere forhold
til teksten. Den godeste Ibsen
var ikke helt patent med stedsangivelsene sine. Erlend forteller han blant annet snakka
med Knut Mørland, som i alle
fall var helt klar når det gjaldt
hvor Gjeslingene ligger.
«Jeg har gått på grunn på
Gjeslingene, så de vet jeg hvor
ligger. Og Ibsen har feil!» sa

Knut, gliser Erlend.
Erlend har søkt Menighetsrådet om å få leie kirka til fremføringen den 2. mai, og fått
grønt lys til det (dette må jeg få
bekreftet etter MR sitt møte)
— Jeg føler at kirka er sentral
i forhold til diktet, ligger liksom
midt i det. Grava ligger der bak,
Hesnessund er der ute, Gjeslingen den veien…, sier han og
peker i forskjellige retninger.
Han snur seg mot alteret…
— Og Gud har jo også en
plass i dette, sier han.
Kirkerommet gir ikke så mye
hjelp til scenografien, men han
har gjort seg noen tanker om
hvordan han kan bruke det
som er…
Til intervjuet har han med
seg litt klær og rekvisitter han
vil bruke i forestilingen. Han
går grundig til verks, gutten.
Det er ikke bare å finne noen
filler å ha på seg. De skal bearbeides for å bli mer troverdige…
— Jeg skal få hjelp av noen
kjempehyggelige profesjonelle
kostymedesignere til å «sminke» dem, det må jo se ut som
det de kan ha vært brukt av
Terje og vært med på dette…
— Har du noen tanker om
hva du vil med dette prosjektet, borsett fra egendrevet
voksenopplæring?
— Jeg skulle ønske at flere
unge fikk øynene opp for den
historien som vi er en del av.
Jeg synes nok at skolen har
vært litt lite flinke til å levendegjøre den og bruke lokalhistorien vår i undervisningen.
Håper det kommer noen unge
også — skulle ønske at en sånn
forestilling kunne bidra til det,
smiler den talelentfulle, iderike
og engasjerte FMU-lederen.
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PÅSKEVANDRING for barnehagene i Fevik
og Fjære kirke i uke 15. Er du hjemme med
barn i alderen 3-6 år? Åpen påskevandring
mandag 8.4 i Fevik kirke kl. 10.00, eller i
Fjære kirke torsdag 11.4 kl. 10.00.

PALMESØNDAGSGUDSTJENESTE for store og
små i Fevik kirke søndag 14. april kl. 11.00
VÅRENS STI-TURER
Søndag 5.mai kl.10.00 fra Fevik kirke.
Søndag 2.juni kl.10.00 fra Fevik kirke.
Sted: Se program som legges ut i Fevik
kirke.

Det er tirsdag, og skoledagen er over. I Fevik
kirke er det er tid for
lekser, litt mat og en
liten samlingsstund.

F

INGUNN METVEIT OLSEN
tekst & foto

En etter en kommer det elever
fra 6. og 7. klasse inn i kirka,
henger fra seg tøy og setter
skolesekken ved plassen sin.
«Etter skoletid» er en del av
kirkas barne- og ungdomsarbeid og består av leksehjelp,
et måltid mat og en samlingsstund med andakt, sang, lystenning og bønn.
«På grunn av plassbegrensninger er det kun mulig å ta
inn 15-18 elever», forteller

Bent Sætra som administrerer
disse samlingene. «Det er
også viktig at det skal være ro
rundt arbeidet med leksene.»
Foreldre/foresatte må melde
elevene på leksehjelp-ordningen, og da er det førstemann til mølla-prinsippet
som gjelder. Arny Ribe og
Kirsti P. Haugen er ansvarlige
for
samlingsstunden
i
kirkesalen, somer det første
som skjer «Etter skoletid»
hver tirsdag. I samlingsstunden brukes bibelfortellingene, men også et opplegg
rundt «Kristuskransen». Kristuskransen er en perlekrans
der hver av perlene minner
oss om viktige sider av den
kristne tro. Det er den svenske
biskop Martin Lønnebo som

har laget kransen.
Etterpå samlingsstunden får
barna et brødmåltid, og deretter er det tid for lekser. De
som er med på «Etter
skoletid» får hjelp til å få gjort
noen av ukas lekser. Nina
Renate Andersen går i 7. klasse på Fevik skole, og har gått
på «Etter skoletid» i Fevik
kirke fra og med 6. klasse. «De
fleste 7. klassingene begynte
på leksehjelp i 6. klasse», forteller hun. Ni frivillige pensjonister, de fleste med pedagogisk bakgrunn, bytter på
å være til stede for disse 6. og
7. klassingene på tirsdagene
fra 14.10-16.00. Dette er et
flott arbeid. Tusen takk til alle
som bidrar med tid, krefter og
kunnskaper!

