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Det Hvite Hus — The White House — vi har noen assoisa-
sjoner til det, ikke alle like positive, kanskje særlig ikke nå 
om dagen. Et gjøkerede, vil noen si — a cockoo’s nest, hvor 
det nesten daglig legges egg. 

Heldigvis er Donald ikke vår daglige hodepine, og Det 
Hvite Huset på Fevik er i all forstand milevidt fra navne-
broren. Vi har fått vårt Hvite Hus som skal representere 
andre verdier enn de som nevnte «huseier» over dammen 
signaliserer for omverdenen, uten at jeg skal bli mer politisk  
her enn som så. 

Bak arbeidet med å ruste opp Huset, slik at det kan tas i 
bruk til mange ulike formål, ligger et stort engasjement for 
menighet og nærmiljø. Det behovet som lenge har vært for-
midlet gjennom et utall kanaler, om en ny og rom meligere 
kirke på Fevik, tyter nå ut i form av engasjement og driv, 
dugnad og kreativitet, for å gjøre Huset bruksklart for kirka. 
Behovet er overmodent, og veien frem til at en ny kirke kan 
stå ferdig er for lang til at menigheten kan sitte stille i båten. 
Her må vi bare begynne å gå, og la veien bli til mens vi går. 

For noen foreldre og pårørende handler det rett og slett 
om å  unngå at hele ungdomskull faller utenfor menighets-
arbeidet eller mister sin tilhørighet til Fevik kirke, fordi det 
rett og slett ikke finnes lokaler hvor det kan drives et 
nogenlunde variert ungdomsarbeid. Og det vil de ikke sitte 
stille og se på skje. Om Huset kan bøte på dette, står igjen å 
se — det er ikke all verdens plass i den gamle villaen — men 
noen har troen, viljen og gøtsen til å prøve innenfor de 
rammene som Huset gir. Mens vi venter på den nye kirka. 

Av den høyttenkingen som har forgått mens Huset er blitt 
klargjort til bruk, kan man se for seg et Kom-inn-Hus, et 
Opplevelses- og inspirasjons-Hus, eller et Møteplass-Hus, 
hvor hele mennes ket og alle slags mennesker kan kjenne seg 
velkommen og få plass. Her skal forhåpentligvis spennende 
og gode ting skje når mennesker møtes, med en innstil-
lingen om å bidra til nye fellesskap og nye vennskap. 

Med Huset har Fjære menighet, og i særdeleshet Fevik 
kirke, fått både en mulighet og en utfordring. Muligheten er 
plassen til å utfolde et bredere menighetsarbeid på kjente 
og ukjente områder, overfor kjente og mer ukjente grupper. 
Utfordringen består i å dokumentere at det store en-
gasjementet som har vært lagt for dagen for å få en ny kirke, 
er reelt og har rot i en menighet som står spenna klar til å 
fylle nye lokaler med liv og kreativitet. Er det noe Den nors-
ke kirke ikke trenger, så er det fine, store, tomme rom.  

I så måte nærer jeg ingen bekymring. Tegn tyder heller på 
at nå braker det løs, og at vi i tiden fremover vil se en knopp-
skyting som blir til glede og velsignelse for både menighet 
og lokalsamfunn. Forhåpentligvis vil livet i Huset skape 
platform for det som skal leve videre i et nytt kirkebygg. 

Takk til dere som har gått i bresjen og stått for dugnaden 
så langt. Uten dere gründere og pådrivere hadde det ikke 
blitt noe som helst. Og takk til støttespillere og gode 
hjelpere underveis. Dere har også vært nødvendige for å 
kunne ta Huset i bruk. 

Så må vi bare bli kvitt denne pandemien. Enn så lenge får 
vi holde avstand og holde ut som han sier, helseministeren, 
og utnytte mulighetene fremfor å la oss kue av nødvendige 
begrensninger. 

 Vel møtt i Huset!

menighetsavis for Fjære

Det Hvite Hus
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vipps TIL  
FJÆRE MENIGHET 

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

Johanna Elfrida  
     Guttormsen Beisland 
Michael Madshaven 
Anny Tønnevold 
Anna Birgitte Fjørtoft 
Olaug Nielsen 
Odd Emil Skjeggedal 
Olaug Andersson 
Jørgen Carl Jørgensen 
Gudrun Aanonsen 
Else Kristine Haugen 

Magne Ødegård 
Signe Bentsen 
Arne Johannes Larsen 
Ethel Miriam Steinli 
Hardis Annelise Arnevik 
Ragnhild Jensen 
Tore Olav Jørgensen 
Glenn Arvid Nilsen 
John Haaland 
Dagfinn Magne Pettersen 
Aslaug Mæhre Seland

Trosopplæring  
i Fjære menighet fra 0 - 18 år

Døpte

Nora Due Kvarme 
Døpt i Fjære kirke 7. juni

Emilie Konnestad Strand 
Døpt i Fjæreparken 7. juni

Olivia Rørvik Riber 
Døpt i Fjære kirke 14. juni

Aslak Rudrud Midtbø 
Døpt i Fjære kirke 27. juni

Tobias Reinhardsen 
Døpt i Fjære kirke 5. juli

Celine Flotvik-Gustavsen 
Døpt i Fjære kirke 19. juli

Falk Tellefsen Kostøl 
Døpt i Fjære kirke 19. juli

Thea Celine Grøm Rue 
Døpt i Fjære kirke 19. juli

Laila Channy Liestøl Winge 
Døpt i Fjære kirke 2. august

Alma Ramselien 
Døpt i Fjære kirke 9. august

Mellany Marie Andersen 
Døpt i Fjære kirke 9. august

Amina Sophi Isene Nygård 
Døpt i Fjæreparken 23. august

Henrik Fiane-Didriksen 
Døpt i Fjære kirke 5. juli

Elias Kragset Nordlie 
Døpt i Fevik kirke 26. juli

Olivia Kristensen Lid 
Døpt i Fjæreparken 23. august

Vilje Holmemo Løvland 
Døpt i Fjære kirke 30. august

Tiril Lea Mathisen 
Døpt i Fjære kirke 30. august

Lucas Bjelland Bentsen 
Døpt i Fjære kirke 30. august

Michael Hortemo 
Døpt i Fjære kirke 30. august

Line Hørte Håland 
Døpt i Fjære kirke 20. september

Hannah Sofie Hornbech Engesland 
Døpt i Fjære kirke 20. september

Sofie Elvira Rasmussen 
Døpt i Fjære kirke 20. september

Elias Joel Topstad 
Døpt i Fjære kirke 20. september

Mathilde Håkedal  
Døpt i Fevik kirke 20. september

Sol Land 
Døpt i Fjære kirke 20. september

Fredrik Bjørke Berntsen 
Døpt i Fjære kirke 31. mai

Hanna Kile 
Døpt i Fjære kirke 31. mai

DØDE

Voksen 
konfirmant  
Anne Lene Helleland Pedersen 
(21) ble konfirmert  torsdag 
17. september i Fjære kirke. Hun 
har hatt undervisning med 
kateket over et tidsrom.

Linnea Larsen 
Døpt i Fjære kirke 31. mai
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Barna kunne melde seg på 
torsdag 10. eller fredag 11. 
september. Dessuten var alle 
invitert til tårnagentguds -
tjenesten på søndagen. Planen 
var jo at vi skulle gjennomføre 
tårnagenthelg i mars, men så 
kom jo pandemien og ned-
stengningen av hele landet 
bare et par dager forveien, og 
arrangementet måtte utsettes. 

Årets tårngentdager ble litt 
annerledes enn tidligere år på 
grunn av koronarestriksjoner, 
men både barn og voksne fikk 
likevel frydet seg med forskjel-
lige oppdrag, mysterier og 
spennende tur opp i kirke -

tårnet. Barna ble fordelt på to 
dager, og i mindre grupper, 
som en del av smittevernet. 
Dessuten stod den obligatoris-
ke antibac’en plassert ut på 
strategiske steder. 