SKAPERVERKSTED i Fevik kirke og konsert i
Fevikparken søndag 26. mai. Ulike workshops i Fevik kirke, tombola med søte
premier, kafeutsalg. Konsert med Elle Melle
Mini, Elle Melle Tween, Joy og solister.

2.
MARS

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

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

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

støtter lokalt ungdomsarbeid
www.jjuc.no
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SALMEN
fra

menighets-

HILSEN
PRESTEN

F

SALMEBOK 2008 NR 49 • TEKST: Edvard Hoem • MELODI: Sigvald Tveit

No vaskar han føtene deira
og tørkar dei varsamt med kledet.
No vaskar han føtene deira,
og minner dei om dette eine,
at han, som er son av den høgste,
er komen til oss for å tene.
No vaskar han føtene deira.

RÅDET
PER ARNE GULSTAD
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Slik lyfter han slaven til fridom.
Han vaskar bort støvet frå vegen.
Den livslange, strevsame vegen
skal ende hos han, i Guds rike.
Og han som er son av den høgste,
han bøyer sitt hovud mot jorda,
og slik blir han menneskets like.

Slik sprenger han tilværets gåte.
hanbur seg til møtet med døden.
Han tener fordi han er herre.
Han bøyer seg ned for å sone.
Hand førebur Gudsrikets orden:
Dei siste skal vera dei første.
Den minste skal stå ved hans trone.

MENIGHETSRÅDSLEDER

Nominasjonskomité for menighetsrådsvalget høsten 2019
Følgende personer har sagt seg villig til å
være med i nominasjonskomiteen: Per
Kristian Finstad, Inger Elise Berge, Anne
Meyer Tallaksen og Sigrund Larsson. Eli M.
Skaiaa er varamedlem. Anne Marie Midtbø
er sekretær i komiteen. Frist for forslag til
kandidater til nominasjonskomiteen er 1.
mars. Frist for innlevering av listeforslag er
30. april. Valget av nytt menighetsråd er
9. september.
Ny instruks for menighetsutvalgene
Menighetsutvalgene i Fjære og Fevik er
underutvalg til MR med særlig ansvar for
det som skjer i de to delene av menigheten.
MR behandlet forslag til endringer i instruksen fra en arbeidsgruppe med Helge
Spilling, Helle B. Taasti og Egill Tesaker. Forslaget til endringer gjelder sammensetning
av utvlaget og utvalgets oppgaver. Den nye
instruksen vil gjelde under forutsetning av
godkjenning i menighetsutvalgene og
menighetsmøtet (årsmøtet 17. mars).
Gudstjenesteliste for våren 2019
Mange forhold blir hensyntatt ved utarbeidelse av gudstjenestelisten. Med utgangspunkt i fastsatt antall gudstjenester i
soknet utarbeider prestene et forslag i samarbeid med organister og kirketjenere. Behovet for fordeling på begge kirker blir
ivaretatt. MR tok gudstjenestelista for våren
2019 til orientering.

GI:
en god start

Fast givertjeneste Gi en god start
Antall givere ble doblet i løpet av 2018 til
nær 40. Det er utarbeidet en brosjyre for informasjon om Gi en god start. Denne vil bli
utdelt på utvalgte gudstjenester og arrangementer i menigheten i tiden fremover.
Dessuten er alle medlemmer i MR og
menighetsutvalgene blitt utfordret til å
sende en oppfordring om å være med som

giver til minimum 10 av sine venner, bekjente, naboer og familie i menigheten.
Økonomiutvalgets målsetting er å oppnå
400 givere. For å nå målet er vi avhengig av
at mange omsetter oppfordringen til handling.