Ved ankomst ble barna 
ganske raskt til ekte tårn-
agenter, ved først å gjennomgå 
en labyrint, ta fingeravtrykk, 
og finne frem til agentbeviset 
sitt med agent nummer og 
navn. Agentene måtte så kaste 
seg ut i ulike oppdrag som in-
kluderte hem melige bokstaver, 
passord, og hemmelige koder. 
I bibelstien ble agentene kjent 
med tre bibelfortellinger, og 
for hver fortelling var det et 
oppdrag å løse. De måtte kom-
me seg gjennom et laserfelt, 

hvor det var om å gjøre å ikke 
komme nær trådene, før de 
endte opp med en skattekiste 
med kjet ting og hengelås. 
Heldigvis var det dyktige 
agenter, så alle gruppene 
hadde greid å finne ut av 
koden på hengelåsen. Det var 
stor stas å åpne kista. 

Etter alle oppdragene i 
Fjære parken og bibelstien, var 
det til slutt to mysterier igjen 
nede i Fjære kirke. Etter en 
ekstra spennende tur opp alle 
trappene til tårnet, fikk agen-
tene beskjed om å slå på den 
digre kirkeklokka. Da skjedde 
det noe mystisk. Plutselig kom 
det en kirketjener fra forrige 
århundre, som fortalte om de 
gamle klokkene i tårnet som 

ikke bare ringte når det var 
gudstjeneste før i tiden, men 
også ved brann og ulykker, 
eller viktige beskjeder som 
skulle ut til folket. Han beskrev 
hvordan det var å være kirke-
tjener i gamle dager, da man 
måtte ringe i klokkene ved å 
dra i tau (og ikke bare trykke 
på en knapp som vi gjør nå). 
Og noe som nok alle tårnagen-
tene fikk med seg, var datidens 
urinal i veggen i tårnet som 
endte ut i tak renna. 

Tårnagentdagene ble av-
sluttet med tårnagentgudstje-
neste i Fjære kirke, med utdel-
ing av hørespill og musikk til 
agentene, og selvfølgelig Tårn-
agentsangen: «Kom, kom, og 
få en himmel over livet!»

HILSEN 
MENIGHETSPEDAGOGEN

INGUNN METVEIT OLSEN
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BARN OG UNGE / FAMILIE 
•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  
    Følg med på oppslag 
•KLUBBEN, utendørs ved VIK bedehus  
    for 4.-7. klasse, onsdager kl. 17:30-19:30 (7/10,  
    21/10, 4/11, 18/11 og 2/12) 
•BABYSANG, FEVIK kirke  
    hver mandag kl. 11:30. Påmelding. 
    kontakt: Ellen Halvorsen Lervold, T: 971 15 888 
•ELLE MELLE mini, FEVIK kirke  
    hver tirsdag kl. 17:30-18:30, for førskolebarn og  
    1.-2. klasse 
•ELLE MELLE tween, FEVIK kirke 
    hver mandag kl. 17:30, for for 3.-6. klasse 
    kontakt: Ellen Halvorsen Lervold, T: 971 15 888 
•JOY, FEVIK kirke 
    hver torsdag kl 15:30, for ungdommer 
•FAMILIETUR søndager etter gudstjenesten/  
    søndagsskolen. Følg med på Facebook. 
    kontakt Ingvild W. Limm, T:  995 88 564 
•ETTER SKOLETID, FEVIK kirke 
    Leksehjelp for 6.-7. klasse, tirsdager kl. 14:00 
    kontakt: Bent Sætra, T: 992 75 419 
•SØNDAGSSKOLE, Det hvite huset på FEVIK, 
    Kl 11:00 søndagene 27/9, 18/10, 22/11 og 6/12. 
 
 VOKSNE 
•MORGENMESSE, 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 
•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 fra uke 42. 
    kontakt: Kåre Henningsen 988 06 372 eller 
    Roger Heen, T: 400 63 656 
•LIVSNÆRE GRUPPER/BIBELGRUPPER, FEVIK kirke 
    Det er nå 8 grupper. Er du interessert? 
    kontakt prestekontoret, T: 37 09 01 09 
•STRIKKE-KAFÉ, FEVIK kirke 
    Torsdager kl. 12:00, 10/9, 8/10, 12/11 og 10/12. 
•SENIOR-KAFÉ FOR MENN 
    Kl 12:00 torsdager  
    22/10 i Fevik kirke og 26/11 på FMU 
•SY-GLEDE, Det hvite huset på FEVIK 
    Onsdager og 24/10 
    kontakt: Kari Aas, T: 477 64 773 
•TORSDAGSTRIMMEN 
    kl. 19.00. Facebook: «Torsdagstrimmen».  
    Kontakt Leif Hodnebrog, T: 97594772 
 
FØLG OSS PÅ FACEBOOK: FJÆRE MENIGHET

det skjer 
FAST høsten 2020

Riktig svar: 
 
1.  1. En dommer 
2.  X. En ravn 
3.  X. Antiokia 
4.  2. Jesus 
5.  X. Jeriko

1 Hvem var Deborah? 
1. En dommer   X. En profetinne   2. En dronning 

2 Hvem var den første skapningen som forlot arken? 
1. En due   X. En ravn   2. En spurv 

3 Hvor ble disiplene først kalt kristne? 
1. Jerusalem   X. Antiokia   2. Roma 

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

5 Hvilken by var mannen som ble overfalt av røvere, på vei til? 
1. Damaskus   X. Jeriko   2. Samaria

BIBEL quiz

Finnes det et perfekt hjem? 
Kanskje utseendemessig. 
Det finnes mange hus som 
er helt nye eller nyoppus-
sede og ser ut som de er tatt 
rett ut av et interiørmagasin. 
Så det finnes kanskje noen 
bortimot per fekte hus. Men 
hva med hjem? Det perfekte 
hjem — finnes det? Perfekt 
er vel å dra det litt langt, 
men det finnes massevis av 
gode hjem. Vi har hørt ut-
trykket: «Jeg har vokst opp i 
et godt hjem!» Hva er et 
godt hjem? Et hjem er i 
mange tilfeller der familien 
er, der de man er glad i, er. 
Det er et sted for fellesskap 
og hygge, hvor man deler 
måltider sammen. Det er et 
sted hvor man får støtte og 
trygghet, får hvile og henter 
nye krefter. Hjemmet har 
også verdier og regler, for å 
skape trygghet, forutsig -
barhet og for å ta vare på 
seg selv og andre. Men i et 
hjem er det også uenigheter 
og meningsutvekslinger — 
men like vel er det et godt 
hjem. Hjem met består av 
mennesker, uperfekte men -
nes ker i uper fekte, men 
stort sett gode hjem.  

Kirker og menigheter blir 
også omtalt som et hjem. 
Finnes det en perfekt kirke? 
Kanskje et perfekt kirke-
bygg, men finnes det en 
perfekt menighet? Det har 
blitt gjort mange forsøk opp 
igjennom historien på å 
danne perfekte menigheter, 
men det er vel heller 
tvilsomt at det har fungert. 
Menigheter er hjem som 
består av uperfekte men -
nesker — men de fleste 
menig hetene er ganske 
gode hjem likevel. Menig -

heten er et sted der vi opp-
lever fellesskap. En menig -
het er en slags familie. Vi er 
Guds barn, og derfor «brød-
re og søstre». Vi deler mål-
tid, både nattverd og 
kirkekaffe. (Litt ekstra kre -
ven de i disse tider, men...) 
Det er et sted for hvile og 
fornyelse, støtte og trygg -
het, gode ver dier og regler. 
Men i et godt hjem og i en 
god menighet skal det også 
være åpenhet for å si sin 
mening og være uenige. 

Gud er fullkommen. Hvor 
er Gud? «Gud, han som 
skapte verden og alt som er i 
den, han som er herre over 
himmel og jord, han bor 
ikke i templer reist av 
menneskehender» (Apg. 
17,24). Gud bor i våre hjem, 
blant oss og i oss.. «…Guds 
rike er midt i blant dere» 
(Luk. 17,21b) «…dere er 
Guds tempel, og Guds ånd 
bor i dere» (1. Kor.3,16). Så 
enten vi er hjemme i huset 
vårt eller i hjemme i kirka, 
så er Gud der. 