Velkommen til kirken

gudstjenester & arrangement
Fjære kirke

… for derimellom
kommer fasten
Det skal opparbeides parkeirng ved kapellet

Plan for ny gravlund på Fjære
Håvard Bache orienterte menighetsrådet
om planen for ny gravlund ved Fjære kirke,
som skal behandles videre i kirkelige organer. Planen omfatter opparbeidelse av et
tilleggsareal for gravlunden langs Tauleveien til garasjebygget til Agder Energi Nett.
Utvidelsesarealet avgrenses med natursteinsmur og gjerde med 4 porter. I tillegg til
planen for graver og urnelund på den utvidete gravlunden langs Tauleveien inngår
en ny minnelund for urnenedsettelser øst
for kapellet. Det er også planlagt opparbeidelse av en plass med skiferheller og
beplantning på deler av dagens parkeringsareal ved kirka, som er tenkt til kirkebakke
og 1000-årssted. Det vil bli en mindre
parkeringsplass på samme område. I tillegg
blir den nye parkeringsplassen ved oppkjøringen til FMU-bygget utvidet og området ved kapellet opparbeidet for parkering. Antall parkeringsplasser blir dermed
minst like mange som tidligere. Menighetsrådet synes det er blitt en fin plan for området. Det er forutsatt at kirkelige handlinger og parkering blir hensyntatt i anleggsperioden og at gravlunden får god belysning. Arbeidet forventes fullført i løpet av
våren 2020.
Møteplan for menighetsrådet
1. halvår 2019
Det er planlagt følgende møtedager:
12. februar, 9. april og 4. juni.
Kom gjerne med kommentarer og forslag til
saker vi bør ta opp.

Jula varer ikkje heilt til påske. Sjølv om mange julelys henger og
lyser fortsatt – rundt vinduer og verandaer. Det kommer ei fastetid - 40 dagar før påske. Ei tid for å rette fokus mot påska og
det som skjedde med Jesus i Jerusalem.
Fastetid – ein parentes i vår tradisjon og tru – eller ein viktig
periode i året? Faste – ei katolsk tvangstrøye som vi har lagt av
oss i vår lutherske arv?
Vi skal vere glad for at vi er frelst av bare nåde, ved trua på
Jesus Kristus. Nåden aleine og trua aleine er slagord som blei
hamra inn ved reformasjonen. Vi skal sleppe ein heil del tilleggskrav, som avlatshandel, botsøvingar, faste…
Men kanskje vi har mista noe på vegen her, i iveren atter å
blankpusse dei lutherske prinsippa. Noe som kan hjelpe oss til
innsikt og forståing av det Jesus har gjort for oss. Å ta fastetida
litt meir på alvor kan sette ting i perspektiv.
Faste – å avstå frå mat, eller visse typar mat, er den tradisjonelle måten å praktisere dette på. Karneval betyr for eksempel «farvel til kjøtt». Karnevals- tida er gjerne noen
festdagar rundt fastelavn, før fastetida startar på aske- onsdag, i
år 6. mars. Men vi kan også tenke oss andre måtar å «faste» på.
Skjerm-faste – bruke litt mindre tid på mobil, TV, PC, nettbrett, sosiale media. Drikke-faste – avgrense litt inntaket av
kaffi, brus, øl, vin, - drikke meir vatn. Godte-faste – sette
sjokoladen eller andre godsaker litt på vent, på kvardagar.
Penge-faste – bruke mindre pengar så vi kan gi til Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon. Lese-faste – lese frå ei bok som hjelper
meg å reflektere over påskeevangeliet. Bøne-faste – bruke litt
meir tid til bøn, meditasjon og ettertanke kvar dag. Tids-faste –
tenke gjennom tidsbruken min, kanskje eg får tid til overs…
Hjelpe-faste – ha fokus på andre menneske som trenger ei
hjelpande hand.
Dette er bare enkelte idear til praktiske grep for å fornye fastetida i livet vårt. Ikkje for å prestere, oppnå Guds nåde eller få
til det perfekte liv. Kanskje heller for å kjenne på kroppen det å
savne noe, glede seg til noe, senke pulsen, finne ein balanse i
livet, førebu seg til den største høgtida i vår kristne kyrkje.
Er ikkje livet meir enn maten og kroppen meir enn kleda? 0Søk
først Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg
(Matt. 6).
Helsing Helge prest
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Gudstjeneste v/Helge Spilling
Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
Morgengudstjeneste v/Vidar Øvland
Gudstjeneste v/Tore Laukvik
Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
Gudstjeneste v/Helge Spilling
Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
Tårnagentgudstjeneste v/Tore Laukvik
Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
Gudstjeneste v/Helge Spilling
Fjære kammerkor fremfører Bach's Magnificat
Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
Gudstjeneste v/Helge Spilling
Morgengudstjeneste v/Helge Spilling
Skjærtorsdaggudstjeneste v/Helge Spilling
Langfredadggudstjeneste v/Helge Spilling
Påskedaggudstjeneste v/Helge Spilling
Påsken i Ord og Toner
v/Kirsti P Haugen og Tore Laukvik
Morgengudstjeneste v/Hjalmar Bjerga
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Tore Laukvik
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Tore Laukvik
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Tore Laukvik
Morgengudstjeneste v/Vidar Øvland
Gudstjeneste v/Helge Spilling
Samtalegudstjeneste med konfirmantene,
v/ Helge Spilling og Kjell Olav Haugen
Samtalegudstjeneste med konfirmantene,
v/ Helge Spilling og Kjell Olav Haugen
Morgengudstjeneste v/Tore Laukvik
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Helge Spilling
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Helge Spilling
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Helge Spilling
Morgengudstjeneste v/Vidar Øvland
Gudstjeneste v/Tore Laukvik