«Hjemme i himmelen», er 
det en sang som heter. 
Himmelen er også et hjem, 
hjemmet med stor H. Det 
perfekte hjem. Et hjem helt 
fritt for sorg, tårer, død og 
smerte. Hvor vi ikke skal se 
stykkevis og delt, eller som i 
et dårlig speil, men ansikt til 
ansikt. Vi skal få være 
sammen med de vi er glade 
i, ha felleskap og dele måltid 
sammen, og hvor vi skal få 
hvile og «bo i Herrens hus 
gjennom alle tider» (Sal. 
23,6). 

En gang skal vi til vårt 
evige hjem, men inntil da…
Gud velsign vårt hjem!

Det perfekte hjem

F INGUNN METVEIT OLSEN 
tekst & foto

— Høyt der oppi kirketårnet 
henger det ei diger klokke

En sjøfør for et begravelsesbyrå skulle kjøre en bårebil 
tur retur Oslo på samme dag. De mange timene bak 
rattet hadde gjort ham søvnig. Han ble nødt til å stoppe 
og sove litt før han kjørte videre, og svingte av på en 
tom rasteplass. Så krøp han bak i bilen og la seg i den 
tomme kisten han hadde med. Da han våknet igjen var 
det kommet flere biler på rasteplassen. At han ble 
observert oppfattet han ikke før han kløv ut av kista og 
åpnet bakdøra på bårebilen. Her krevders en forklaring. 
Noe måtte han si til de som sto rundt med vanntro 
skrevet i ansiktene. Han kremtet forsiktig og spurte: 
— Har noen sett sjåføren?

Endelig fikk vi 
gjennomført 
tårnagent dager 
med årets 8-år-
inger! Og det er 
både barn og 
voksne lykkelig 
over. 
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TILBAKEBLIKK 
«E’ KAN HUSKE…»

FMU : KJELL-OLAV HAUGEN

Nettkjenning
Jeg har mange gode minner  fra utallige turer til Eivinds 

plass i Skurdalen. 
Karsten Isachsen var vertskap og hadde alltid gode his-

torier og fine tanker å dele med oss. Oftest var vi der i 
vinterferien vi reiste og folket vi hadde med var ikke alltid 
de mest vante skiløperne. En av disse meget uerfarne ski-
løperne var Øyvind Askeland. Han hadde fått låne noen 
skikkelig tunge ski, tror det var merke Kneisel.  Geilo var jo 
på den tid kjent for å være det mest eksklusive skistedet i 
Norge. Ski moten ble holdt i hevd og det manglet ikke på 
flott utstyr i bakkene. 

Øyvind var vel i den andre ende av skalaen, når det gjaldt 
skiutstyret. Iført trang dongeribukse, kort skinnjakke, 
topplue og uten votter, vekket han litt oppmerksomhet i 
køen inn til skiheisen. Noen kommenterte at de ikke kjente 
skitypen, da svarte Øyvind med stor frimodighet at dette 
var utforski, bygd for fart. Vi forklaret hvordan han skulle 
stå og sette seg på heisen, turen oppover med heisen gikk 
grei, men da han skulle gå av skar det seg. Øyvind fulgte 
med rundt og rett i veggen til heishuset. Heisen stoppet og 
Øyvind måtte hjelpes opp og ut av heisområdet. Da måtte 
Øyvind roe seg litt og rullet seg en røyk. 

Nedfarten i den slakeste danskebakken gikk ikke helt 
etter planen og stadig havnet han i nettingen som var satt 
opp. Han greide bare å svinge til venstre. Halvt nede i 
bakken, full av snø, måtte Øyvind rulle seg en røyk igjen . 
Da var det noen som ropte til han: «Hvor i Danmark 
kommer du fra?» «Jo jeg kommer fra midt i Danmark,» 
svarte Øyvind, med et smil om munnen. 

Neste år stilte Øyvind på skitur med ny skidress kjøpt på 
Ullared, og gjordet stor suksess i bakken. Vi takker Øyvind 
Askeland for mange gøye skiturer til Geilo. 

NB! Det var ikke bare Øyvid Askeland som havnet i 
nettet, Kåre Henningsen og Terje Flatebø havnet også i 
nettet. Høyresvinger var vanskelig.

baby- 
sang

Babysangen er tilbake. Det er en 
stund siden sist. Men nå er 
tilbudet igang igjen på mandager 
i Fevik kirke, under ledelse av Ellen 
Halvorsen Lervold

støtter lokalt ungdomsarbeid 
www.jjuc.no

Etter over 40 år i menigheten 
fikk jeg endelig være med på 
sykkeltur til turgruppa i Fjære 
menighet. 

Corona gjorde at jeg måtte 
avlyse konfirmantturene til 
Danmark, og dermed åpnet 
det seg en mulighet.Tur-
gruppa med Leif Hodnebrog i 
spissen hadde lagt opp en flott 
tur. Været var det aller beste, 
skyfri himmel, varmt og godt. 
Vi bodde på Kragerø Sportell. 

Etter god middag fredag 
kveld, startet vi lørdag morgen 
på sykkelturen. Første etappe 
gikk fra sportellet til Kragerø, 
videre med ferge til 
Stabbestad, sykkel til Portør 
og samme vei tilbake. Søndag 
var det ferge til Skåtøy og syk-
ling over denne, taxibåt til 
Jomfruland og sykling i for-
skjellige retninger. Bodil for-
fulgte en høne og mistet ret-
ningen, Bente fulgte etter meg 

og havnet på restaurant og 
kunstutstilling. Noen hadde 
ekstrarunder for å få opp km 
antallet, andre havnet på re-
staurant opp til flere ganger. 
Masse flott å se, den gode 
samtalen på veien. Flott felles-
skap i Guds frie natur, med 
naturinspirert tanker fra 
Helge prest gjorde dette til en 
kjempetur. 

Hilsen førstereisgutt  
Kjell-Olav Haugen

Øyhopping-sykkeltur 
i Kragerø-skjærgården

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!

0

1 mill.

2 mill.

4 mill.

3 mill.

641.971

VI BYGGER STEIN PÅ STEIN

NYE FEVIK KIRKE 

STATUS 
pr. 25/9

Loppemarkedet er FMUs hovedinntektskilde. 
Når både loppemarked og auksjon faller helt 
ut i år, får det store konsekvenser for FMUs øko-
nomi. Vi faller utenfor alle støtteordninger og 
sliter med å få endene til å møtes.  
Om du kjenner på at du vil støtte oss litt eks-
tra i en krevende tid, kan du sende penger til 
konto 2801.04.11108 eller vipse til FMU. 

KOH

Auksjon / 
loppemarked 
flyttes til 2021
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det skjer 
ganske SNART
ONSDAGSKLUBBEN på Vik bedehus 
Samlinger for 4.-7. klassinger onsdager kl. 17.30-
19.00. Vi vil for det meste være utendørs ved Vik be-
dehus, så kle dere godt. Disse datoene er det 
onsdagsklubb: 7.10,  21.10, 4.11, og 2.12. 
 
FØRSTEKLASSES-SAMLING. 1.klass-
inger inviteres til Førsteklasses-
samling torsdag 15.10 kl. 17.30 på 
FMU-bygget ved Fjære kirke. 
Markering av skolestarten for alle 
1. klassingene som er helt førs-
teklasses. Sang, musikk, lek, bibel-
fortelling og aktiviteter. Utdeling av 
aktivitetsbok med klistremerker. 
 
4-ÅRS-BIBEL. 4-åringer inviteres til gudstjeneste med 
utdeling av 4-års Bibel i Fjære kirke 8.11 kl. 11.00. 
 
KODETROPP TRO. 2. klassinger inviteres til 
Kodetropp TRO samling Lørdag 14.11. kl. 11.00, og 
til Kodetropp TRO gudstjeneste i Fjære kirke søndag 
15.11. kl. 11.00. Utdeling av bok. På samlingen vil vi 
løse koder og finne ut av litt rare, mystiske ting.  
 
FMU MINI for 5. klassinger 
Fredag 27.11 på FMU-
bygget kl. 17.00. Her får du 
en smakebit av hvordan 
en FMU-kveld kan være. 
Det blir band, mat, advents kalender, og ung-
dommer fra FMU er med hele kvelden. 
 
ADVENTSAMLING for 5-år-
inger onsdag 2. desember 
i Fevik kirke kl. 17.30. 
Juletradisjoner, adevents-
kos, sang, lek, drama, 
møte med dukkene Frank 
og Fia, samt Kirsti P. 
Haugen, Ingvild W. Limm 
og Ingunn M. Olsen, og et 
spennende juletre. Utdel-
ing av cd eller bok. 
 

19. 
NOV.

Selv om vi ikke kan ha de store 
arrang ementene denne høs -
ten, er vi i gang med mange 
små smittevennlige aktiviteter 
i menigheten vår. Det er kjem -
peflott. For å fortsette aktivi -
tetsnivået også i tiden frem-
over er vi avhen gige av å få inn 
noe av den inntekten vi mister 
når vi må avlyse alle store ar-
rangement.  

Vi synes lotteri både er gøy 

og spennende. Lotteri er også 
en viktig del av høstbasaren. 
Denne høsten blir det derfor 
boklotteri. En driftig gjeng fra 
Basarkomiteen har ordnet 
mange flotte gevinster. Med 
god hjelp av menighetsrådet 
og begge menighetsutval gene. 
Vi har også fått mange gevins -
ter og gevinstbidrag fra folk i 
menigheten. Tusen takk til 
dere alle! En ekstra takk til 

Valsø Bigård og gammel norsk 
spælsau, Skagerak trepleie 
ved Sivert W. Svane, Hes nes 
Gartneri, Syvertsen og Skog -
heim gartneri og Fiskernes 
Salgslag for flotte gevinster.  

Loddsalget starter fra og 
med i dag. Hvert lodd koster 
20,- kroner. Det er mange 
loddselgere rundt forbi i 
menigheten vår som kommer 
til å selge lodd. I tillegg er det 

Høstbasaren blir 
HØSTL   TTERI
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26. august ble en nyrevidert 
lokal diakoniplan vedtatt av 
menighetsrådet i Fjære. Hva 
betyr det for menigheten i 
praksis?  

 
Den norske Kirkes «Plan for diakoni» (2007) 
definerer diakoni som kirkens omsorgs-
tjeneste. Den er evangeliet i handling og ut-
trykkes gjennom nestekjærlighet, inkluder-
ende fellesskap, vern om skaperverket og 
kamp for rettferdighet. Målet med å ut-
arbeide en lokal plan for hver enkelt 
menighet, er å forankre diakonien på lo-
kalnivå og for å utarbeide konkrete tiltak. Det 
at planen var moden for revidering i Fjære, 
handler for det første om at den forrige ver-
sjonen strebet etterå anskaffe en diakon for 
hele Grimstad. Nå har vi hatt en diakon i et 
år, så da er det på plass. Videre ønsker vi i 
Fjære diakoniutvalg å løfte opp viktige 
diakonale områder og forsøke å bevisstgjøre 
viktigheten av å se og møte hverandre. Det 
gjelder på gudstjenester, arrangementer, 
mellom menighetsmedlemmene, i nærmiljø 
og nabolag, og særlig nye vi ikke har hilst på 
før. Vårt overordnende mål er at dem som 
besøker våre kirker aldri skal oppleve å stå 
uønsket alene. Vi skal være en kirke som bryr 
oss om våre medmennesker.  

Et av de viktigste områdene diakoniplanen 
løfter fram er besøkstjeneste. Dette kommer 
som et resultat av observasjoner gjort av våre 
blomsterutdelere til jubilanter. Etter hvert 
som man blir eldre og gjerne alene, og før-
ligheten svikter, så er det flere som kjenner 
på at det kunne vært godt å ha en person å 
snakke med og støtte seg på.  I den forbind-
else ønsker vi også å fokusere på kirkeskyss. 
Det finnes mange ledige passasjerseter i 
bilene som brukes av den enkelte til gudstje-
nester. Dette er en oppgave med mening å 
kunne ta med seg et menneske som gjerne vil 

på gudstjeneste, men som synes det er vans-
kelig på egenhånd. 

Et annet felt vi vil løfte fram er sorg-
arbeidet. Diakonen tilbyr sorggrupper og 
samarbeider med diakoner i Lille sand, 
Arendal, Froland og Tvedestrand for å kunne 
tilby ulike grupper. I høst er planen å starte 
opp sorggrupper for enker og enkemenn og 
for etterlatte etter selvmord. Det å være i sorg 
er krevende for både kropp og sjel. Det 
hjelper å snakke om det og ikke minst det 
hjelper godt å møte likesinnede.  

Vi i diakoniutvalget ønsker å legge til rette 
for et varmere samfunn, der vi ser hverandre 
og tar vare på hverandre. Er du interessert å 
være frivillig i det diakonale arbeidet eller har 
et behov som det diakonale arbeidet kan 
hjelpe deg med, ta kontakt med diakon 
Trygve Bergland, tlf. 977 60 569, e-post: .  

DIAKONIENS HJØRNE
I DAG  :  TRYGVE NORDBY BERGLAND, diakon

Ingunn & Erik 
Dette er en smått romantisk historie om 
to godt voksne mennesker som fant 
sammen og fort bestemte seg for at de 
ville fortsette livet sammen i ekteskap. 
Attpå til har begge sitt arbeid knyttet til 
Fevik kirke. Ingunn Haugereid Jerstad er 
styrer for Fevik kirkes barnehage og Erik 
Nielsen er kirketjener.  

For Fjæreposten er det ekstra stas at vi 
helt urforskyldt har vært med å spille en 
liten rolle i denne romansen. Det har 
brudgommen innrømmet.   

For noen år siden intervjuet vi Ingunn, 
et intervju som Erik etter en tid opp-
daget og leste, ikke bare én gang, men 
flere. Da Erik startet i jobben som kirke-
tjener i Fevik på vårparten, var det hans 
tur til å bli intervjuet. At han hadde et 
godt øye til barnehagelede ren, sa han 
ingenting om da — bare at han håpet 
å kunne leve i tosomhet resten av livet 

— selvsagt en kryptisk kommentar fra 
en kar som da levde aleine, og et hint 
som gikk oss hus forbi. Men etter hvert 
kom det for en dag hva som var i 
gjære, og bare få måneder seinere var 
det duket for bryllup. 12. august ga de 
to hverandre sitt høytidelige ja under 
vielsen i Grimstad kirke.

SLIK KJØPER DU HØSTBASAR-LODD 
1    Send en mail til Ingvild (iwl@grimstad.kirken.no)   
med hvor mange lodd du ønsker å kjøpe. Hvert lodd 
koster 20,- kroner. Husk å skrive navn og telefonnummer.  
2    Betal enten på vipps til 106439 (Fevik kirke), velg 
«Høstbasaren», kjøp x antall av produktet «lodd», eller til 
konto 2840.31.19581, merkes med «Lodd — Høstbasaren» 
Hvert lodd koster 20,- kroner. 
Når disse to stegene er gjennomført skriver vi ned navn 
og telefonnummer i loddboken og du er med på trek-
ningen av flotte gevinster. Alle vinnere kontaktes 7/11. 

fakta

Året 2020 ble spesielt — hørt det 
før? Og av den grunn blir 
høstbasaren også spesiell. Vi 
kan ikke samles i store forsam-
linger, men vi kan likevel stille 
opp i det vi kan kalle årets store 
«dugnad» for å få inn midler til å 
drifte kor og barnearbeid. 

mulig å kjøpe lodd på enkelte 
gudstjenester og fra kontoret. 
Da er det bare å følge veiled-
ningen i faktaboksen. Det 
selges lodd til og med 5. 
novem ber 

Vi har mange gevinster så 
her er det store vinnersjanser. 
Vi kan friste med ekte saue -
skinn, steketakke, maleri, 
kof fert, trøtraktor, snow 
racer, strikkeprodukter, høst-
kranser, kransekaker, støv -
suger, kjøkkenutstyr, bøker, 
planter, sjokolade og mye, 
mye mer. Alle vinnerne vil bli 

kontaktet 7. november, da 
Høstbasaren skulle vært 
arran gert. Gevinster hentes 
på FMU-bygget. 