FEVIK kirke
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Gudstjeneste v/Tore Laukvik.
Søndagsskole og Familietur
Gudstjeneste v/Vidar Øvland. Søndagsskole
Gudstjeneste v/Tore Laukvik.
Søndagsskole og Familietur
Samtalegudstjeneste med konfirmantene,
v/ Tore Laukvik og Ingvild W Limm
Palmesøndag gudstjeneste for store og små
v/Helge Spilling
Påskemorgen på Hasseltangen
Påskedaggudstjeneste v/Tore Laukvik
Gudstjeneste v/Tore Laukvik. Søndagsskole

STØTT BLI FADDER!
Swazihjelpen

Støtt kampen mot
menneskehandel
og sexslaveri i
India/Nepal

STØTTEFORENING RUSSISKE BARN

HOS KIRKENS SOS TREFFER DU ALLTID EN Å SNAKKE MED

konto 2801.13.70103

Trolldalen øst 15, Fevik
konto 2801.02.58148

konto 3000.15.47107

PREKEN

TEKSTEN
KRISTI FORKLARELSESDAG • 24. FEBRUAR
28 Omkring åtte dager etter at han hadde sagt
dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob
og gikk opp i fjellet for å be. 29 Og mens han ba,
fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble
blendende hvite. 30 Med ett sto det to menn og
snakket med ham; det var Moses og Elia. 31 De
viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet
hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem.
32 Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå
våknet de og fikk se hans herlighet og de to
mennene som sto sammen med ham. 33 Da
mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus:
«Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre
hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han
visste ikke selv hva han sa. 34 Mens han talte, kom
det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i
skyen, ble de grepet av frykt. 35 Det lød en røst fra
skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!»
36 Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare
Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.
Luk 9,28-36
2. LESETEKSTER
12 Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. 13
Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt. 14 Likevel ble
deres sinn forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt
liggende når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke
fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort. 15 Ja, også i dag
ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra
Moseloven. 16 Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt
bort. 17 Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er
frihet. 18 Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet
som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til
herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.
2 Kor 3,12-18

TRENGER DU KIRKE-SKYSS?
Trenger du skyss for å komme deg til gudstjeneste,
kan du ringe en av disse kontaktene:
FJÆRE KIRKE
Beth Løhaugen, Kroken, tlf. 48277934
Berte Marie Reiersølmoen, Bergemoen,
tlf. 37042241
Solveig Tønnesøl, Grefstad/Hausland, tlf.
37047191.
FEVIK KIRKE
Norman Risholm, Fevik, tlf. 90787218
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En å snakke med
F