Til slutt en stor takk til deg 
som kjøper lodd. Vi håper på 
et godt overskudd som kan 
skape stor glede i hele menig -
heten, spesielt blant barn og 
unge. Dette vil også frigi mid -
ler til Fjæreposten, samt ny 
kirke på Fevik. Takk for 
støtten og lykke til!! 

 
Med  hilsen  

basarkomiteen i Fevik kirke

starter 
i dag
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INFO FRA  
MENIGHETSRÅDET
LEDER  :  VIDAR ØVLAND

JEG ØNSKER Å BLI FAST GIVER

SEND ELLER LEVER UTFYLT SLIPP TIL  Fjære menighet, Fjæreveien 185, 4885 Grimstad. 
Gaven betales til konto: 2840.31.19581.  Registrer gjerne en fast betaling i banken. 
Kontaktkperson: Ingvild W. Limm, tel: 37090113 eller epost: iwl@grimstad.kirken.no 

 KLIPP UT !

til barn og unge i Fjære menighet
GI :
en god start

Hvor mye? kr 250 annet beløp

Hvor ofte? månedlig eller annet 

Navn:

Adresse:

Telefon: e-post:

For skattefradrag, oppgi personnummer (11 siffer):

Trygge 
møteplasser 
• Barn og unge trenger trygge møte -

 plasser der de får ha det gøy, blir sett 
og inkludert i et kristent fellesskap. 

 
• Menighetens arbeid blant barn  

og unge er avhengige av faste 
givere.  

 
• Bli med og støtt dette viktige 

arbeidet du også! 
 
• Send epost til: iwl@grimstad.kirken.no 

eller ring til: 
Ingvild W. Limm tel:  370909113 

 

Takk for din gave!

en god start
GI :

MENIGHET UNDER SMITTE-REGIMET 
Menighetsrådet merker tydelig både på utsatte ak-

tiviteter, manglende inntekter og utfordring med 
samlinger at vi sliter med å være en menighet for 
alle.  

Det er en utfordring å samles og en enda større ut-
fordringer for utsatte grupper og komme seg til sam-
linger og gudstjenester.  

Og ting vi har gledet oss til som St.Hans i Ranvika, 
FMUs loppemarked og auksjon, høstbasar og 
julenatine blir alle avlyst i år. Det gir oss som 
menighet noen utfordringer, spesielt med øko-
nomien, da inntekter vi pleier å ha nå ikke kommer.  

Men vi satser på at lotterier vil gi oss sårt tiltrengte 
penger til aktivitet for barn og unge. Både basar-
komiteen for høstbasaren i Fevik kirke og kunstuke-
komiteen i Fevik kirke skal ha lotteri i høst og vi 
håper at mange ser sitt snitt til å sikre seg noen flotte 
gevinster.  

Overskuddet av lotteriene vil få god avkastning i 
arbeidet som drives for å skape gode og trygge møte-
plasser for barn og unge.  

 
Årsmøtet ble i vår utsatt pga nedstengningen. Nå 

har bispekontoret presisert at det ikke må være et 
årsmøte (medlemsmøte) for at årsmelding og regn-
skap skal godkjennes. Menighetsrådet har, slik vi 
skal, godkjent meldingene og vil derfor i år ikke gjen-
nomføre et fysisk møte, nettopp for å stille opp i den 
nasjonale dugnaden ved å ikke samle folk til møter 
som det gis rom for å la gå ut.  

Menighetsrådet ser det som viktigere å fokusere 
fremover og sikre at vi får inntekter nok til å drive 
menigheten videre - for uten aktiviteter, og spesielt 
for barn og unge, så er det heller ingen menighet.  

Den nære fremtiden kan virke mørk, men gjør vi 
som menighet de rette valgene nå, så vil vi stå godt 
rustet når smittevernbegrensningene opphøret.  

 
LYSPUNKT 

Men selv i de mørkeste tider er det lyspunkter i 
sikte. Sømsveien 2, nabohuset til Fevik kirke, har fått 
en oppussing og er klar for å fylles med aktiviteter. 
Det vil gi et etterlengtet rom for økt aktivitet, men 
det vil på langt nær dekke inn alle ønskene som er. 
Det er det kun en ny kirke som vil dekke opp. 

Selv om ting tar tid i de byråkratiske systemer, så 
gjør vi små fremskritt mot ny kirke jevnt og trutt.  

Koronaen har også her utsatt ting, men kom-
munen er i gang med planarbeidet som skal være 
ferdig i 2021 – men trolig ikke før mot slutten.  

 

ET OPPGRADERT KIRKESTED 
På Fjære er den nye delen av kirkegården nå ferdig. 

Og området mellom kirka og FMU-bygget er opp-
gradert. Dette gir Fjære kirkested en penere helhet 
og menighetsrådet håper dette vil være med å løfte 
stedet som en historisk, men også aktiv, kirke.  

 
KIRKENS NYORGANISERING 

Litt fjernere fra det daglige arbeidet i menigheten 
jobbes det med hvordan organiseringen av «den 
norske kirke» skal bli nå som kirken er skilt fra 
staten. Dette er en prosess som har pågått en tid, og 
nå i høst har utfordringen kommet til folkevalgte og 
ansatte i menighetene å komme med innspill på hva 
som er viktig i den nye organisasjonen. Her er det 
viktig at menighetsrådet følger med og er aktive. Det 
betyr mye for en menighet at det er organer som 
jobber for at menighetene skal ha mulighet til å gjøre 
den viktigste jobben – spre ordet om den opp-
standne Kristus – istedenfor å måtte bruke alle sine 
resurser og all sin tid på å få inn nok kroner til lønn, 
vedlikehold av bygg og utstyr til gravplassene. Vi må 
jobbe for at vi fortsatt skal få være en menighet som 
har som mål å gi våre medlemmer et møte med Kris-
tus og med hverandre. 

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

Veien videre kan by på mange typer utfordringer. Da er det verdifullt å få en god start! 
Bildet er fra Tårnagent-samlingen 10. og 11. september.

Arbeidet med plassen foran kirka er ferdig, eller mangler det noen benker her? Pent er det i alle fall 
blitt. Den holete grusplassen er nå bare minner fra en vond drøm. 

FJÆRE KAMMERKOR var invitert til å delta på Klassisk i Setesdal (Bykle) i sommer, sammen med Kåre Nordstoga og Kristiansand symfoniorkester.



Grimstad kommune kjøpte for 
en tid tilbake naboeien dom -
men til Fevik irke for å skaffe 
nok plass til en framtidig kirke. 

 
Historien 

Huset på eiendommen er en 
flott 1800-talls villa som er 
tegnet og bygd av Johan Gott-
lieb Heinecke, og senere be-
bodd av Asbjørn Knutsen og 
hans familie. Knutsen var en 

ekte gründer som bl.a. bidro til 
skoleutvikling på Fevik, etab-
lering av Sagavoll folkehøy-
skole og Notodden lærerskole. 

Nå er nye gründere og ide-
skapere på gang i huset, og en 
fredag i juni traff Fjæreposten 
en aktiv dugnadsgjeng som 
har sørget for litt nødvendig 
oppussing før driften av Huset 
overlates til Fjære Menighet i 
starten av september. 

Selvfølgelig var det skik kelig 
kvinnekraft som sto bak ideen 
om utvikling av Huset, og en 

inspirator for igangsetting var 
Britt Hauge Berntzen som 
hadde ideen til det som nå blir 
et aktivi tets hus. 