PER RØDAL HAUGEN
tekst & foto

SAMTALE
OG LIKEVERD
I en scene i en av filmenen
med Crocodile Dundee blir,
krokodillejegeren og villmannen fra Australia introdusert til det sosiale livet i
USA, og det snakke med sin
psykiater når livet floker seg
til.
— Har dere ikke psykiatere i Australia som dere
kan snakke med om
problemene deres, spør
amerikafruen.
— Nei, svarer Dundee. —
Hvis det er noe, så snakker
vi med Walt, og så forteller
Walt det til alle andre, og så
er det ikke noe problem
lenger.
Det er ikke slik Kirkens
SOS fungerer, men likevel er
det en viktig likhet. En av
pillarene i Kirkens SOS er
annonymitet, men arbeidet
fungerer etter prinsippet om
likeverd — det å snakke
med et annet menneske
som først og fremst er et
helt vanlig lyttende medmenneske.
FORHISTORIEN
Historien til det som her i
langet har blitt Kirkens SOS
startet i London. Presten
Chad Varah leste i avisen i
1953 at i London var det tre
selvmord hver dag. Det fikk
ham til å sette inn en annonse med følgende tekst:
«Før du tar livet ditt, ring
meg på Mansion House
9000.» Responsen var så
stor at han måtte tilsette to
sekretærer som kunne ta
imot alle som kom innom.
Da oppdaget han at mange
av dem som kom aldri ble
sendt inn til ham på kontoret. Det viste seg at
mange gikk igjen etter å ha
fått prate med en av
sekretærene. Denne oppdagelsen førte til oppstarten
av Samaritans, en av
verdens tørste krisetelefontjenester, og som også ble
forbildet for Kirkens Nattjeneste (1958) og seinere
Kirkens SOS sitt første
senter i Oslo (1974).
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Kirkens SOS har 11 sentre rundt om i
landet. Agder er det nest eldste og feiret
40 år i 2016. Sentrene betjenes av 1000
frivillige på ett felles telefonnummer. Årlig
ringer rundt 300.000 til krisetelefonen.
Frivillige telefonvakter klarer å besvare
2/3 av disse. De trenger flere frivillige.
Alle telefonvaktene landet
rundt sitter altså sammen i et
nettverk. Dette gjør det mulig å
betjene krisetelefonen hele
døgnet, hver dag hele året.
Men det er ca 100.000 som
prøver å komme i kontakt med
krisetelefonen som ikke kommer igjennom. For å kunne besvare enda flere samtaler og
være til hjelp for flere, arrangerer de kurs for å rekruttere flere frivillige. I tillegg
til telefonen har de også SOS
melding og SMS chat. Ved å
bygge ut chatte-tjenesten
håper de på å kunne svare flere
av dem ønsker kontakt.
TONE SCHALLA er tilsatt i
Kirkens SOS Agder i hel stilling, og jobber med kursing og
veildning, forteller at det totalt
pr i dag er ca 1000 frivillige og
40 ansatte i Kirkens SOS på
landsplan. Kirkens SOS er en
selvstendig organisasjon i frivillighets-Norge, med en generalsekretær som daglig leder, og
får bevilgninger over statsbudsjettet. Agder er det nest eldste
senteret, og feiret 40 år i 2016.
— I Agder har vi ca 90 frivillige i dag, de fleste i Kristiansand. Ca 20 er tilknyttet
satelitten i Arendal. I administrasjonen er vi tre stykker, som
utgjør 2,5 årsverk.
— Hvor mye jobber hver
frivillig?
— Vi ber i utgangspunktet
om to vakter pr måned, én
nattevakt og en dag-/kveldsvakt. Døgnet er delt i to
nattevakter og tre dag-/kveldsvakter, men vi er fleksible og
prøver å legge det til rette for
den enkelte. De leverer inn
vaktønsker for 2 mnd fram i
tid. Kommer noe i veien bytter
man innbyrdes. Det skal alltid
være to på vakt samtidig.
KURSING
FOR NYE FRIVILLIGE
— Nå annonserer dere kurs
for å få flere frivillige. Hvor
mange flere trenger dere?
— Så mange som mulig,
egentlig, men vi håper med det
kurset som er påtenkt nå i

april/mai at vi skal få ca 10 nye.
Det hadde vært flott. Vi ønsker
både å starte opp chat-tjeneste
her i Arendal, og trenger også
flere på telefon. Chat-tjenesten
tror vi særlig vil kunne imøtekomme flere unge, som er mer
fortrolig med den formen.
— Hva hva lærer de på
kurset?
— Kurset gir både teoretisk
og praktisk innføring i de typer
samtaler man kan regne med å
få, og veiledning i hvordan
man best håndterer disse
samtalene, som kan dreie seg
om alt fra helt hverdagslige
ting til tanker om selvmord.
Kursdeltakerne blir rett og slett
rustet til å sitte på telefonen.
Du må forberedes på å takle en
samtale, og ulike typer samtale,
forteller Tone.
Det er et omfattende kurs
som går over 6 formiddager fra
kl 10-14, hvor blant annet rollespill er en viktig læringsform. I
tillegg har deltakerne 2
prøvevakter. Avhengig av hvor
deltakerne kommer fra vil
kurset bli holdt enten i Arendal
eller Grimstad.
— Dette kurset er innrettet
mot dem som har tenkt at å
melde seg som frivillig er noen
de kunne tenke seg. De søker
først om plass på kurset. Før de

Tone Schalla, veileder og ansatt i Kirkens SOS Agder, og Åge
Magnus Thorsen, frivillig fra Fjære menighet.

begynner på kuret kommer de
til oss på intervju. Etter at en
potensiell frivillig er ferdig med
kurset, og kjenner at dette er
noe de har hjerte for, så har vi
en samtale med hver enkelt, før
de blir godkjent som frivillig.
— Et nåløye?
— Nei, nei, sier Tone.
— Det høres kanskje sånn ut,
men det er ikke slik. Det er
viktig å forstå at vi henvender
oss til helt vanlige mennesker
med alle slags bakgrunner
sosialt og yrkesmessig. Den
bredden er noe av styrken vår.
Mange ringer oss jo gjentatte
ganger, og får snakke med
stadig nye og forskjellige
mennesker. Det primære her er
at det skal være en samtale
preget av likeverd. Vi sier
gjerne at «vi snakker med de av
oss som sliter». Ingen vet hva
som kan ramme en i livet. Livet
kan snu, og vi som lytter i dag
kan også komme i den
situasjonen at vi er blant dem

som trenger en prat og en som
lytter, sier hun.
— Vi sier også at folka våre
må ha avstand til egen krise.
Det vil si at dersom hodet deres
er fullt av egne problemer, så er
det nødvendig å ta seg en
pause til deres eget liv er mer
avklart. Noen opplever også
underveis i kurset at de får
noen aha-opplevelser og innser
at dette ikke passer for dem, og
trekker seg. Men forhåpentligvis gjelder det for de fleste at de
opplever det berikende, og at
det gir ytterligere lyst til å være
med i denne tjenesten.
— I tillegg holder vi en del
kveldskurs som vi kaller «God å
snakke med»-kurs, forteller
Tone.
— Disse er åpne for alle interesserte.
— Kirkens SOS får bevilget
penger over statsbudsjettet sa
du. Er det nok til å drive dette
arbeidet?
— Nei, langt i fra. Alle

ELI SALVESEN fra Fjære menighet hadde dagvakt
sammen med en kollega da Fjæreposten kom
innom. Hun har vært frivillig i Kirkens SOS i mange
år.
— Hvorfor har du holdt på med dette så lenge?
— En opplever jo innimellom at du er til nytte, og
at en har fått være med å bety en forskjell i livet til
den som ringer inn, og det gjør det verdt alt
sammen.

sentrene har sine egne budsjetter og alle må jobbe for å
skaffe egne midler. Daglig
leder må stadig jobbe for å
skaffe nye stabile inntektskilder og dermed en økonomisk forsutsigbarhet for
arbeidet vårt her i Agder. Vi er
avhengig av gaver og ofringer
fra gudstjenester. Det har f.eks.
blitt mer vanlig at folk som
feirer runde år velger å gi
gaven sin til arbeidet vårt. Det
er veldig oppmuntrende, forteller Tone.
ÅGE MAGNUS THORSEN
har vært frivillig siden 2009, og
er en av veteranene. Yrkesmessig har han bagrunn fra mange
år som konduktør og forskjellige andre funksjoner i NSB,
men de siste 15 åra har han
jobba for Hjelpemiddelsentralen.
— Hva er det som gjør at du
har holdt på så lenge?
— Først og fremst så er det
de mange fine møtene med
innringerne, og det å oppleve å
kunne være noe, bety noe for
et annet menneske. Men også
gjensidigheten. Det gir meg
noe også å snakke med dem
som ringer. Det går begge
veier. Så har jeg veldig mange
gode kollegaer her, som det er

— Sitter samtalene igjen i hodet når du går hjem
slik at du blir gående og tenke på dem?
— Det er klart det hender at noen samtaler kan bli
sittende i en stund, men vi er flinke til å snakke med
medvakten (alltid to på vakt samtidig) etter vanskelige samtaler, forteller Eli.
— Kan dere kontakte det offentlige hjelpeapparatet?
— Vi har klare retningslinjer for det, og da er det i