Vi treffer Britt, Klara Tveito 
og Liv Jorunn Tungesvik som 
over lengre tid har arbeidet for 
at Huset skulle tas i bruk. 

— Hva skal Huset brukes til? 
— Vi ønsker at det skal bli et 

hus fylt av liv der vi kan ha et 
treffsted med kafé, forteller 
Klara.  

— Vi skal ha syverksted og 
salg av finere brukt tøy, og vi 
vil legge til rette for at også 
ungdommer kan benytte 
Huset. Driften blir underlagt 
det lokale menighetsutvalget 
på Fevik. 

— Men det er et gammelt 

stort hus; er det ikke mange 
begrensninger dersom det 
skal brukes til å samle mye 
folk? 

— Det har vært en litt kre -
vende vei, og en stund trodde 
ikke kommunen som eier at 
det var mulig, men vi hadde 
stor tro på dette og har stått på 
over lang tid med god kon-
sulenthjelp, spesielt på brann-
sikring, rømningsveier og for-
skjellig annet, forteller Liv 
Jorunn.  

— Nå er alt gjort forskrifts-
messig, og Fevik Kirke kan 
glede seg til at vi får sårt til-
trengte lokaler for å avlaste 
fram til en ny kirke står ferdig. 
Huset har i tillegg en fantas-
tisk hage som vi kan benytte 

både sommer og vinter — en 
hage som også barnehagen nå 
benytter deler av. 

Liv Jorunn legger til at kirke-
sjef Jan Ivar Strømsodd har bi-
dradd med nødvendig øko-
nomi og vært en viktig støtte -
spiller.  

Blant dugnadsgjengen og 
besøkende har det sprudlet 
med ideer: Hva med kafékon-
serter? Julemarked i en lyssatt 
hage? Kursaktivitet? osv osv. 

Ideene er mange, og troen 
stor på at dette kan bli et fint 
tilbud fram til vi får en ny og 
funksjonell kirke på Fevik. De 
tre entusiastene bak takker 
alle gode krefter som har 
bidratt.

Lørdag er det endelig klart for offisiell 
åpning av det midlertidige aktivitets-
huset som noen entusiaster har 
arbeidet med de siste månedene.
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HØSTEN 
2020

BRYGGEKAPELLET 
ÅPNER IGJEN 21. SEPTEMBER 
 
KAPELLET ØNSKER Å VÆRE TIL STEDE I BYENS 
PULSERENDE LIV, FOR Å MØTE MENNESKER I 
ALLE ALDRE MED GUDS KJÆRLIGHET I ORD OG 
HANDLING 
 
• Din støtte både i ord og handling er av stor-

betydning. Bankkonto: 3000.25.99194 
• Vi trenger fortsatt flere møteverter tilsamlingen. 

Totalt er fungerer nå 22 personer i en turnusord-
ning. Men det trengs 10 personer til for å for-
dele oppgavene på flere. Hver møtevert kan 
hjelpe til enten en gang pr. 14 dag eller en 
gang i måneden. Ta kontakt med: 

• Styreleder Per Olsen: tlf: 90148003. 
• Sekretær: Gerd Torhild Risholm: tlf: 9941012 
• Bryggekapellet drives med støtte fra ni av  

byens menigheter. 
• Åpent mandag til lørdag 11.00 — 14.00 
• Smittetilpasset servering av vafler og kaffe 
• Ny maleriutstilling hver annen måned. 
Alle er hjertelig velkomne!

SENIORKAFEEN for menn 
Program for høsten 2020 
 
Torsdag 24. sept. kl 12.00 i FMU-huset 
Gjest: Lisbeth Sætra 
Tema: Naturbilder fra nærområdet 
Torsdag 22. okt. kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Finn Løvgren 
Tema: Intervju — «Fra mitt liv» 
Torsdag 26. nov. kl 12.00 i FMU-huset 
Gjest: Øystein Krogstad 
Tema: Fra UP-sjefens hverdag 
 
Smitteverntilpassede samlinger. 
Enkel lunsj. Utlodning. 
Ta med deg en venn og kom.

HØSTEN 
2020

F JAN INGE TUNGESVIK 
tekst

det skjer 
ganske SNARTI MORGEN ÅPNER

Det hvite huset
25. 
SEPT.

DET HVITE HUSET på 
toppen åpner for 
besøk lørdag 26.09. kl 
13.00 til 16.00. Maks 20 
personer kan være i 
lokalene samtidig, men 
vi håper mange tar 
turen innom for å høre 
litt om Huset og tanker 
framover. Fra 7. oktober 
vil det hver onsdag fra 
kl 12.00 til 16.00, være 
åpen «kafé» for alle på 
Fevik og omegn. 
Hjertelig velkommen!!
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Jeg tror på jordens forvandling 
en gang, en tid, et sted, 
en fremtid hvor Guds himmel 
til jorden senkes ned,  
en evighet av glede  
da alt det vakre her 
blir løftet i Guds klarhet 
og stråler bedre der. 
 

Jeg flykter ikke fra verde. 
Den jord som engang falt, 
er båret av de hender 
som skal fornye alt. 
Jeg vet at Jesus lever! 
Jeg tror at Herren Krist, 
når alle håp er ute, 
skal stige frem til sist. 
 

Jeg tror på jordens forvandling. 
En tid, et sted, en gang 
skal alle ting bli nye 
og alt bli fylt med sang! 
Ja, jorden skal fornyes, 
og gode ting skal skje! 
Bak døden venter Jesus. 
Den som vil tro, skal se. 
 

Jeg flykter ikke fra verden. 
Blant jordens minste små, 
der finner jeg den fremtid 
som jeg vil vente på. 
Ja, jorden skal forvandles, 
dens natt går alt mot gry! 
Jeg tror at Jesus Kristus 
skal gjøre verden ny!

SALMEN   NORSK SALMEBOK NR 899  •  TEKST: Eivind Skeie •  MELODI: Sigvald Tveit

VELKOMMEN til kirken 
gudstjenester & arrangement

PREKEN 

TEKSTEN
17. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN • 27. SEPTEMBER 
 
17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt 
hadde ligget fire dager i graven. 18 Betania ligger like 
ved Jerusalem, omtrent femten stadier fra byen, 19 og 
mange av jødene var kommet til Marta og Maria for 
å trøste dem i sorgen over broren. 20 Da Marta hørte 
at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble 
sittende hjemme. 21 Marta sa til Jesus: «Herre, hadde 
du vært her, var ikke broren min død. 22 Men også nå 
vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» 
23 «Din bror skal stå opp», sier Jesus. 24 «Jeg vet at han 
skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier 
Marta. 25 Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen 
og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn 
dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal 
aldri i evighet dø. Tror du dette?» 27 «Ja, Herre», sier 
hun, «jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som 
skal komme til verden.» 28 Da hun hadde sagt dette, 
gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa 
til henne: «Mesteren er her og spør etter deg.» 29 Da 
Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham.  
 
30 Jesus var ennå ikke kommet inn i landsbyen, men 
var fremdeles der Marta hadde møtt ham. 31 Jødene 
som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at 
hun brått reiste seg og gikk ut. De fulgte etter fordi de 
trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. 32 Da 
Maria kom dit Jesus var, og fikk se ham, kastet hun 
seg ned for føttene hans og sa: «Herre, hadde du 
vært her, ville ikke broren min vært død.» 33 Da Jesus 
så at både hun og alle jødene som fulgte henne, 
gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, 34 og han 
sa: «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa 
de. 35 Jesus gråt. 36 «Se hvor glad han var i ham», sa 
jødene. 37 Men noen av dem sa: «Kunne ikke han som 
åpnet øynene på den blinde, også ha hindret at 
denne mannen døde?» 38 Jesus ble igjen opprørt og 
gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein 
foran åpningen. 39 Jesus sier: «Ta steinen bort!» «Herre», 
sier Marta, den dødes søster, «det lukter alt av ham. 
Han har jo ligget fire dager i graven.» 40 Jesus sier til 
henne: «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se 
Guds herlighet?» 41 Så tok de bort steinen. Jesus løftet 
blikket mot himmelen og sa: «Far, jeg takker deg fordi 
du har hørt meg. 42 Jeg vet at du alltid hører meg. 
Men jeg sier dette på grunn av alt folket som står om-
kring, så de skal tro at du har sendt meg.» 43 Da han 
hadde sagt dette, ropte han høyt: «Lasarus, kom ut!» 
44 Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og 
føtter og med et tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa 
til dem: «Løs ham og la ham gå!» 45 Mange av jødene 
som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus 
gjorde, kom til tro på ham. 46 Men noen gikk til 
fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. 
 