flott å bli kjent med og jobbe
sammen med, og det kommer
stadig nye — det er jo en viss
rullering. I snitt så blir vel en
frivillig her i 4-6 år. Som frivillig
får jeg også tilbud om en rekke
gode fagsamlinger som
Kirkens SOS arrangerer, i forskjellige emner. Staben tar
godt vare på oss, smiler han.
— Har engasjementet her
gjort noe med deg?
— Ja, absolutt. Jeg tror alle
som er innom denne tjenesten
blir påvirket av det de mange
møtene med medmennesker
som sliter i livet eller opplever
ensomhet. Vi vet jo at til og
med opplysningstelefonene får
samtaler med folk som rett og
slett bare trenger en å høre en
stemme og vite at det er en
som lytter, fordi de store deler
av dagen og uka sitter helt
aleine og ikke snakker med
noen. Gjennom jobben hhar
jeg fått kontakt med en usynlig
del av verden rundt meg, og
oppdager at det mye vondt og
vanskelig ute blant folk, og at
behovet for en å snakke med er
veldig stort. Du får høre mye
som du ikke kjente til eller
trodde fantes i et slikt omfang.
Selvsagt er annonymitet og
taushetsplikt viktig i dette
arbeidet. Det er riktignok ikke

så strengt som det var i starten,
da ingen i det hele tatt skulle
vite om at du var telefonvakt
for Kirkens SOS. Det måtte
man lempe litt på.
— Særlig familiefolk fikk det
litt vanskelig når de måtte
snike seg ut om natta for å gå
få nattevakt, smiler Åge
Manus.
— Men det er fortsatt slik at
hverken den som ringer eller
den som svarer i utgangspunktet vet hvem den andre er
eller hvor i landet de befinner
seg. Om innringeren bryter sin
annonymitet så er det i tilfelle
etter eget ønske og på eget initiativ. For mange er det helt avgjørende at de kan være
annonyme fordi det å snakke
ansikt til ansikt med et anne
menneske oppleves kjempevanskelig.
— Men dere kan kontakte
AMK ved behov?
— Etter visse retningslinjer
så kan vi det, men selvsagt
bare dersom innringeren
samtykker i å bryte sin annonymitet. Det er ikke vi som er
AMK-sentral, vi kan ikke og er
ikke her for å løse alle innringerens problemer. I samtalens løp kan det selvsagt komme fram at de kanskje i tillegg
burde kontakte en lege eller en

så fall å kontakte AMK-sentralen, for det forutsetter
jo at innringeren samtykker i å bryte annonymiteten.
Men det er viktig å huske på at vi ikke er problemløsere som skal fikse livene til dem som ringer. Jeg
sitter her for å lytte til det innringeren har behov for
å snakke med noen om. Mange som har det vanskelig bruker på en måte opp sine nærmeste, og
kan kanskje kjenne seg avvist. Vi avviser ikke. Det
vi har er tid og et lyttende øre, sier Eli.

prest. De føler kansje de er blitt
en belastning for sine nærmeste, som «ikke orker å høre
mer». Det handler oftest rett
og slett om noen som har tid til
å lytte. Og det har vi. Det er det
vi har. Tid og hjertevarme for
dem som sliter med ett eller
annet.
— Er alle de frivillige kristne?
— Nei, og det er ikke noe
krav. Selv med navnet vi har, så
er vi livssynsnøytrale i den forstand at vi ikke dytter noe på
noen. Primært skal vi støtte og
styrke, og fremme livsmot og
håp. Det kan du selvsagt bidra
til selv om du ikke er en
kristen. Men vi krever lojalitet
mot det vi står for, og alle må
kunne be en bønn for eller
med innringeren hvis den som
ringer ber om det, forteller
Tone.
— Hva vet dere om alderen
på dem som tar kontakt?
— Dette har vi ikke noen
statistikk på, en inntrykket er
nok at det hovedvekt på de fra
40 og oppover. Gjennom
chatten har vi nok kontakt
med flere fra 25 år og nedover,
studenter blant annet, men få
barn. Men uansett kanal, så er
utfordringen vår å kunne besvare flere av de 100.000 som
hvert år prøver å få kontakt

men ikke kommer igjennnom.
Når pågangen er stor må man
stå i kø og vente, og der faller
nok mange av, dessverre. Det
håper vi virkelig at det kurset vi
skal igang med, og annen rekrutteringsvirksomhet kan
gjøre noe med. Vi trenger fler,
er den klare meldingen ut fra
Tone og Kirkens SOS i Agder.