Joh. 11,17-29 og 30-46 
(siste del er alternativ prekentekst  

eller tillegg til prekenteksten)
TRENGER DU 
SKYSS TIL KIRKA?

FJÆRE KIRKE 
Beth Løhaugen, Kroken, tlf. 48277934 
Berte Marie Reiersølmoen, Bergemoen, tlf. 37042241 
Solveig Tønnesøl, Grefstad/Hausland, tlf. 37047191. 

HILSEN 
PRESTEN 

KAPELLAN  :  TORE LAUKVIK 

KIRKESTED      DATO    KL         DAG   ARRANGEMENT 
Fevik kirke        27.09.  11:00    Søn    Gudstjeneste v/ Tore Laukvik 
Fjære kirke       01.10.  09:00    Tors    Morgenmesse  
Fjære kirke       04.10.  11:00    Søn    Gudstjeneste v/ Helge Spilling 
Fjære kirke       08.10.  09:00    Tors    Morgenmesse  
Fjære kirke       11.10.  11:00    Søn    Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fevik kirke        11.10.  11:00    Søn    Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
Fjære kirke       11.10.  13:15    Søn    Dåpsgudstjeneste v/Tore Laukvik  
Fjære kirke       17.10.  11:00    Lør     Konfirmasjonsgudstj. v/ Helge Spilling og Kjell-Olav Haugen 
Fjære kirke       17.10.  13:00    Lør     Konfirmasjonsgudstj. v/ Helge Spilling og Kjell-Olav Haugen 
Fjære kirke       18.10.  11:00    Søn    Konfirmasjonsgudstj. v/ Helge Spilling og Kjell-Olav Haugen 
Fevik kirke        18.10.  11:00    Søn    Gudstjeneste v/ Tore Laukvik 
Fevik kirke        21.10.  18:00    Ons    Taizè-gudstjeneste v/ProKor og Helge Spilling 
Fjære kirke       22.10.  09:00    Tors    Morgenmesse  
Grimstad kirke  24.10.  11:00    Lør     Konfirmasjonsgudstj. v/ Kjell-Olav Haugen  
                                                           og Gunnar Edvard N. Gundersen 
Grimstad kirke  24.10.  13:00    Lør     Konfirmasjonsgudstj. v/ Kjell-Olav Haugen 
                                                           og Gunnar Edvard N. Gundersen 
Fjære kirke       25.10.  11:00    Søn    Konfirmasjonsgudstj. v/ Kjell-Olav Haugen  
                                                           og Gunnar Edvard N. Gundersen 
Fjære kirke       29.10.  09:00    Tors    Morgenmesse  
Fjære kirke       01.11.  11:00    Søn    Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
Fjære kirke       01.11.  13:15    Søn    Dåpsgudstjeneste v/ Tore Laukvik 
Fjære kirke       01.11.  17:00    Søn     Minnegudstjeneste v/ Helge Spilling 
Fjære kirke       01.11.  19:00    Søn    Minnegudstjeneste v/ Helge Spilling 
Fjære kirke       05.11.  09:00    Tors    Morgenmesse  
Fevik kirke        08.11.  11:00    Søn    Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke       08.11.  11:00    Søn    Gudstjeneste for store og små v/Tore Laukvik 
Fjære kirke       12.11.  09:00    Tors    Morgenmesse  
Fevik kirke        15.11.  11:00    Søn    Gudstjeneste v/Vidar Øvland 
Fjære kirke       15.11.  11:00    Søn    Gudstjeneste for store og små v/Helge Spilling 
Fjære kirke       15.11.  13:15    Søn    Dåpsgudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke       19.11.  09:00    Tors    Morgenmesse  
Fevik kirke        22.11.  11:00    Søn    Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
Fjære kirke       26.11.  09:00    Tors    Morgenmesse  
Fjære kirke       29.11.  11:00    Søn    Gudstjeneste Tore Laukvik 
Fjære kirke       03.12.  09:00    Tor     Morgenmesse  

SLIK FORHOLDER VI OSS TIL 
SMITTEVERN I KIRKEN: 
• 1meters avstand mellom husstander er gjeld-

ende både før, under og etter gudstjenesten. 
• Personer med forkjølelses-symptomer skal 

holde seg hjemme 
• Alle må registreres ved ankomst, dette tar litt 

tid, fint om folk er litt tidligere ute enn vanlig. 
• Vær nøye med håndhygienen, snørr skal i pa-

pirlommetørklær og man hoster i albuen. 
• De samme reglene gjelder for alle våre ar-

rangement, ikke bare gudstjenester. 

FOR AT VI SKAL KUNNE FORTSETTE Å SAMLES, ER 
DET VIKTIG AT DISSE REGLENE OVERHOLDES

Pga pandemien kan det fore 
komme plutselige endringer i 
gudstjenesteprogrammet.  
Følg med på kirkeannonsene i 
GAT, lørdagsavisa. Eller følg 
Fjære menighet på Facebook.

Jeg skal ikke påberope meg å være noen som 
helst slags ekspert på trening, og de færreste 
mistenker meg for å bedrive trening i ut-
strakt grad. Likevel har jeg jo forstått at det 
ikke er slik at man kommer til et punkt der 
man har trent nok og er ferdig for all fremtid. 
Da vil i så fall formen dale. Formen må 
holdes ved like og formen er viktig. Det 
skjønner man når man ser sprekinger som 
trener, uansett vær, men ikke minst ved at 
man kan lese og høre så mye om det over alt.  

Nå er det ikke slik at jeg er imot trening 
eller at folk skal trene. Tankene om trening 
har dukket opp i møter med mennesker som 
er fryktelig sjenerte på egen tros vegne og 
mennesker der troen får stadig mindre plass 
i livet. Det har bevisstgjort meg om at det er 
med tro som med formen. Den må vedlike -
holdes. 

Jeg vil ikle meg trostrenerens rolle og 
anbefale et treningsopplegg fra da jeg var 
yngre. Pedagogisk nok kalles det for de 4 b-
er. Sammen vil de være trosvekkende, tros-
utviklende og trosstyrkende: 

 
 

• Bibel — Les i Bibelen! — Er du utrent, 
begynn med evangeliene. Egentlig kan du 
begynne der uansett. 

• Bønn — Be til Gud — Bønn er en 
samtale med Gud, en samtale som alltid for-
blir fortrolig. Bønnen minner oss om at Gud 
er nær og at vi aldri er alene eller overlatt til 
oss selv. 

• Brorskap — En litt eldre måte å be-
skrive fellesskap på. Oppsøk kirkens felles-
skap! Gå på gudstjeneste og andre fellesskap 
som finnes. Vær sammen med andre tros-
søsken. 

• Brødsbrytelse — Delta i den hellige 
nattverd! Ta imot Jesus selv. Få en smak av 
himmel og jord.  

Det er med trostrening som med trening, 
noen ganger er det greit med en instruktør 
eller trener. Da kan du ta kontakt med prest, 
en annen ansatt i kirken, en medkristen du 
har tillit til eller liknende. 

Skal troen bli viktig i livet og for livet, så 
må den vedlikeholdes. Her handler det ikke 
om å bli best, men å oppdage eller gjenopp-
dage hvilken betydning en kristen tro kan 
ha. God trostrening!

SØNDAGSskolen

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå AS

Tlf. 915 52 003
HELE SØRLANDET

www.conradi.as
www.toplandbegravelsesbyraa.no

Tlf. hele døgnet: 37 04 65 95 / 481 84 403

Trygghet - Nærhet - Kvalitet
Daglig leder: TrondMagne Teistedal

Trening 
og tro

Taizé-kveld 
Fevik kirke onsdag 21. oktober kl 18:30 

Denne onsdagskvelden vil det klinge firstem sang i Fevik kirke. Musikken er 
kjent fra Taizé-fellesskapet i Frankrike. Der samles folk fra hele verden til 
spesielle messer med spesiell musikk kompononert for meditasjon og for 
liturgisk bruk. ProKor vil lede sangene denne kvelden, og sitte gruppevis 
nede i forsamlingen i kirkerommet og synge firstemt. Alle vil få programark 
med noter man kan følge med på for den som ønsker å delta på ulike 
stemmer, eller bare lytte til de vakre sangene. Liturg er Helge Spilling. 
Musikalsk leder er Kirsti P. Haugen, som har med seg fløytist Ann Kristin Olsen 
og cellist Aage W. Andersen. Velkommen til en annerledes kveldsmesse.

21. 
OKT.
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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!

SCOTT OM  
Å VÆRE DØD 
 
Det var tendt lys ved hode-
gjerdet, det vesle rummet 
var fullt av skygger, når 
flammen viftet, rørte de sig 
— bare Beate lå stille hele 
tiden. Beate lå i kisten og var 
død. Hva var det å være 
død?  

Han spurte sig om og om 
igjen, det var som han satt 
med et lys selv og skulde 
vokte det, så det ikke gikk ut 
—  

Det som lå der foran ham 
og snart skulle gis tilbake til 
jorden, kunde det være hele 
Beate? Det manglet noe, det 
var noe som var borte. Det 
var noe som hadde bodd i 
henne og sett ut gjennem 
øinene hennes og tenkt i 
henne og undret i henne, 
noe som hadde vært mer 
enn kroppen og nyttet den 
som redskapet sitt — hvor 
var dette «noe» nu? Hvor 
var stemmen og smilet og 
øm heten — svøpet hun 
hadde vært hyllet i, hvor var 
det fine, det inderlige som 
hadde vært sang bunnen i 
henne, den sakte nynnende 
streng i sinnet? Hvor var 
drøm mene hennes og pla -
nene hennes og evnene 
hennes, hvor var de tusen 
små trekk, som hadde sær-
preget henne og hørt uad -
skillelig med til hennes 
vesen? Hvor var gleden og 
varmen og håbet, alt som 
hadde blusset i henne, nu 
kroppen hennes var død, 
skallet det hadde hatt tilhold 
i — ja, hvor var selve kjernen 
blitt av? 

Enhver forklaring kom til 
kort, ingen formel, ingen   
tabell, ingen analyse strakk 
til. Atter en gang så var det 
slik, at regningen ikke vilde 
gå op. 

 
(Fra «Høsten», bd. 3 i 

trilogien «En drøm om en 
drøm», GSS 2017, side 259)

FOR TANKE OG TRO 
FRA GABRIEL SCOTTS 

FORFATTERSKAP

Hver høst de siste tjue årene 
har  proffesjonelle kunstnere 
stilt ut i Fevik kirke. Kunst-
gruppen har sett det som sitt 
mål og gjøre terskelen lav og 
døren høy slik at mange kan 
komme inn og få med seg 
kunstutstillingene og andre 
arrangementer som vi har i 
samme uke.  

Vi har i flere år hatt utlod-
ning med kunstverk fra kunst-
nerne. Inntekten av lotteriene 
har gitt kunstgruppen mulig -
het til å støtte utsmykking i 
kirken, stoler, lys, operasjons-
pasienter på Haydom sykehus 
i Afrika, barnehjem for albino -
barn i Afrika.   

Årets kunstnere, Helge Bøe, 
Turid Rakkestad, Otto Herrera, 
Dag Telhaug, Arild Andresen, 
Kari Hunsager og Tove Krogh 
har alle bidratt med kunstverk 
som vil loddes ut siste dag av 
kunstutstillingen. 

I Jubileumsåret ønsker vi å 
sette fokus på den Nye Fevik 

kirke som skal bygges. Vi 
gleder oss til å selge lodd med 
formål kunstnerisk utsmyk -
king i Nye Fevik kirke. 

Håper du vil være med å 
støtte arbeidet vårt, og du kan 
virkelig vinne nydelig, an-
erkjent kunst. Loddene koster 
25 kroner, og det vil bli trek-
ning på avslutningsdagen av 
kunstutstillingen søndag 
18. oktober. 

Det bli en kunst og kultur -
uke i Fevik kirke i forbindelse 
med utstillingen. Vi åpner ut-
stillingen lørdag 10. oktober 
kl. 16.00 med pre sentasjon av 
kunstnere, pre sen tasjon av 
bilder og pre sentasjon av 
kunstgruppen. Pianist Markus 
Meyer Tallaksen vil glede oss 
med mye vakker musikk på 
åpningsdagen. 

Onsdag 14. oktober kl 20.00 
blir det fokus på Nye Fevik 
kirke. Professor på arkitekt -
høyskolen Aina Dahle, som 
tegnet Nye Flekkerøy kirke, 
blir med oss sammen med 
kirkeverge Hans Erik Ruud. 
Tema: «Å bygge en kirke — 

det skjer 
SNART 10.-18. 

OKT.

JUBILEUMS-kunstutstilling

mer enn et bygg.»  Det blir 
sang ved Erlend Gunstveit. 

Avslutningen på kunst og 
kulturuka skjer søndag 18. 
oktober kl 19.00. Da blir det 
minikonsert med Knut Sigurd 
Bygland og Kirsti Pedersen 
Haugen er med på tangent. 

Litt allsang, pause og meget 
enkel bevertning. 

Det blir trekning på det 
store kunstlotteriet. Kunst-
gruppen vil her takke alle som 
kjøper lodd og dermed støtter 
arbeidet vårt. Velkommen 
hele uka. 

Kunstutstillingen i Fevik kirke feirer 20 års 
jubileum i år. Hver høst i oktober har ivrige 
kunstmedarbeidere de siste 20 åra ryddet 
menighetssalen i Fevik kirke og rigget til 
kunstutstilling. Til tross for pandemi og 
nødvendig smittevern ønsker vi å gjennom -
føre en jubileumsutstilling.

F ANNE MEYER TALLAKSEN 
tekst

To av bildene 
som loddes ut

Kunstutstilling
Fevik kirke  10. - 18. oktober 2020

Utstillere:  
Arild Andresen

Kari Hunsager

Helge Bøe

Dag Telhaug

Turid Rakkestad

Otoniel Herrera

Tove Krogh

Anne Tromop

Skapt 
for å
skape

Fevik barnehage 

Åpningstider:
Lørdag   10. oktober  kl. 16-18 

Søndag  11. oktober  kl. 13-15

Tirsdag  13. oktober  kl. 18-20

Onsdag  14. oktober  kl. 12-14 og 18-21

Torsdag 15. oktober  kl. 12-14 og 18-20

Lørdag   17. oktober  kl. 13-15

Søndag  18. oktober  kl. 13-19

Søndag 18. oktober     kl. 19 Konsert  
      

Lørdag 10. oktober kl.16.00                                                                                     

Åpning av kunstuka - jubileumsutstilling

Presentasjon av kunstnere  

Musikk: Markus Meyer Tallaksen

Onsdag 14. oktober kl. 19.00 

Kulturkveld

Å bygge en kirke - mer enn et bygg

Arkitekt/professor Aina Dahle

Kirkeverge Hans Erik Ruud

Musikk: Erlend Gunstveit

Søndag 18. oktober kl.19.00                        

Avslutning av kunstuka

Minikonsert: Knut Sigurd Bygland - sang

Kirsti Pedersen Haugen - piano

Trekning av jubileumslotteriet

20 års JUBILEUMS