OM SELVMORD
Å forebygge selvmord er en
kompleks og sammensatt jobb
som krever innsats fra mange
hold. Vi vet at mennesker som
ønsker å ta sitt eget liv føler stor
håpløshet og ensomhet. Det å
få snakke om et så alvorlig og
ofte tabubelagt tema oppleves
som lindrende for de fleste.
Her fyller Kirkens SOS en
viktig rolle. Vi er tilstede 24
timer i døgnet for alle som har
behov for å snakke eller skrive
med noen.
Det er viktig å prate direkte
og åpent om selvmord. Alle
som kontakter Kirkens SOkiS
skal spørres om eventuelle
selvmordstanker. Kirkens SOS
har rutiner for å avdekke selvmordsrisiko og for å varsle
ambulansepersonell ved akutt
selvmordsfare.
KILDE: www.kirkens-sos.no

Selv om ikke Jan Erik Larsen klarte å snakke fram de nødvendige millionene i samtalen med ordføreren, gjorde han i alle fall et iherdig forsøk så det ut til.

AKSJON

NYE

FEVIK
KIRKE

Kjære alle dere go
de mennesker på Fe
som brenner mot
vik
et fantastisk felles
mål:
Ny kirke på Fevik!
Tusen takk for at jeg
og
dele denne kvelden m Anne Cathrine fikk være med å
ed dere. Deres engasje
ment og glød
inspirerer langt inn i
Lierdalen hvor vi hold
er til.
Mitt inntrykk etter
å
prosjektet, er at ingen ha blitt presentert for dere og
er
opp dere! «Fevikgjen bedre egnet å få dette til en nettgen» kan få en helt
ny klang med
dere og vår Herre til
rors!
Til frokost på vakre Fe
alene på midtbordet vik Hotell satt vi et øyeblikk helt
ut
seg fra havet og flom mot stranden. I det solen reiste
met
teren det norske flagg inn over oss, heiste vaktmeset
symboliserer, og det str og Jesu kors, som flagget vårt
akte seg ut i vinden og
kapp med solen! Vi er
glødet om
fo
kene våre og verdiene rvaltere av landet vårt, mennesvå
blir jeg så INNMAR re. Det har dere skjønt, og derfor
I inspirert av dere!!!
Gud velsigne dere rik
t! Vi takker og ber fo
r dere!
Stor klem fra
Jan Erik og Anne Ca
thrine (etter kick off)

SCOTT OM GODHET
«Vi har flere krefter enn vi vet om,
større muligheter enn vi aner — bare
prøv, så skal dere se! For hver gang vi
gjør noe godt blir det lettere og
naturligere å gjøre det, for hver gang
vi overvinner oss selv, blir vi en
monn sterkere. Slik legger vi en alen
til vår vekst, slik ranker vi oss mot
lyset! De unge måtte daglig holdes
for øie, at det forpliktet å være
menneske. De måtte lære å forstå, at

godheten var mer verd enn alle ideologier til sammen.»
Fra Høsten
s 226 (GSS 2017)
«Der findes mennesker iblandt,
mener jeg, som er for saktmodige av
sig til at de kan ta det op med verden.
Det er ikke, at de er for dumme slik
som du kanske har tænkt, det er ikke
forstanden det skorter paa. Det er at
de er ikke harde nok, de lar sig

KICK OFF. 20. januar var det fullt hus i
bankettsalen på Strand Hotell. Komitéen
som arbeider med planane om ny kirke
på Fevik hadde invitert Jan Erik Larsen til
sparke i gang innsamlingsaksjonen.
Målet er formidabelt; 15 mill. innsamlede kroner er målsettingen. Resten
av en antydet sluttsum på 70-75 mill.
håper man å få bevilget fra blant annet
Grimstad kommune. Ordfører Kjetil
Glimsdal (bildet) kunne ikke på stående
fot love noe slikt, men fortalte forsamlingen at det i alle fall er bevilget en del
penger til en arkitektkonkurranse. Gjennom den ønsker man å få fram noen
idéer og utkast til hvordan en ny kirke
kan se ut, og hvordan den kan plasseres
på den tomten som kommunen har
kjøpt som tilleggsgrunn til der kirken
ligger i dag.

skubbe til side av andre, de lar sig
traa ned av andre uten at de tar igjen.
… Om vi hadde mange av denslags
— verden vilde være bedre end den
er. Men vi har saa altfor faa, dertil er
de ikke indrettet slik, at de kan ta
igjen. De andre gaar altider av med
gevinsten, de andre de karer til sig
alt.
Fra Ferdinand
s 46 (GSS 2018)
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